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Ieskaņai! 

 Manuskripts par franču vārda mākslas meistariem XIX gadsimtā1, 

kurā romantisma, reālisma un arī citu literāro virzienu aprises un attīstības 

ceļi nav krasi norobežojami, vēlreiz izgaismo, paplašina un padziļina 

romantisma vēju piešalkotā literārā procesa kopainu, jo patiesi lielu mākslu 

taču var iepazīt vairākkārt, vienmēr atklājot tajā ko jaunu, atbilstošu izzinātāja 

jaunajai pieredzei, interesēm un savam jaunajam draugu lokam. 

 

         Lai ceļa vējam Romēna Rolāna atgādinājums: 

 „Kad, kopā sanākuši, runājam par kādu lielu darbu vai lielu 

mākslinieku, mēs nekad nerunājam par vienu un to pašu darbu un par vienu 

un to pašu cilvēku. Mēs runājam par to, ko paši un mūsu paaudze esam viņā  

izzinājuši – izzinājuši šā vārda bībeliskajā nozīmē, t. i., iemantojuši. Liela 

darba un liela mākslinieka galvenā īpašība ir tā, ka viņi izslīd pat no to cilvēku 

skavām, kuri iedomājas, ka viņus pilnīgi ieguvuši.”2 

 

                                                           
1
 „Romantisma vējos” (2019, PDF formātā) ir A. Grīnvaldes grāmatas „Franču romantisma 

literatūra 19. gadsimtā” (2002) padziļināti pārstrādāts un papildināts variants. Manuskriptam 

pievienota sinhronā tabula par Francijas vēsturi, literatūru un mākslu 18. gadsimta izskaņā un 

19. gadsimtā. Pievienota arī šī perioda franču tēlotājas mākslas darbu reprodukciju izlase.  

 

2 Rolāns, Romēns. 1969. „Vecais Orfejs” – Viktors Igo. No: Rolāns, Romēns. Kopotie raksti 

vienpadsmit sējumos. XI sējums. No franču valodas tulkojusi Stērste, Elza. Rīga: Liesma, 

421. 
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19. gadsimta romantisma literatūras iezīmes 

 

 Romantisms konkrēti vēsturiskā nozīmē ir viena no raksturīgākajām 

19. gadsimta Eiropas literatūras un mākslas parādībām, kas vērojama arī 

ASV un citu zemju autoru darbos. Eiropas mākslā romantisms aizsākās 18. 

gadsimta pēdējā desmitgadē un īpaši aktīvi izpaudās 19. gadsimta pirmajos 

četros gadu desmitos. Literatūrzinātnieki romantismu atzīst par nozīmīgu 19. 

gadsimta literatūras virzienu, kura attīstības posmu aptuvenu norobežojumu 

pamato romantisma literatūras patosa nenoliedzamā saikne ar tiem 

grandiozajiem sociālajiem satricinājumiem, kas 18. gadsimta beigās un visa 

19. gadsimta ietvaros izraisīja dziļas pārmaiņas Eiropas ekonomiski 

politiskajā dzīvē.  

 Šīs pārmaiņas ievada Lielā franču revolūcija ar tās karogā 

apliecināto brīvības, vienlīdzības un brālības ideālu suģestējošo spēku: 

 „Lielajai franču revolūcijai ir vispasaules nozīme, kas to atšķir no 

neskaitāmiem citiem nemieriem Eiropā. Tā piešķīra vārdam „revolūcija” to 

nozīmi, ar kuru mēs to izprotam šodien: revolūcija ir nevis vienkāršs politisks 

apvērsums, bet gan pilnīga iepriekšējās politiskās sistēmas gāšana, kā arī 

tās sociālo, ekonomisko un kultūras pamatu likvidēšana. [..] 

 Lielā franču revolūcija Eiropā izraisīja tik dziļu un ilgstošu krīzi, kādu 

tā vēl nebija pieredzējusi. Tās nemieri, kari un satraucošie jaunievedumi 

aptvēra veselu paaudzi. No revolūcijas epicentra Parīzē nemieru viļņi 

izplatījās līdz vistālākajām kontinenta nomalēm. No Portugāles krastiem līdz 

Krievjas plašumiem, no Skandināvijas līdz Itālijai šiem viļņiem sekoja zaldāti 

košos mundieros ar zili–balti–sarkanu kokardi pie cepures un Libertē, 

Egalitē, Fraternitē uz lūpām.”3 

                                                           
3
 Deiviss, Normans. 2009. Eiropas vēsture. No angļu valodas tulkojuši Zīders, Jānis un 

Mora, Maira. Rīga: Jumava, 691, 693. 

Liberté, Egalité, Fraternité! – Brīvība, Vienlīdzība, Brālība! (Lielās franču revolūcijas 

lozungs.) 
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 Pēc Lielās franču revolūcijas sākas sabiedrības emancipācija, 

veidojas jauni uzskati par saimniekošanas veidu, sabiedrības organizāciju un 

valsti. Turpmāk Francijas un citu Eiropas zemju dzīvi spēcīgi  ietekmē 

Napoleona I personība, viņa karagājieni, grieķu brīvības cīņas un citu zemju 

nacionālās atbrīvošanās kustību uzliesmojumi, „Svētā savienība”, 

restaurācija, 1830. gada Jūlija revolūcija Francijā un 1848. gada Francijas 

revolūcija, kurai seko nemieru un 1848. gada revolūciju vilnis arī citās 

zemēs.     

  Vērienīgo notikumu cēloņi, attīstība un visai pretrunīgie rezultāti 

atbalsojas arī literatūras  un mākslas tēmu pieteikumā, to risinājuma ievirzē 

un tēlu veidojumā.4 Tādēļ romantisma formēšanās etaps 18. gadsimta 

pēdējā desmitgadē un 19. gadsimta pirmajos gadu desmitos atšķiras no 

romantisma uzplaukuma etapa 19. gadsimta trīsdesmitajos un 

četrdesmitajos gados, bet tā skanējums savukārt atšķiras no romantisma 

norieta etapa pēc 1848. gada revolūciju apslāpēšanas Eiropā.  

 Lai gan dažādās zemēs un atšķirīgos laika periodos romantisms nav 

viendabīga parādība, tomēr dažas būtiskas romantisma literatūras iezīmes 

iespējams akcentēt. 

 

 Personības koncepcija. Lielo franču revolūciju, kuras tiešie 

politiskie pretinieki bija valdošo kārtu pārstāvji (augstākā kārta – 

garīdzniecība, otrā kārta – aristokrātija), sagatavo apgaismotāji, taču viņi 

nespēj paredzēt revolūcijas sekas. Kad apgaismotāju solītās „saprāta 

valstības” vietā pēc revolūcijas saasinās sociālās pretrunas un parādās 

plēsonīgas mantrausības un egoisma kundzība, vilšanās pārņem pat tos 

sabiedrības slāņus, kuri revolūcijai bija simpatizējuši un apgaismotāju idejām 

ticējuši. Revolūcija bija pravietojusi personības brīvību un bezgalīgas tās 

attīstības iespējas, bet revolūcijas izraisītās pārvērtības sabiedriski politiskajā 

un ekonomiskajā dzīvē liek personībai iepazīt naudas varas radītu nebrīvi, 

                                                                                                                                                                      
 
4 Ieskatu 19. gadsimta franču vēstures un kultūras kopainā sniedz manuskripta nobeigumā 

pievienotā sinhronā tabula par Francijas vēsturi, literatūru un mākslu 19. gadsimtā. Tabulu 

papildina 19. gs. franču tēlotājas mākslas reprodukciju izlase. 
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cinismu un atbaidošu morāles degradāciju. Sabiedrības daļa izjūt vēlmi no 

visa tā novērsties un lepni ieslēgties sevī. 

 Tādēļ    r o m a n t i s m a   l i t e r a t ū r ā    t i e k   a p l i e c i n ā t a   

p e r s o n ī b a s   p a š v ē r t ī b a.  Personība ar savas personiskās brīvības 

apziņu un ar visu sev vēlamo – ar ideāliem un sapņu pasauli – saceļas pret 

nevēlamo: pret pārejas laika nedrošību, atsvešinātību, pret sīkmanīgo 

realitāti, kas personību ierobežo un nomāc, pret pasaules disharmoniju. Tāda 

personība atklājas attiecībās ar sabiedrību, tautu, laikmeta norisēm, pat ar 

Visuma telpu. 

Romantisma   literatūrā   tiek  pievērsta  uzmanība   c i l v ē k a  g a r a  

p a s a u l e i – garīgās dzīves sfērai.  Romantisma rakstnieki absolutizē 

atsevišķas personības gara dzīvi un uzskata, ka tās izzināšana nodrošinās 

visas objektīvās realitātes apguvi, ka cilvēka garīgā darbība nosacīs 

objektīvās esamības attīstību un personības pilnveidošanās novedīs pie 

cildenu morāli ētisku vērtību un pilsonisku ideālu iesakņošanās sabiedrībā, 

nācijā, cilvēcē. Cilvēka   gara   pasaules   izpētē   romantiķi īpašu vērību veltī  

j ū t ā m. 

 Būtiska r o m a n t i s k ā s   p e r s o n ī b a s  p a m a t i e z ī m e  ir  

r a d o š a  i z t ē l e. Ar radošu iztēli apveltīta personība spēj mērķtiecīgi 

atrauties no sev netīkamās realitātes – no sausās, lietišķi saprātīgās vai 

apnicīgi prozaiskās, vai pat banālās ikdienības. Tāda personība spēj dzīvot 

iztēles uzburtā pasaulē. Taču atskārta par iztēlotās pasaules iluzoriskumu 

nereti izraisa smagus pārdzīvojumus, kas var izlauzties niknā dumpī vai 

bezgalīgā izmisumā. Pēc romantiķu domām, izcila prāta personībām iztēle 

palīdz atklāt sakarus starp šķietami nesavienojamām parādībām, izzināt 

vienīgi ar pieciem maņu orgāniem neizzināmo pasauli, apjaust bezgalīgumu, 

atmodināt no garīga sastinguma. 

 Romantisma darbos v a l d a  r o m a n t i s k ā s  p e r s o n ī b a s  

d v ē s e l e s  p a š a t k l ā s m e,  kas paver iespēju rūpīgi ielūkoties cilvēka 

dvēseles stīgu vissmalkākajās vibrācijās, šaubās, dvēseles bagātībā vai arī 

„liekā cilvēka” dvēseles izsīkumā. Romantisma varonis pēta un apgūst pats 

sevi, nododas savu personisko domu un jūtu pašanalīzei. Brīvības patosa un 

individuālisma sašķeltā personība kļūst par prototipu romantisma personības 
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koncepcijai. Ar šādu kodolu romantisma varoņu daudzveidībā izceļas 

savdabīgu raksturu pamatiezīmes. 

 Romantisma  v a r o n i m  r a k s t u r ī g a  b r ī v ī b a s  i z j ū t a  

visplašākajā aspektā – brīvība no apstākļu piešķirtās sociālās lomas, brīvība 

mākslinieka radošajā darbībā, brīvība pat no savas nolemtības nāvei. Sava 

„Es” neatkarības apziņā, sava gara brīvības apziņā šāda personība 

sadursmē ar naidīgiem apstākļiem noraida jebkādas saistības un lepnā spītā 

paļaujas vienīgi uz sevi. (Džordža Gordona Bairona dzejā lirikas varonis 

noraida gan pazemības nomāktos, gan dzīru, varas un zelta iekārē 

apdullušos.) 

  Romantisma v a r o n i s  n e r e t i  ir   i n d i v i d u ā l i s t s,  taču 

viņa individuālisms var izpausties visai atšķirīgi. Tas var izpausties kopsolī ar 

izteikti egoistisku sava „Es” aizsardzību, pat noraidot citu tiesības aizstāvēt 

pašiem savu personības pašvērtību (Manfrēda tēls Bairona poēmā 

„Manfrēds”). Bet romantisma varonis-individuālists var būt arī dumpinieks, 

atriebējs, kurā gruzdošā pāri nodarījuma sāpe un noraidošā attieksme pret 

nīstamo pasaules kārtību izlaužas anarhistiskās formās (jūras laupītāja 

Konrāda tēls Bairona poēmā „Korsārs”). Bez tam romantisma varonis-

individuālists var būt arī cēls protestētājs, kas spēj pārvarēt savu 

individuālismu, lai darbotos tautas labā (Konrada Valenroda tēls Adama 

Mickeviča poēmā „Konrads Valenrods”). 

  „Individuālisms šī vārda dažādā nozīmē bija ne tikai romantiskā 

rakstura vienpatnība un vientulīgums, viena vai nedaudzu nesekmīga cīņa 

pret daudziem vai sabiedrību kopumā, bet arī līdz 18. gadsimta beigām 

nepieredzēta iedziļināšanās cilvēka iekšējā dzīvē un nepieredzēts lirisks 

uzplaukums, maksimālisms izteikumos un cerībās. Tādēļ to nevar traktēt kā 

kaut ko neizbēgami negatīvu.”5   

 Minētās   romantisma   varoņa   iezīmes   liecina,   ka    romantisma 

v a r o n i s  ir  n e p a r a s t a   p e r s o n ī b a. Nereti gados jaunais varonis 

mēdz būt īsts nemiera gars: gan nenogurdināms nezināmā atklājējs, 

meklētājs, gan jūras braucējs, tālu ceļu gājējs, kas neatlaidīgi tiecas sasniegt 

                                                           
5
 Ivbulis, Viktors. 1996. Romantisma revolūcija. Rīga: LU Svešvalodu fakultāte, 23. 
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savu ideālu, piepildīt sapni (dzejnieka tēls Novālisa romānā „Heinrihs fon 

Ofterdingens”). 

 Viņš var būt apveltīts ar īpašām spējām, lielu talantu (Ogista Dipēna 

tēls Edgara Alana Po novelē „Slepkavība Morgielā”). Viņš var dzīvot arī kā 

„dabas bērns” atšķirtībā no civilizētās pasaules melīguma (Natanjela Bampo 

tēls Džeimsa Fenimora Kūpera indiāņu romānu ciklā par Ādzeķi). 

 Neparasta var būt arī tāda dvēselē skaidra un cildena personība, 

kas tiesības uz laimi aizstāv ar neaptraipītu pašcieņu un nelokāmu jūtu 

spēku (Esmeralda Viktora Igo romānā „Parīzes Dievmātes katedrāle”). 

Plašajā neparasto tēlu klāstā pieminami vēl dēkainie donžuani (Žuana tēls 

Bairona romānā „Dons Žuans”), ļaunuma mistiskā spēka pārstāvji (alķīmiķis 

Kopēliuss Ernsta Teodora Amadeja Hofmaņa novelē „Smilšu vīrs”) un daudzi 

citi.  

Pieminēto un vēl citu romantisma literatūras varoņu klāstā iespējams 

norobežot vairākas tēlu grupas, un katrai grupai piederīgo varoņu galveno 

īpašību radniecība pieļauj iespēju raksturot vairākus varoņu tipus. Īpaši 

izceļami  d i v i  r o m a n t i s k ā  v a r o ņ a  t i p i,  kuri tieši vai netieši izsaka  

autora romantisko ideālu. 

Pirmo romantiskā varoņa tipu pārstāv   p e r s o n ī b a s,  kas  p a u ž  

a u t o r a  i l g a s  i d e ā l u  r a s t  p r e t e s t ī b ā  j e b k u r a m  t r u l a m  

s p ē k a m. Maldīgi būtu šīs personības nosaukt par pozitīvajiem varoņiem, jo 

ne jau pozitīvu vai negatīvu īpašību uzrādījums atsedz viņu kodolu. Šo varoņu 

būtību veido dižena gara spēks, nesalaužamā personības pašcieņā centrēta 

griba un spēja sevi pretstatīt apkārtējās realitātes niecībai. (Šim varoņu tipam 

atbilst Konrada tēls Bairona poēmā „Korsārs” vai Dēmons Mihaila Ļermontova 

poēmā „Dēmons”).  

Otru  romantiskā  varoņa tipu pārstāv  p e r s o n ī b a s,  kas   p a u ž  

a u t o r a  i l g a s  i d e ā l u  r a s t  m ā k s l a s  p a s a u l ē.  Šie varoņi ir 

mietpilsoniskās vides pazemoti profesionāli mākslinieki – dzejnieki, mūziķi, 

gleznotāji – vai arī tās pašas vides nomākti radoši cilvēki, kas ar mākslu nav 

tieši saistīti, bet tomēr ir apveltīti ar īpašu radošu pasaules redzējumu. Viņi var 

būt dīvaiņi, sapņotāji un pat traģiski vientuļnieki sev svešajā aprobežotu, 

veikalniecisku un dīkdienīgu ļaužu sabiedrībā, no kuras mēģina paglābties 

savā mākslā vai iluzorā fantāzijas un sapņu pasaulē (vijolnieks Johans 



10 
 

Kreislers Hofmaņa romānā „Runča Mura dzīves uzskati” vai students 

Baltazars Hofmaņa novelē „Mazais Cahejs”). Taču šie varoņi neatstāj 

ārkārtēju, dēmonisku personību iespaidu. Aizstāvot savas cilvēka tiesības 

dzīvot un radīt, romantiskais mākslinieka tēls pretmetā baironiskajam 

individuālistam veidots kā universāla personība, kas savā dvēselē aptver visu 

pasauli. Mākslinieks romantiķu izpratnē ir apveltīts ar dievišķu garu un kā 

pravietis spēj aicināt cīņai pret ļaunumu un vadīt uz gaišāku nākotni.  

Līdzās abiem minētajiem romantiskā varoņa tipiem romantisma 

literatūrā visai raksturīgas arī personības, kas nepārstāv autora romantisko 

ideālu.  Ar  savu  dzīves  izjūtu  tāda personība pelnīti pieļāvusi apzīmējumu – 

l i e k a i s  c i l v ē k s. Vīlies „zaudēto ilūziju” laikmeta nomācošajā atmosfērā 

un juzdamies lieks izvirtības, nodevības un alkatības sabiedrībā, šāds cilvēks 

vai nu, sevi šaustīdams, bezcerīgi bēg no tās (Renē tēls Fransuā Renē de 

Šatobriāna stāstā „Renē”), vai arī pats kļūst par ciniķi un izvirtuli, joprojām 

nīzdams šo sabiedrību, kuras dzīvesveidam formāli ir piemērojies (Oktāvs 

Adolfa de Misē romānā „Laikmeta bērna grēksūdze”). Liekais cilvēks fatāli 

nespēj un galu galā nemaz negrib atrast sev piemērotu darbošanās veidu 

apnicīgajā vidē. 

 

 Romantiskais patoss, ironija, smeldze, lirisms. Romantisma 

mākslas skanējuma kontrastainību nosaka romantiskās personības 

pretrunīgums.  

 Romantismā pulsē  r o m a n t i s k a i s   p a t o s s  –  romantiska 

pacilātība alkās pēc cildenā, pēc fantāzijas izlolotiem ideāliem (tāds patoss 

valda Persija Bišija Šellija odās un poēmās). 

  Bet romantisma literatūrā varoņu attieksmei pret dzīvi un sevi nav 

sveša arī  i r o n i j a , nereti pat s a t ī r a. (Daudz ironijas Hofmaņa daiļradē, 

satīra izvēršas Heinriha Heines poēmā „Vāczeme. Ziemas pasaka”.) 

Romantisma literatūras pētnieki atzīst, ka romantiskā ironija veidojas 

personības radošo potenču absolutizēšanas rezultātā. Ironija iekrāso 

atskārtu, cik iluzora dažkārt ir personības iedomātā uzvara sadursmē ar 

negāciju pārpilno realitāti un cik neiespējami ir mūža īsajā laika sprīdī un 

laikmeta konkrētajā situācijā realizēt gara bezgalīgo tiekšanos pēc ideāla, jo 

centieni ideālu sasniegt ir veltīgi. Frīdrihs Šlēgels secina, ka arī mākslinieks 
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kā personības augstākā izpausme nekad nesasniegs pilnību sava mākslas 

darba veidojumā, lai arī kā viņš censtos. 

  Atskārta par ideāla un realitātes neatbilstību romantisma literatūrā 

liek pulsēt  s m e l d z e i,  izvērsties sāpju, pat traģikas ietonētai atmosfērai. 

(Dvēseles sāpju, skumju un smeldzes noskaņas dominē Alfreda de Misē 

dzejā un prozā.) 

 Romantisma mākslā īpaši izceļas  l i r i s m s. Tas valda ne tikai 

liriskajā dzejā, bet nereti caurstrāvo arī citu literatūras veidu darbus. Prozā 

lirisms parādās liriskajās atvirzēs, varoņu pašatklāsmes monologos. (Heines 

politiski asajā un liriski emocionālajā ceļojuma dienasgrāmatā „Ceļojums pa 

Harcu” liriska noskaņa ir daudzām epizodēm, piemēram, epizodei par 

teiksmaino upīti Ilzi.) Liriski dažkārt mēdz būt monologi un dialogi arī 

dramaturģijā. (Lirisms ietonē Ernanī un donjas Sol dialogus Igo lugā  

“Ernanī”.) Liroepikā  līdzās  poēmu objektīvajiem varoņiem atklājas arī  lirikas 

varonis. (Bairona poēmā „Čailda Harolda svētceļojums” vēstījumu par 

galvenā varoņa Čailda Harolda piedzīvojumiem arvien biežāk pārtrauc lirikas 

varoņa balss, kurā saklausāms paša autora viedoklis.) Lirisms var izpausties 

pat visā romantisma darba tēlainības noskaņā, emocionāli ietonētā kolorītā. 

(Lirisks kolorīts valda Jozefa fon Eihendorfa darbā „Nelietdera dzīves 

stāsts”). 

 

 Svešu zemju eksotika, senatne, mīts, simbols. Redzot cilvēka 

personības deformēšanos atsvešinātajā realitātē, romantisma pārstāvjos 

mostas interese par Eiropas civilizācijas neskartiem austrumiem, citu zemju 

pirmatnējo pasauli un senatni. Tiek uzburta tālas pagātnes un svešu zemju 

dzīves eksotika. (Interesi par seno Indiju atmodina Viljama Džonsa pārtulkotā 

(1789) indiešu dzejnieka un dramaturga Kālidāsas luga „Pēc uzpirksteņa 

pazītā Šakuntala”. Bairons sacerējis „Austrumu poēmu” ciklu, Igo – dzejoļu 

krājumu „Austrumu motīvi”, Šatobriāns –  piezīmju, aprakstu, pārdomu 

apkopojumu „Načezi”, kurā pievērsies civilizācijas neskarto indiāņu cilšu 

dzīves tēlojumam.) 

  Romantisma literatūrā izvēršas interese par mītiem, top jauni mīti. 

(Rihards Vāgners izveidojis ar ģermāņu un skandināvu mītiem saistītu 

tetraloģiju „Nībelungu gredzens”.)  
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 Romantisma mākslā valda vēlme radīt vispārinātus simboliskus 

tēlus. Ar grandiozu simbolisku tēlu palīdzību tiek risinātas aktuālas politiskas 

problēmas un filozofiski jautājumi. (Viktora Igo romānā „Parīzes Dievmātes 

katedrāle” radītais katedrāles tēls ir viduslaiku klerikāļu dogmu un tautas 

radošā gara simbols.)  

 

 Vēsturiskums, vietējais kolorīts. Romantisms veidojas laikmeta 

konfliktu, kontrastu un dinamisku pārmaiņu gaisotnē, kad sabrūk pieņēmumi 

par tradicionālo attiecību nesatricināmību un rodas priekšstats par pasaules 

mainīgumu. Tādēļ mostas romantiķu interese par sabiedriski politiskās 

dzīves vētraino izmaiņu cēloņsakarībām, par pagātnē bijušo un nākotnē 

gaidāmo. Izkristalizējas pasaules norišu bezgalīguma ideja. Romantisma 

estētikā  v ē s t u r i s k u m s   kļūst par vienu no būtiskākajiem principiem. 

Tas vienots ar nacionālisma ideju, bet tajā pašā laikā romantiķi ir 

internacionālisti, jo slavina cilvēka un tautas gara brīvību, ko nedrīkst 

iesprostot politiskos, sociālos vai nacionālisma nosacījumos.  

 Visa tā rezultātā romantiķi iedziļinās savas tautas nacionālajā 

vēsturē, aktīvi pievēršas sabiedrības vēstures lūzuma periodu, dinamisko 

procesu izpētei, arī viduslaiku apguvei, jo „pamazām atklājās, ka ilgi 

nicinātajā feodālisma laikmetā līdz ar māņticību, inkvizīciju un vienkāršo 

ļaužu apspiešanu bija arī daudz kā skaista un diža – katedrāles, pilis, 

bruņniecības uzticība idejai, ticība kaut kam augstākam, kas stāvēja pāri 

ikdienai un tās rūpēm”6.  

 Romantiķi rūpīgi pēta laikmetu, kurā risināsies iecerēto daiļdarbu 

notikumi. Rezultātā viņi spēj reljefi atveidot tautu sadzīves reālijas, 

ģērbšanās īpatnības, notikumu vidi attēlotā laika un vietas konkrētajā 

situācijā. Tādā veidā tiek radīts  v i e t ē j a i s  k o l o r ī t s  jeb laikmeta 

kolorīts. (Reljefu vietējo kolorītu uzbūruši Viktors Igo un Valters Skots savos 

vēsturiskajos romānos. Vietējais kolorīts pārsteidz revolūcijas laika Parīzes, 

Vandejas zemnieku dzīves un dumpja norises tēlojumā Igo romānā 

„Deviņdesmit trešais gads”. Spilgts ir XII gadsimta laikmeta ainu, karaļa 

                                                           
6
 Ivbulis, Viktors. 1996. Romantisma revolūcija. Rīga: LU Svešvalodu fakultāte, 28. 



13 
 

varas, normāņu un anglosakšu nesamierināmo interešu sadursmju tēlojums 

pretrunu plosītajā krusta karu laika Anglijā Skota romānā „Aivenho”.) 

 

 Folkloriskums, antīkie, bibliskie un dabas tēli. Ar romantisma 

vēsturiskuma principu saistītā nacionālisma ideja izpaužas ne tikai savas 

tautas vēstures iepazīšanā, bet arī folkloras un mitoloģijas apguvē, valodas 

izpētē. Tiek vāktas tautas pasakas, teikas, tautas dziesmas, izdoti folkloras 

sacerējumu krājumi. (Ahims fon Arnims sakārto vācu tautas dziesmu 

krājumu trīs sējumos „Puisēna brīnumrags”, brāļi Vilhelms un Jākobs Grimmi 

izdod vācu tautas pasakas divos sējumos „Bērnu un mājas pasakas”.) 

Literatūrā tiek iedzīvinātas folkloras un mitoloģijas vērtības – motīvi, varoņi, 

tēlainā veidojuma īpatnības. Tādēļ daudzos romantisma darbos nereti 

atklājas lielākas vai mazākas intensitātes f o l k l o r i s k u m s. (Ar tautas 

poēziju saistītas Adama Mickeviča balādes, indiāņu tautas daiļradē sakņota 

Henrija Longfelova „Dziesma par Haijavatu”). Turklāt mostas romantiķu 

interese  arī  par citu tautu folkloru un mitoloģiju, par antīko pasauli. Izvēršas 

a n t ī k i e  t ē l i. 

 Romantisma literatūrā  b i b l i s k ā   t ē l a i n ī b a  izmantota 

laikmeta gigantisko pārmaiņu ilustrācijai. Pievēršanos Bībeles motīviem, 

tēliem, sižeta elementiem galvenokārt rosinājis romantiķu satraukums par  

personības likteni un morāli ētisko vērtību apdraudētību laikmeta 

kataklizmās. (Ar Bībeles tēlu palīdzību Bairona mistērijā „Kains” atklāta 

lepnas un zinātalkās nepakļāvīgas personības traģēdija. Bībeles tēls veido 

pamatu Alfreda de Viņī poēmai „Mozus”. Ar Bībeles alūzijām Igo romānā 

„Nožēlojamie” izcelta 1832. gada republikāņu sacelšanās heroika.)  

 Pievēršanos Bībeles tēlu pasaulei rosina arī daļai romantiķu 

raksturīgā reliģijas skaistuma izjūta, piemēram, Fransuā Renē de Šatobriāna 

darbā „Kristietisma ģēnijs” u. c. 

 Romantisma literatūrā atklājas ar dvēseli apveltīta, apgarota daba – 

bezgalīgi mainīga, daudzveidīga, brīnumaina.  D a b a s  t ē l i  te parādās 

gan mikrotēlainībā, gan dabas ainu un norišu atveidojumā. Dabas tēli spēj 

atsaukties cilvēka pārdzīvojumiem. Nereti tie kļūst par cilvēka dvēseles 

dzīves tulkiem, par filozofisku pārdomu paudējiem un arī par sabiedriski 

politiskās dzīves problēmu atklājējiem. (Šellija dzejā dabas tēlos iekļautas 
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laimes izjūtas, ilgas pēc dzimtenes, filozofiskie uzskati un sabiedriski 

politiskie centieni. Heines dzejā dabas tēli ir intīmo pārdzīvojumu un 

filozofisko atziņu paudēji, arī brīvības ideju simboli.) 

 

 Žanru daudzveidība. Pievēršanās cilvēka dvēseles dzīves 

pašatklāsmei ietekmē epikas, lirikas un drāmas attīstību romantisma mākslā, 

rosina šo literatūras veidu dažādo žanru sazarojumu un žanru robežu 

sapludināšanos. Nereti robežas sapludinās pat starp romantisma literatūras 

veidiem, piemēram, „sajaukties” tiecas dzeja un proza.  

  Vērojams  g r ē k s ū d z e s  p r o z a s  u z p l a u k u m s. (Alfreda 

de Misē romānā „Laikmeta bērna grēksūdze” personības garīgais izsīkums 

un bezdarbībai lemtas paaudzes traģēdija „vēstures krēslas stundas” 

laikmetā atklājas galvenā varoņa pašanalīzes formā.)  

 Padziļinās  interese  par  cilvēka psiholoģiju.  Tai seko romantisma  

p s i h o l o ģ i s k ā s  p r o z a s  i z v e i d e (Žoržas Sandas „Indiāna” un citi 

romāni).  

 Vēsturiskuma principa iedzīvināšana literatūrā paver ceļu 

romantisma v ē s t u r i s k ā  r o m ā n a  attīstībai. (Vēstures subjektīvi 

romantiska koncepcija par Luija XIII un kardināla Rišeljē laika Franciju 

parādās Alfreda de Viņī romantisma vēsturiskajā romānā „Senmars”.) 

 Veidojas  arī  romantisma  f i l o z o f i s k a i s  r o m ā n s, kas 

tuvinās mītam. (Novālisa romāns „Heinrihs fon Ofterdingens” nav vēsturisks 

romāns par viduslaikiem, bet iecerēts kā apliecinājums dzejnieka spējai 

iepazīt pasaules daudzveidīgo bagātību un mīlas spēku. Filozofisks ir arī 

Hermaņa Melvila romāns-mīts „Mobijs Diks jeb Baltais Valis”. Reāli 

iespējamais te sakļaujas ar fantastisko un risina autora pārdomas par Labā 

un Ļaunā attiecībām šajā pasaulē, par cilvēka likteņa nolemtību.)  

 Krietni vēlāk top  arī romantisma  s o c i ā l a i s  r o m ā n s.  

(Izcilākais šāda romāna paraugs ir Igo darbs „Nožēlojamie”.)  

 Vācu un amerikāņu romantisma literatūrā nozīmīga ir n o v e l e. 

Daļa noveļu tuvinās traģēdijai. (Heinriha fon Kleista novelēs varoņi nokļūst 

neatrisināmu konfliktu gūstā, viņu samezglotie likteņi apsūdz sabiedrisko 

attiecību antihumānismu.) Daļa noveļu atgādina ar folkloras motīviem 

bagātinātas ikdienas dzīves skices (Vašingtona Ērvinga „Skiču grāmata”). 
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Izteiksmīgas ir šausmu un katastrofas gaidu piesātinātās noveles un 

detektīvnoveles. (Tās pārstāvētas Edgara Po daiļradē.) Populāras 

romantisma literatūrā kļūst noveles-pasakas. (Izteiksmīgs noveles-pasakas 

žanra paraugs ir Ahima fon Arnima novele „Ēģiptes Izabella”.) 

 Nozīmīga 19. gadsimta literatūrā ir arī romantisma  d r ā m a. (Ne 

velti joprojām no skatuvēm nepazūd tādas drāmas kā Heinriha fon Kleista 

„Homburgas princis”, Alfreda de Misē „Lorencačo” un Viktora Igo „Ernanī”.) 

 19. gadsimta literatūrā krāšņi saplaukst romantisma  p o ē m a. 

Tādēļ, raksturojot romantisma varoņa daudzveidību, atbilstoši piemēri  

rodami arī poēmās. (Poēma pārstāvēta gan Semjuela Kolridža un Viljama 

Vērdsverta, gan Džordža Gordona Bairona un Persija Biša Šellija, gan 

Alfreda de Misē un Alfreda de Viņī, gan Heinriha Heines, Ādama Mickeviča 

un Šāndora Petēfi daiļradē.) 

  Bet īpaši bagātīga ir jau minēto dzejnieku, arī Viktora Igo un vēl citu 

autoru romantisma l i r i k a. Lirikā romantisma dzejnieki vairs nepievēršas 

tikai ārkārtējām personībām, bet atklāj arī vienkāršā cilvēka rūpes, kautrīgas 

un gaišas jūtas, dvēseles dzīves bagātības. Dzejnieki drosmīgi sapludina 

klasicisma pārstāvju iedibinātās lirikas žanru robežas un pārveido žanru 

saturu. Oda vairs nav tikai kādas personas godinātāja, bet apdzied arī dabu, 

cilvēka trauksmi, alkas (Šellija „Oda Vakarvējam”, Mickeviča „Oda jaunībai”). 

Atkāpjas ar antīkiem tēliem saistītā elēģija. To aizstāj elēģija, kas atklāj 

romantismam būtisko personības un reālās pasaules konfliktu. Romantisma 

dzejā plaši pārstāvēta peizāžas lirika, taču peizāža šajā lirikā nav tikai 

objektīva dabas glezna, bet palīdz ieskatīties lirikas varoņa sarežģītajā 

dvēseles dzīvē. Romantiķi dzejā reformē klasiskās strofu formas, pierāda 

brīvi veidota liriska dzejoļa iespējas atklāt cilvēka gara pasauli.  

  Vācu lirika veicinājusi d z i e s m a s uzplaukumu romantisma 

mūzikā. Francis Šūberts ar Vilhelma Millera lirikas vārdiem sacerējis vokālos 

ciklus „Skaistā dzirnavniece” un „Ziemas ceļš”, bet dziesmu ciklam „Gulbja 

dziesma” galvenokārt izmantojis Heinriha Heines dzejas vārdus. Roberta 

Šūmaņa dziesmu ciklam „Dzejnieka mīla”  tekstu veido Heines dzeja, bet 

Šūmaņa dziesmu cikliem „Mirtes” un „Dziesmu loks” izmantota Jozefa fon 

Eihendorfa dzeja. Savukārt ciklam „Sievietes mīla un dzīve” Šūmanis 

izmantojis Adelberta fon Šamiso dzeju.  
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  Romantisma literatūras kopainā izceltās vispārcilvēciskās vērtības –  

brīvība, mīlestība, dabas poēzijas izjūta – ietekmē romantisma literatūras 

patosu. Priekšstatu par romantisma patosu un varoni padziļina Andra 

Rubeņa ROMANTIKAS jēdziena skaidrojums:  

 „Romantiskās jūtas, sapņi, rīcība vienmēr nozīmē kaut ko cēlu, 

nesavtīgu, kas nav saistāms ar aprēķinu, tāpēc – jūsmīgu, atrautu no 

realitātes, virzītu uz neparastu ideālu. [..] Romantika – pasaules, laika un 

telpas bezgalības neskaidra nojauta. Vienlaikus tas ir nezināmā un 

noslēpumainā personīgs, subjektīvs, reliģisks un intīms pārdzīvojums. [..] 

 Romantisks cilvēka raksturs, romantiska rīcība vienmēr ir cēla, 

nesavtīga, nesaistīta ar racionālistisku aprēķinu, dažreiz pārlieku attālināta 

no realitātes, bet vienmēr virzīta uz ētisko ideālu. Romantika nozīmē dziļu 

kaislību, cīņu un sacelšanos, tā izsaka atsevišķa cilvēka dvēseliski 

emocionālo ievirzi.” 7   

 Par romantiķi mēdz saukt cilvēku, kuru mazāk „interesē reālā 

īstenība, bet kurš daudz sapņo, ilgojas un fantazē”.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Rubenis, Andris. 2002. 19. gadsimta kultūra Eiropā. Rīga: Zvaigzne ABC, 157. 

8
 Turpat, 165. 
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19. gadsimta franču romantisma literatūras pārskats 

 

 Romantisms kā būtisks 19. gadsimta literatūras virziens sākumā 

noformējas Vācijā un Anglijā, bet drīz vien kļūst par nozīmīgāko virzienu arī 

Francijas literatūrā. Romantisms sakņojas franču vēsturē un kultūrā un nebūt 

nav tikai no ārzemēm aizgūta parādība, „vācu gara” izpausme, kā tas nereti 

uzskatīts. Tieši romantisma mākslas ietvaros Francijā izvirzījušies tādi izcili 

talanti kā Viktors Igo literatūrā, Ežēns Delakruā  tēlotājmākslā, Hektors Luijs 

Berliozs mūzikā. 19. gadsimtā Parīzē pulcējas arī citu zemju romantisma 

mākslas pārstāvji – itāliešu vijolnieks virtuozs Nikolo Paganīni, poļu 

komponists un pianists Frideriks Šopēns, poļu dzejnieks Adams Mickevičs, 

ungāru komponists un pianists Ferencs Lists un citi. 

 Dažādie romantisma mākslas veidi Francijā nav veidojušies 

vienlaicīgi. Piemēram, literatūrā romantisma virziena aizsākumi rodami jau 

18. gadsimta beigās (Žermēnas de Stālas traktāts „Par kaislību ietekmi uz 

cilvēku un nāciju laimi”, 1796). Franču tēlotājmākslā romantisms noformējas 

vēlāk. To piesaka Teodora Žeriko glezna „„Medūzas” plosts” (1819), bet 

Hektora Luija Berlioza „Fantastiskā simfonija” sacerēta tikai 1830. gadā. 

Vienlaicīgi nav pieteikušies arī dažādie literatūras veidi: sākumā top 

romantisma proza, turpat pēc diviem gadu desmitiem uzplaukst romantisma 

dzeja, bet romantisma drāma parādās vēl pēc dažiem gadiem. Tāpēc franču 

romantisma periodizācija ir visai problemātiska, tomēr pārskatāmības dēļ 

nepieciešama. 

  19. gadsimta franču romantisma kopainā uzmanība pievēršama 

periodiem, kuru atšķirīgo skanējumu ietekmējušas konkrētas laikmeta 

norises, estētiskās domas evolūcija un to radošo personību māksliniecisko 

rokrakstu savdabība, kas veidojušas literāro procesu katrā no šiem 

periodiem. 
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 Periodā no 1795. gada līdz 1815. gadam romantisms Francijā 

formējas  Direktorijas (1795 – 1799),  Konsulāta (1799 – 1804) un 

Napoleona I nodibinātās Pirmās impērijas (1804 – 1814) apstākļos. Par 

franču agrā romantisma pārstāvjiem kļūst Fransuā Renē de Šatobriāns un 

Žermēna de Stāla. Viņi nepārprotami pieder pie atšķirīgām politiskām 

aprindām. Šatobriāns iekļaujas kontrrevolucionāro emigrantu aprindās un 

cīnās pret revolūciju, pēc tam kļūst restaurācijas režīma piekritējs un kalpo 

gan par ārlietu ministru, gan sūtni. Turpretī Stāla pieder pie liberālās 

opozīcijas aprindām, kas nostājas pret kontrrevolūciju un vēlāk arī pret 

Napoleona I tieksmēm uzurpēt vienpersonisku varu.  

 Šatobriāns un Stāla –  katrs no viņiem pārstāv kādu no franču agrā 

romantisma visai atšķirīgajām skolām, kuru atšķirību ietekmē autoru atšķirīgā  

a t t i e k s m e  p r e t  a p g a i s m o t ā j i e m, jo tieši apgaismotāji, būdami 

Lielās franču revolūcijas ideologi, bija aicinājuši vērsties pret visām savu 

laiku pārdzīvojušām feodālās kārtības normām.  

 Šatobriāna un viņa piekritēju attieksme pret apgaismotājiem ir 

noliedzoša. Viņš dēvē tos par sektu, kas spējīga tikai ārdīt, ne celt.  

 Stāla un viņas domubiedri (Etjens de Senankūrs, Benžamēns 

Konstāns de Rebeks u. c.) saikni ar apgaismotājiem saglabā, un vēlāk tāda 

attieksme ir arī Stendālam, Šarlam Ogistēnam Sentbēvam un Žoržai Sandai. 

Ar apgaismotājiem romantiķus saista humānisms, brīvības un varonības 

alkas, protests pret vecajiem kārtu spaidiem un cieņa pret cilvēka 

individualitāti. 

 Franču  agrā  romantisma  skolu  atšķirību  ietekmē  autoru atšķirīgā 

a t t i e k s m e  p r e t  s a p r ā t a  k u l t u, kura aizstāvji un cildinātāji bija 

apgaismotāji. Fransuā Renē de Šatobriāns ar saviem domubiedriem 

apšauba apgaismotāju uzskatus par saprāta visvarenību un nenovēršamo 

uzvaru. Apgaismotāju cildinātajam saprāta kultam viņi pretstata kristietības 

cildināto garīgumu. Par Šatobriāna pārstāvētās romantisma skolas manifestu 

kļūst viņa darbs „Kristietisma ģēnijs” (1802). Pirmie franču romantiķi ir 

rakstnieki filozofi, tāpēc viņu traktātos par romantisma estētiku vienlaikus 

risinātas arī filozofiskas problēmas. Tāds ir Šatobriāna traktāts „Vēsturisks, 

politisks un morāls apskats par revolūcijām” (1797). 
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 Arī Žermēna de Stāla vēršas pret pārlieku racionālismu, bet 

pretmetā apgaismotāju saprāta kultam apliecina nevis ar reliģiozitāti saistītu 

garīgumu, bet gan cilvēka individuālo jūtu nozīmīgumu. Turklāt Stāla aicina 

jūtām piešķirt nacionālu nokrāsu un, rakstot par jūtām, pārlieku neiegrimt 

sīkumu attēlojumā, bet lielāku uzmanību veltīt personāža darbības atveidei, 

jo tieši kvēlā darbībā, nevis izsmalcinātās runās visspilgtāk atklājas cilvēka 

raksturs. (Tieši aktīvā darbībā spilgti atklājas viņas romāna „Korinna” 

varones brāzmainais itālietes raksturs.) Par Žermēnas de Stālas pārstāvētās  

literārās skolas manifestu kļūst viņas traktāts „Par Vāciju” (izdevniecībā 

nodots 1810. gadā, publicēts tikai 1813. gadā). Arī Stālas traktātā „Par 

kaislību ietekmi uz cilvēku un nāciju laimi “ (1796) vienlaikus risinātas gan 

romantisma estētikas, gan filozofiskas problēmas. 

 Šatobriāna un Stālas pamatnostādņu atšķirība liecina, ka franču 

romantisms jau formēšanās periodā ir sarežģīta un pretrunīga parādība. 

Pretrunīgumu vēl vairāk padziļina vienas literātu grupas vēlme saprātam 

pretstatīt likteni.  

 Fanču agrā romantisma skolu atšķirību raksturo arī to pārstāvju 

dažādā  a t t i e k s m e  p r e t   r u s o i s m u  – apgaismotāja Žana Žaka 

Ruso iedibināto garīgo strāvojumu, kas literatūras un filozofiskās domas 

vēsturē ieguvis šādu ar viņa uzvārdu saistītu nosaukumu. Rusoismam 

raksturīgs „dabiskā cilvēka” jūtu un kaislību kults, arī dabas kults un pretmetā 

tam civilizācijas kritika ar traģisku attieksmi pret dzīves īstenību. Bez tam 

rusoismam raksturīgs deisms kā „jūtu reliģija”, cenšanās izpētīt cilvēka 

iekšējo pasauli visā tās sarežģītībā, pretrunīgumā un attīstībā, izvirzot 

cilvēka, dabas un Dieva saplūsmes ideālu. Tieši rusoisms ar šo uzskatu 

kopumu kļūst par romantisma filozofisko pamatu.  

 Šatobriāna pārstāvēto romantisma skolu saista rusoistu uzskati par 

reliģiozitāti kā poētiskuma un cilvēka jūtu harmonijas avotu. Žoržu Sandu, 

Šarlu Ogistēnu Sentbēvu, Viktoru Igo rusoismam tuvina ne tikai tā 

pamatnostādnes, bet arī rusoismā vēlāk ieplūdušās utopiskā sociālisma 

idejas, ko pārstāv franču utopiskie sociālisti, kā Klods Anrī Sensimons, 

Fransuā Marī Šarls Furjē un Pjērs Lerū.  

 Ruso darbos meklējami avoti būtiskai romantisma estētikas idejai 

par pasaules duālismu. Šatobriāna skolas pārstāvji šādā duālismā uztver 
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reliģiski mistisku nokrāsu. (Franču romantisma lirikas aizsācējs Alfonss de 

Lamartins dzeju uzskata par kādas „citas pasaules” atklājēju. Franču 

romantisma teorētiķis Aleksandrs Sumē domā, ka dzejnieka galvenais 

uzdevums ir apdziedāt jūtas, dabu, reliģiju un Dievu.) 

 Ruso ideja par pasaules duālismu ir tuva arī Sentbēvam, Sandai, 

Prospēram Merimē, taču viņi šai idejai nepiešķir reliģiski mistisku nokrāsu. 

Duālisms viņu estētikā iedzīvināts antitēzes veidā un Igo traktātā „Viljams 

Šekspīrs” raksturots kā spēja saskatīt parādību divas puses: labais pastāv 

līdzās ļaunajam, traģiskais – komiskajam, cildenais – zemiskajam, skaistais 

– neglītajam, harmoniskais – disharmoniskajam. Tāpat nav šķiramas arī 

tādas parādības kā materiālais un ideālais, īstenība un fantāzija, dzīvība un 

nāve. Visi šie patiesības elementi aplūkojami vienotībā, vērojami kopumā.  

 Tomēr, akcentējot romantismā atzīto pretmetu sintēzi, vienotību, 

harmoniju, romantisma pētnieki vienlaikus secina, ka romantiķiem šī 

„harmonija valdīja galvenokārt iztēlē, ka tā bija cilvēka iekšējo vēlmju 

projekcija uz ārpasaules neizmērojamā ekrāna. [..] Citiem vārdiem sakot, 

pastāvēja un mūžam pastāvēs gan saskaņa, gan disonanse.”9  

 Pretmetā klasicisma10 mākslas  normatīvismam   un  racionālismam  

r o m a n t i s m a  m ā k s l ā   i z c e l t s   m ā k s l i n i e k a   b r ī v ī b a s  

un  ģ e n i a l i t ā t e s  s p ē k s. Luijs Ambruaza de Bonalds darbā 

„Pārdomas par Prātu un Ģēniju” atzīst, ka ģēnijam raksturīgs izcils prāts, kas 

spēj starp parādībām atklāt jaunas sakarības. Ģeniāli cilvēki esot 

sabiedrības skolotāji, bet gudri cilvēki – viņu asistenti. Taču, izskaidrojot savu 

skolotāju mācību, šie asistenti to dažkārt arī sagrozot un sabojājot. 

 Līdzīgas domas traktātā „Par literatūru” pauž Stāla: ja viņai būtu 

jānovērtē pareizs vidusmēra darbs salīdzinājumā ar daudzām neveiksmēm  

                                                           
9
 Ivbulis, Viktors. 1996. Romantisma revolūcija. Rīga: LU Svešvalodu fakultāte, 41. 

10
 Lielās franču revolūcijas laikā laikmeta norises atbalsojas apgaismības klasicisma stingro 

formu ietvaros un cildina pilsoniskumu un valstiskumu. Pēc revolūcijas priekšstats par 

klasicisma saikni ar revolūciju pakāpeniski zūd, bet epigoniskais klasicisms sāk asociēties ar 

pagātni, ar kontrrevolūciju, ar impēriju. Tas piemērots restaurējamajai monarhijai, kas ar 

pagātnes paralēlēm grib modināt mānīgu priekšstatu par savu diženumu.  
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un vienlaikus liela skaistuma pārpilnu sacerējumu, viņa priekšroku dotu 

daiļdarbam, kurā atklātos kaut viena ar ģēnija roku rakstīta iezīme. 

 Pretmetā klasicisma varonim, kurā akcentēta pilsoņa pienākuma 

ideja, romantisma literatūrā a k c e n t ē t s  v i e n k ā r š a i s  c i l v ē k s, 

viņa privātās dzīves izraisītie pārdzīvojumi, viņa psiholoģijas analīze. 

(Nenoliedzama ir romantiķu atklātā „privātā cilvēka” saikne ar apgaismotāju 

„dabisko cilvēku”, it īpaši ar Ruso autobiogrāfiskā stāsta „Atzīšanās” varoni.) 

 Romantisma   varoņa    p s i h o l o ģ i s k o     p ā r d z ī v o ju m u  

p a m a t n o s k a ņ a  ir   m e l a n h o l i j a. Šatobriāns šo dvēseles stāvokli 

mistificē un tā raksturojumu saista ar kristietisma apliecinājumu. Savus 

uzskatus par melanholiju Šatobriāns cenšas iedzīvināt stāstos „Atala” un 

„Renē”, taču melanholiskie raksturi te pamatos jau zaudējuši mistikas 

iezīmes. Benžamēna Konstāna darbos melanholija, kas romantiķu izpratnē ir 

viņu laikmeta cilvēku universāla pasaules izjūta, parādās pilnīgi bez mistikas 

nokrāsas. Romantisma estētikai būtiskā melanholijas jēdziena izpratni vēlāk 

padziļinājuši arī  tādi rakstnieki kā Žorža Sanda, Alfreds de Misē u. c. 

 Romantismā  i e s a k ņ o j a s  v ē s t u r i s k u m a  p r i n c i p s, 

kura augsne ir gadsimtu mijas vētrainā realitāte. Romantiķiem ārkārtējie 

varoņi nav jāizdomā – tie savu likteni spēlējuši uz ārkārtējā laikmeta 

skatuves. Vēsturiskuma izjūtas formēšanos politiski „angažētajā” franču 

apziņā ietekmē arī ievērojamu vēsturnieku darbība, jo franču historiogrāfijā ir 

izcili pētījumi. Par romantiskā vēsturiskā romāna pieteikumu uzskatāma 

Šatobriāna episkā poēma prozā „Mocekļi” (1809). 

 

 Periodā no 1815. gada līdz 1827. gadam franču romantisma 

kustība vēršas plašumā. Tas ir laiks, kad pēc sabiedroto karaspēka 

ienākšanas Parīzē (31.03.1814) Napoleonu I piespiež  atteikties no troņa un 

izsūta trimdā uz Elbas salu Vidusjūrā. Francijā varu atgūst revolūcijas gāztā 

Burbonu dinastija un sāk valdīt karalis Luijs XVIII. Valstī pastāv 

konstitucionālā monarhija, jo atbilstoši 1815. gadā pieņemtajai konstitūcijai 

karaļa varu ierobežo Likumdošanas sapulce ar karaļa ieceltu pēru palātu 

(augstāko palātu) un vēlētu deputātu  palātu (zemāko palātu). Balstīdams 

muižniecības un garīdzniecības intereses, Luijs XVIII tomēr spiests respektēt 

arī buržuāziju un pavērt ceļu vairākām pozitīvi vērtējamām reformām. 
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  Pirmo restaurāciju (1814 – 1815) pārtrauc slavenais „Napoleona 

simt dienu” periods 1815. gada pirmajā pusē (no 20. marta līdz 22. jūnijam), 

kad Napoleons I no trimdas ar triumfu atgriežas Francijā. Taču Vaterlo kaujā 

(1815. gada 18. jūnijā) sabiedroto apvienotais karaspēks viņa armiju iznīcina, 

un sakautajam „Eiropas valdniekam” tūlīt nākas otrreiz atteikties no troņa un 

atkal doties trimdā – šoreiz uz Svētās Helēnas salu Atlantijas okeāna 

dienviddaļā (tur Napoleons I mirst 1821. gada 5. maijā).  

 Seko otrā restaurācija Francijā (1815 – 1830). Šajā laikā pēc Luija 

XVIII nāves (1824) par karali kļūst viņa brālis Kārlis X. Jaunā karaļa 

valdīšanas gados aktivizējas centieni Francijā restaurēt pirmsrevolūcijas 

kārtību: arvien vairāk tiek ierobežotas plašu sabiedrības slāņu intereses, 

sākas revolūcijā zaudēto muižniecības īpašumu kompensācija, tiek 

sašaurinātas vēlēšanu tiesības, pastiprināta cenzūra utt.  

 Laikam ritot, karaļa Kārļa X politika kļūst arvien reakcionārāka. 

Valstij draud politiska krīze.  

 Restaurācijas gados klasicisma piekritēji romantismu pasludina par 

kārtības grāvēju, kas bīstams franču civilizācijai. Taču romantisma 

formēšanās par mākslas virzienu vairs nav apslāpējama. Top romantisma 

dzeja – Alfreda de Viņī krājums „Poēmas” (1822), Viktora Igo „Odas” (1822) 

u. c. Parādās romantisma vēsturiskais romāns –Viņī „Piektais  marts” (1826), 

Igo „Bigs Žargāls” (1826). Tēlotājmākslā romantismu iedibina Teodors Žeriko 

ar savu gleznu „”Medūzas” plosts” (1819), bet Ežēns Delakruā iecer 

izteiksmīgo romantisma darbu – gleznu „Brīvība sauc tautu uz barikādēm” 

(1830). Romantisma jēdziens joprojām tiek izprasts ļoti plaši: romantisms 

patīkot modernam lasītājam, bet klasicisms – vecvectēviem, romantisms 

esot protestantisms mākslā, neatkarība no visa, izņemot gramatikas likumus.  

 Estētikas  problēmām  veltītajās  polemikās  šajā  laikā   i z v i r z ā s  

j a u t ā j u m s   p a r   a t t i e k s m i   p r e t   d i v i e m   k l a s i ķ i e m   –  

R a s i n u un Š e k s p ī r u. Polemikā, kurā piedalās arī Žermēna de Stāla, 

Viktors Igo, Alfreds de Misē u. c., nozīmīgs ir Stendāla darbs „Rasins un 

Šekspīrs” (1825). Rasinu cildina klasicisma piekritēji, Šekspīru – romantisma 

aizstāvji. Abi klasiķi vērtēti salīdzinoši: Rasins esot ievērojis klasicisma 

normas, Šekspīrs atteicies no jebkura likuma; Rasins tēlojis varoni, ko 

pārņēmusi viena kaislība, Šekspīrs – cilvēku visā viņa kaislību daudzveidībā; 
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Rasins rūpējies par traģēdijas žanra tīrību, Šekspīrs brīvi apvienojis traģisko 

ar komisko, sadzīvisko ar ideālo; Rasina varoņu runa neesot individualizēta, 

Šekspīra varoņi runājot dažādi; Rasina darbos maz dinamisku notikumu 

tēlojuma, Šekspīra darbos dominējot tieša darbība, nevis stāstījums par to. 

 Ar šādu Rasina vērtējumu romantisma autori nebūt nevēršas pret 

izcilo dzejnieku, bet gan pret epigonisko klasicismu, kura pārstāvji vēl 19. 

gadsimtā cenšas formāli atdarināt citam laikmetam atbilstošu mākslu. Gluži 

otrādi – romantisma teorētiķi atzīst Rasina meistarību psiholoģisko 

pārdzīvojumu tēlojumā un paši nereti izmanto viņa atklājumus šajā jomā.  

 Līdzās Šekspīram franču romantiķu aprindās šajā laikā īpaši 

populāri kļūst tādi ārzemju autori kā Džordžs Gordons Bairons un Frīdrihs 

Šillers. Viņu ietekmē melanholijas jēdziena saturs papildinās ar baironiskām 

un šilleriskām aktivitātes un dumpīguma iezīmēm. 

 

 Periodā no 1827. gada līdz 1835. gadam romantisms kļūst par 

galveno franču literatūras virzienu ar savu manifestu – tas ir Viktora Igo 

traktāts „Priekšvārds drāmai „Kromvels”” (1827). 

  Romantisma virziens saliedējas visai dramatiskos Francijas 

vēstures apstākļos. 20. gadu otrajā pusē karaļa Kārļa X politika jau kļuvusi 

īpaši reakcionāra, un 1830. gada 25. jūlijā, uzsākot valsts apvērsumu, viņš 

paraksta vairākus antikonstitucionālus likumus. Tas izraisa neapmierinātību 

plašos iedzīvotāju slāņos, līdz uzliesmo paša karaļa izprovocētā 1830. gada 

Jūlija revolūcija. Kārlis X ir spiests atteikties no troņa un aizbēg uz 

Lielbritāniju.  

 Liberālā buržuāzija Francijas valdnieka tronī uzaicina Orleānas 

hercogu Luiju Filipu – „karali-buržuā”, ko uzskata par kompromisa cilvēku, 

kas spētu turpināt Luija XVIII politisko kursu. Jūlija monarhijas laikā (1830 – 

1848) valda finansistu un tirgotāju intereses, iesakņojas kukuļņēmēju, 

spekulantu un pielīdēju „morāle”. Vienlaikus pieaug bezdarbs, pazeminās 

darba algas. Tautas nabadzīgajos slāņos atkal briest neapmierinātība. 1832. 

gadā neapmierinātība izlaužas Jūnija sacelšanās notikumos. Republikāņi 

Parīzes ielās uz barikādēm mēģina atjaunot Jūlija revolūcijas ideālus. 

Sacelšanās un ielu cīņas Parīzē notiek arī 1834. gadā, tomēr veltīgi. 

Monarhija vēl nav iedragāta, Luijs Filips turpina valdīt un cenšas iedvest 
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sabiedrībai respektu, gan apkarojot presi, gan ierobežojot sapulču brīvību, 

gan vairoties izdot jaunu vēlēšanu likumu. Taču tieši šie reakcionārie 

pasākumi tuvina viņa laika norietu. 

 Romantisma saliedēšanos par virzienu 20. gados sekmē 

romantisma pārstāvju aktīvā grupēšanās dažādos pulciņos un iespēja savus 

uzskatus paust preses izdevumos „Franču Mūza” un „Globuss”. Veidojas 

pulciņš Emīla Dešāna vadībā (1820), drīz sāk darboties Stendāla grupa 

(1821), tad romantisma piekritējus sapulcina Šarls Nodjē (1824). Bet kopš 

1827. gada romantisma konsolidēšanās procesu īpaši spēcīgi ietekmē 

„Senakla” apvienība (fr. cenacle – savienība, domubiedru sapulce). Viktora 

Igo vadībā tajā iekļaujas izcilākie tā laika rakstnieki – Alfreds de Viņī, Alfreds 

de Misē, Šarls Nodjē, Alfonss de Lamartins, Žerārs de Nervāls, Prospērs 

Merimē, Šarls Ogistēns Sentbēvs. Vienā grupējumā viņus saliedē priekšstats 

par romantismu kā jaunu 19. gadsimta mākslu – patiesīguma un brīvības 

mākslu.  

 Šajā periodā no 1827. līdz 1835. gadam romantisma ietvaros 

formējas reālistiski orientēts strāvojums ar Stendālu un viņa domubiedriem – 

Onorē de  Balzaku, Prospēru Merimē un Pjēru Beranžē – priekšgalā. Taču 

romantisma pārstāvji sākumā vēl neapzinās jauna literāra strāvojuma 

veidošanos. Tādēļ viņu teorētiskajos darbos romantisms joprojām tiek 

pretstatīts klasicismam, tāpat kā iepriekšējos trīs gadu desmitos. Taču, 

neraugoties uz to, arvien nenoliedzamāks izvirzās jautājums, kādas ir 

romantisma un reālisma estētisko uzskatu pamatnostādnes. 

  Romantiķiem  un  reālistiem  ir  atšķirīgi   uzskati  par to, k ā d a  ir   

a p s t ā k ļ u  i e t e k m e  u z  c i l v ē k a  r a k s t u r u. Romantiķu aprindās 

pamatos saglabājušies Ruso priekšstati par „dabisku cilvēku”, kam lemts 

dzīvot noteiktos sociālos apstākļos, pieņemot tos tikai kā „ārēju ietērpu”. 

Alfonss de Lamartins cilvēka likteņa atkarību no apstākļiem uzskata par 

atgriezeniski proporcionālu, t. i., vissliktākajos sociālajos apstākļos personība 

nevis pagrimstot, bet gan gluži otrādi – uzplaukstot. Arī Viktors Igo pārstāv 

līdzīgu viedokli. Viņa romānā „Nožēlojamie”, kas iecerēts kā romantisma 

sociālais romāns, ilgstoši nežēlīgi apstākļi gan sagandē galvenā varoņa 

raksturu, bet pēc tam cita cilvēka vienas cēlas rīcības rezultātā viņš pārdzīvo 

psiholoģisku krīzi un kļūst par visa labā un taisnīgā iemiesojumu. 
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 Turpretī reālisti uzskata, ka cilvēka rakstura formēšanos ietekmē 

noteikti sociāli apstākļi. Tādi sociālo apstākļu ietekmē formējušies raksturi ir 

galvenie varoņi Onorē de Balzaka reālistiskajā romānā „Gorio tēvs”. 

Lakoniski, bet visai trāpīgi romantiķu viedokli par attēlojamo parādību un 

varoņu izvēli varētu formulēt šādi – ārkārtēji varoņi ārkārtējos apstākļos. Bet 

reālistu viedokli par attēlojamo parādību un varoņu izvēli raksturotu 

apgalvojums – tipiski raksturi tipiskos apstākļos. 

 Ap 1829. gadu romantisma ietvaros kulminē Frederika Stendāla un 

viņa domubiedru aizsāktā d i s k u s i j a – p a t i e s u m s  m ā k s l ā. 

Diskusija izvēršas galvenokārt romantiķu aprindās, lai gan tajā piedalās arī 

reālisti un pat klasicisti. Alfreds de Viņī publicē darbu „Pārdomas par 

patiesumu mākslā” (1827), kurā izteikta būtiska atziņa, ka patiesums mākslā 

atšķiras no reālo faktu patiesuma, bet ir šī reālā fakta patiesuma ideāla 

izpausme. Viņī un citi romantiķi uzskata, ka mākslā dzīves patiesums 

izpaužas īpašā veidā – pakļauts koncentrācijas un kontrastu principiem. 

Tādēļ romantisma varonī koncentrējas un polarizējas labais un ļaunais. 

Romantiķi noraida  personas reālu atveidojumu un savu varoņu dvēseles 

dzīvē paver ceļu „sātana” un „eņģeļa” sadursmei. Pēc Viņī domām, reāli 

atveidota personība tikai tāds puscilvēks, pat ceturtdaļcilvēks vien ir.  

 1824. gadā ŠARLS OGISTĒNS SENTBĒVS (1804 – 1869) iedibina 

franču literatūrkritikas biogrāfisko metodi, kuras pamatā ir vēsturiskuma un 

autora biogrāfijas izpētes principi. Sentbēva popularitāte plašumā vēršas pēc 

1827. gada, kad viņš iekļaujas Viktora Igo vadītajā romantiķu apvienībā. 

L i t e r a t ū r k r i t i k a s    b i o g r ā f i s k ā  

m e t o d e atsakās vērtēt literatūras darbu ar 

absolutizētu kanonu palīdzību, bet vērtējuma 

pamatojumu meklē pašā daiļdarbā un rakstnieka 

neatkārtojamajā individualitātē, kurā atbalsojas 

laikmeta neatkārtojamā savdabība. Sentbēvs aicina 

radīt zinātnisku literatūrkritiku, kas literāra darba izpēti 

sāktu ar ģēnija garīgās pasaules izpēti. Viņš rosina studēt lielu rakstnieku 

biogrāfijas – lasīt viņu vēstules un sarunas, rakstnieku dzīves notikumos 

atklāt viņu raksturu īpašības, domu gaitu – un ir pārliecināts, ka caur autoru 

personības prizmu viņu dzejā atklāsies arī laikmeta sociālie satricinājumi. 
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Vērtējot savu laikabiedru literāro darbību, Sentbēvs uzskata, ka mākslas 

jomā revolūcijas aizsācēji ir Fransuā Renē de Šatobriāns un Anna Luīza 

Žermēna de Stāla. Sentbēvs netieši norāda arī uz divām atšķirīgām franču 

agrā romantisma skolām: abi minētie autori šo revolūciju literatūrā uzsākuši 

ar atšķirīgiem uzskatiem un gājuši pa dažādiem ceļiem, taču  tālākā gaitā 

mākslas revolūcijas ceļi tuvinājušies un apvienojušies. 

 Sentbēvs rakstījis arī liriku. Viņa pirmā krājuma „Žozefa Delorma 

dzīve, dzeja un domas” (1829) ietekme jūtama Šarla Bodlēra dzejas grāmatā 

„Ļaunuma puķes” (1857). Savulaik franču lasītāju aprindās populārs kļuvis 

Sentbēva romāns „Saldkaisle” (1831), kurā daudz autobiogrāfisku motīvu. 

Romāna varoņos atbalsojas Sentbēva un Adeles Igo attiecības, arī citas labi 

pazīstamas personības, kā Viktors Igo, Alfonss de Lamartins, Felisitē Robērs 

de Lamenē, Pjērs Beranžē.  

 Taču vispārliecinošāk Sentbēva talants izpaudies viņa rakstos par 

literatūru – kritikās, recenzijās, pārskatos, literāros portretos. Plašs izziņas 

materiāls rodams Sentbēva rakstos par Fransuā Vijonu, Pjēru Korneiju, Denī 

Didro, Žanu Žaku Ruso, Andrē Šenjē, Alfredu de Misē, Žoržu Sandu, Viktoru 

Igo, Pjēru Beranžē, Onorē de Balzaku, Gistavu Flobēru u. c.  

 
 Periodā no 1835. gada līdz 1843. gadam valda divi literatūras 

virzieni – romantisms un reālisms. (Atšķirībā no 18. gadsimta apgaismības 

reālisma veidojas 19. gadsimtā reālisms ar akcentēti kritizējošu attieksmi pret 

laikmeta dzīves negācijām). Šajos nepilnu desmit gadu ietvaros Francijā 

atklājas kontrastaina dzīves aina: valdība pastiprina ekspansiju Āfrikā, lai 

iegūtu jaunas kolonijas, mantīgās aprindas iedzīvojas arvien lielākās 

bagātībās, bet plaši sabiedrības slāņi grimst arvien lielākā nabadzībā.  

  Tādos apstākļos turpina iznākt ievērojami romantisma pārstāvju 

darbi – Alfreda de Misē romāns „Laikmeta bērna grēksūdze” (1836), Žoržas 

Sandas romāns „Horācijs” (1841 – 1842),  Aleksandra Dimā – „Trīs 

musketieri” (1844) u. c. Vienlaikus parādās reālista Onorē de Balzaka 

slavenais romāns „Zaudētās ilūzijas” (1835 –1843) un pilnīgi izkristalizējas 

viņa grandiozā cikla „Cilvēciskā komēdija” uzbūves principi. Romantisms un 

reālisms vēl joprojām nav viens otram pretnostatīti un nav pat pietiekami 

diferencēti. Piemēram, Onorē de Balzaka apcerējumā „Etīde par Beilu 
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(Frederiku Stendālu)” (1839) norobežotas trīs literārās skolas. Pie „ideju 

literatūras” Balzaks piepulcina gan romantiķus (Alfredu de Misē un Šarlu 

Nodjē), gan reālistus (Frederiku Stendālu, Pjēru Beranžē un Prospēru 

Merimē). Pie „tēlu literatūras” piepulcināti romantiķi Viktors Igo, Fransuā 

Renē de Šatobriāns, Alfreds de Viņī u. c. Bet par „eklektiskās skolas” 

pārstāvi Balzaks uzskata pats sevi kopā ar tādiem romantiķiem kā Viktors 

Igo, Žermēna de Stāla, Fenimors Kūpers un Žorža Sanda. 

  Šajā periodā vērojama romantisma un reālisma savstarpējā 

bagātināšanās. Reālismu bagātina tādas romantisma iedibinātas 

novatoriskas iezīmes kā psiholoģiskums (iedziļināšanās cilvēka sarežģītajā 

garīgajā pasaulē), vēsturiskums (vēstures un sava laika dzīves norišu izpēte 

un tēlojums to dinamiskajā attīstībā, mēģinot izprast sabiedrības dzīvi kā 

pretrunīgu spēku sadursmes rezultātu) un vietējā (nacionālā, ģeogrāfiskā, 

laikmeta) kolorīta veidojums. Pat 19. gadsimta reālisma „sociālo tipu” izveidi 

ar to raksturu pašattīstību ietekmējis romantisma literatūrai būtiskais cilvēka 

individualitātes īpašais akcentējums. Psiholoģiskā reālisma tapšanu 19. 

gadsimta beigās sekmējusi romantiķu vērīgā attieksme pret personību un tās 

dvēseles dzīves peripetijām. (Psiholoģiskā reālisma aizsākumi vērojami jau 

Stendāla daiļradē.)  

 Savukārt romantismu ietekmē reālistu vērīgais dažādu sabiedrības 

slāņu dzīves tēlojums, ar profesiju saistītu sociālu tipu zīmējums, naudas 

interešu noteiktu raksturu analīze. 

 

 Periodā no 1843. gada līdz 1848. gadam sākas romantisma krīze. 

Tas ir laiks, kad privileģēto aprindu nekautrīgi izmantotajos sabiedrības 

slāņos rūgst arvien lielāka neapmierinātība, sāk iesakņoties sociālisma 

idejas un pagrīdē veidojas slepenas savienības. Luija Filipa jau tā 

apšaubāmā autoritāte kļūst arvien apšaubāmāka. Valdība vēl cenšas 

nodrošināties ar uzpirktu deputātu palīdzību, taču Francijas revolūcija vairs 

nav novēršama. Tā sākas ar uzliesmojumu 1848. gada februārī un pieprasa 

karaļa atkāpšanos. Monarhija tiek gāzta. Apbruņotie strādnieki un nacionālā 

gvarde panāk republikas proklamēšanu. Taču jaunizveidotajā valdībā 

neiekļūst neviens no redzamākajiem sociālistu līderiem. Februāra iekarojumi 

tiek iznīcināti, tādēļ revolūcija uzliesmo vēlreiz – 23. jūnijā sākas strādnieku 
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sacelšanās, kas tiek nežēlīgi apspiesta. Atkal nodrošināts ceļš buržuāzijas 

varas nostiprināšanai.  

 Šādos apstākļos veiksmīgi attīstās tikai ar utopisko sociālismu 

saistītais romantisma strāvojums (Sanda, Sentbēvs, Igo u. c.). Īpaši populāri 

kļūst Aleksandra Dimā-tēva un Ežēna Sī feļetonromāni. Pēc 1843. gada 

teātrī pārsvaru sāk gūt neoklasicisti. Aktīvu radošu darbību pārtrauc Šarls 

Nodjē, Alfreds de Misē, Alfreds de Viņī, Alfonss de Lamartins. Arvien 

pamanāmāks kļūst literārais strāvojums, kura estētisko uzskatu pamatā ir 

teorija „mākslu mākslai” (Teofils Gotjē, Žerārs de Nervāls u. c.). 

 

 Pēc francijas revolūcijas sakāves (1848) romantisms kā literārs 

virziens apsīkst, saglabājas tikai romantisma strāvojums – vēlais 

romantisms, ko tagad pārstāv Viktors Igo un arī Žorža Sanda. Par vēlā 

romantisma manifestu kļūst Igo traktāts „Viljams Šekspīrs” (1864) – grāmata, 

kas tapusi sakarā ar trīssimto gadadienu kopš Šekspīra dzimšanas un 

uzskatāma  par ģēniju apceri un romantisma literāru testamentu. 

 Romantisma un reālisma norobežojums kļūst arvien skaidrāks. (Par 

to runā Sanda rakstā „Reālisms”, 1857.) Igo un Sanda uzstājas pret teorijas 

“mākslu mākslai” piekritējiem. Un tieši šajā laikā ar jaunu spēku sāk skanēt 

jau gadsimta sākumā izvirzītā romantisma ideja, ka rakstniekam jābūt 

cilvēces vadonim, kas rāda ceļu uz patiesību un savu laikmetu tēlo pēc 

iespējas vispusīgi. Tagad Igo un Sanda aicina pievērst lielāku uzmanību 

mākslas darba satura izstrādei, atteikties no formālisma un pārliekas 

objektivitātes. No šīm pozīcijām viņi kritizē gan ar romantismu saistīto 

Parnasa skolu, gan naturālismu. 

 Ap 1870. gadu vēlā romantisma strāvojums izzūd. No ievērojamiem  

rakstniekiem tikai Viktors Igo paliek tam uzticīgs. Uz romantisma bāzes 

veidojas simbolisms un  neoromantisms. Romantismā rodami aizmetņi arī 

sirreālismam un pat eksistenciālismam. 

  Vērienīgs, skaists un arī dramatisks bijis franču romantisma ceļš no 

romantisma virziena formēšanās (1795 – 1815), plašumā vēršanās (1815 – 

1827) un uzplaukuma (1827 – 1835) līdz romantisma krīzei (1843 – 1848) un 

romantisma kā literāra virziena apsīkumam (1870). 
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Fransuā Renē de Šatobriāns 

 

Fransuā Renē de Šatobriāns (1768 – 

1848) pārstāv franču romantisma pamatlicējus  

romantisma formēšanās periodā. Viņš 

uzrakstījis manifestu vienam no franču agrā 

romantisma atzariem. 

 Būdams senas, bet savu bagātību jau 

zaudējušas dižciltīgas dzimtas atvase, 

Šatobriāns kopš bērnības pieradis sevi uzskatīt 

par izredzēto. Pirms revolūcijas viņš kādu laiku 

uzturas Luija XVI galmā un ar sašutumu 

novēršas no galminieku izvirtušā dzīves veida. Kad 1789. gadā sākas 

revolūcija, Šatobriāns kādas zinātniskas ekspedīcijas ietvaros atrodas 

Amerikā, bet, atgriezies Eiropā, nokļūst paša nīstās pagrimušās aristokrātijas 

nometnē. Pēc Luija XVI sodīšanas ar nāvi viņš iestājas emigrantu korpusā, 

lai cīnītos pret Pirmo republiku Francijā. Taču slimības dēļ ierinda ir jāatstāj, 

arī emigrantu korpuss tiek sakauts, un Šatobriāns apmetas uz dzīvi 

Londonā. Pēc atgriešanās dzimtenē Konsulāta gados Šatobriāns bauda 

Napoleona I labvēlību, kādu laiku veic diplomāta pienākumus Šveicē, tad 

uzsāk aktīvu literāro darbību. Restaurācijas periodā Šatobriāns ir Francijas 

ārlietu ministrs, arī sūtnis ārzemēs, iniciē revolūcijas apspiešanu Spānijā. 

Šajos gados viņa darbība literatūras jomā apsīkst.  

Šatobriāna attieksme  pret Lielo franču revolūciju ir pretrunīga: 

pārstāvot savas kārtas viedokli, viņš revolūciju kritizē, bet vienlaikus atzīst 

vēsturiskā progresa neizbēgamību. Rakstnieks noraida apgaismotāju idejas, 

noliedz materiālismu un ir ideālisma piekritējs, kvēls katoļticīgais. 

 Emigrācijas gados Anglijā uzrakstīta eseja par revolūcijā gūto 

pieredzi – „Vēsturisks, politisks un morāls apskats par revolūcijām” 

(1797). Apskats Francijā tiek uzskatīts par pirmo franču romantisma 
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sacerējumu. Esejā atspoguļojas revolūcijas notikumu virpulī ierautā autora 

apjukums, izmisums un pesimisms. Uz paša izvirzīto jautājumu, vai 

revolūcija ir vajadzīga, Šatobriāns atbild noliedzoši, jo revolūcijas gāztā 

despota vietā nākot vēl plēsonīgāka vara, bet cilvēku dzīvē nekas 

nemainoties. Autors izklāsta viedokli, ka revolūcija esot Dieva sods par 

absolūtisma grēkiem. Viņš nosoda revolūcijas ideologus enciklopēdistus, 

uzskatīdams viņus tikai par grāvēju spēku. Neraugoties uz dziļo cieņu pret 

Ruso, Šatobriāns nosoda arī viņu, jo Ruso ideāli neatbilstot laikam, kad 

plosās anarhija un valda baismīga nežēlība.  

 Revolūcijas subjektīvo vērtējumu ietekmē Šatobriāna pārdzīvojumi, 

kad revolūcijas vētrās zaudēti ne tikai eksistences līdzekļi, bet zaudēts viss, 

kas viņam bijis dārgs, – dzimtene, ģimene, draugi. Esejā atbalsojas 

sagrautās monarhijas piekritēja ciešanas, trimdinieka sāpes, vēlme palīdzēt 

sev līdzīgiem. Cildinot katolicismu, Šatobriāns neatlaidīgi atgādina, ka viņa 

reliģija esot brīvības reliģija, reliģija bez inkvizīcijas. Tādā veidā autors 

mēģina norobežoties no divām galējībām – gan no ateisma un revolūcijas 

galējībām, gan no reliģiskā fanātisma un kontrrevolūcijas galējībām. 

Šatobriāns sludina žēlsirdības morāli. 

 Esejā atklājas ciešanu pārņemta personība, ko sāpina atsvešinātība 

posta pilnajā pasaulē, kurā tai lemts sacelties pret visiem. Tādā personībā,  

kuras pamatā ir paša autora sakāpinātās izjūtas trimdas un slimības gūstā, 

jau samanāmas romantisma varoņa dvēseles dzīves aprises. 

 

 „KRISTIETISMA ĢĒNIJS”. Par franču agrā romantisma viena 

atzara manifestu kļūst Šatobriāna apjomīgais piecu sējumu traktāts 

„Kristietisma ģēnijs” (1802). Tajā pausta ideja par kristietības misiju stiprināt 

garīgumu, atmodināt cilvēka sirdī apjausmu par sāpju un cerību avotiem un 

pretmetā nepievilcīgajai laicīgajai pasaulei cildināt debesu priekus. Manifestā 

pausta atziņa, ka tieši kristietisms saviļņojis cilvēkus, jo atdzīvinājis sirdīs 

sāpju un cerību avotus, no kuriem augšup ceļas neizsīkstoši sapņi.  

  Traktāts ir vērsts gan pret apgaismotāju materiālismu, gan pret 

klasicismam raksturīgo visa antīkā pielūgsmes kultu. Šatobriāns ir 

pārliecināts, ka ateisma filozofija ir pazudinājusi Franciju. No iznīcības 

bezdibeņa to varot glābt tikai reliģija, jo tās sludinātā pacietība un žēlsirdība 
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esot nepieciešama nemierīgajā un neziņas pārņemtajā laikmetā. Dzejnieks 

uzrunā likteņa pabērnus, visus vārgdieņus un vaicā, vai viņiem ateisms ir 

vajadzīgs, tūlīt pats sniegdams atbildi, ka neviena balss tādu vajadzību 

neapliecinot. Tikai nopūtas vien ceļoties augšup pie tā Kunga. Tātad viņi 

ticot! Par bagātnieku noliedzošo attieksmi pret ateismu Šatobriāns nešaubās 

ne brīdi, jo laimīgiem cilvēkiem esot patīkami domāt, ka viņu laimes dienas 

turpināsies arī viņā saulē. Tātad arī viņi ticot. Dzejnieks ir pārliecināts, ka 

kristietisms  nodrošinās stabilu, humānu un tikumisku sabiedrības eksistenci. 

Tādēļ nedrīkstot aizmirst pagātnes reliģisko pieredzi, kas esot būtiska 

tagadnes daļa. Pagātnes pieredzi iznīcinādama, sabiedrība varot tikai 

zaudēt. 

  „Kristietisma ģēnijā” nemitīgi apliecināta kristietisma 

nepieciešamība mākslai, māksliniekam, cilvēkam:  

 kristietisma reliģija esot vispatiesākā, viscilvēciskākā un 

vislabvēlīgākā mākslām un literatūrai; kristietisms esot dzejas avots, 

mākslinieka iedvesmas avots, mākslas darba tēmu, sižetu un tēlu avots;  

 kristietisms esot īstā mākslas filozofija, kurā dzeja un morāle cieši 

saistītas; kristietisms pats esot kaislība, tādēļ varot būt tādas poēzijas avots, 

kas izzina kaislības, apliecina tikumības ideālus, atteikšanās cildenumu; 

  kristietisms bagātinājis mākslu, pievēršot uzmanību iespējai atklāt 

jauna veida dramatismu – konfliktu starp cilvēka garu un grēcīgo miesu; 

kristietisms esot atklājis māksliniekam cilvēka garīgās pasaules sarežģītību 

un pretrunīgumu, spējis atklāt cilvēka jūtu pasauli; 

 kristietisms esot poētisks, un katolicisms – pati poētiskākā un 

patiesākā reliģija. Kalpošana Dievam izraisot cildenas emocijas, cilvēku 

sajūsminot katedrāļu arhitektūra, ar kristietismu saistītais rituāls esot 

estētiska pārdzīvojuma avots. Traktāta priekšvārdā Šatobriāns raksta, ka 

kristietisms varot apburt saprātu tādā pašā dievišķā veidā kā visi Vergilija un 

Homēra dievi.  

  „Kristietisma ģēnijā” Šatobriāns skaidro arī romantisma varoņa 

pārdzīvojumu melanholiskās nokrāsas avotus tālīnā kristietisma vēsturē. 

Vajāšanu dēļ pirmie kristieši esot izjutuši arvien lielāku riebumu pret laicīgo 

dzīvi. Barbaru iebrukums sakāpinājis šo riebumu līdz galējībai.  
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 No pretīgās realitātes bēgdami, nelaimīgie cilvēki meklējuši glābiņu 

klosteros. Tur pulcējušies gan laicīgās pasaules apkrāptie, gan arī tās 

dvēseles, kas baidījušās iepazīt cilvēkam lemto jūtu varu vai arī nav 

vēlējušās savas jūtas atklāt pasaulei un pieredzēt, cik nežēlīgi tās tiks 

nodotas. Dzīve klosteros cilvēku dvēselēs atmodinājusi skumjas ar viegli 

mizantropisku nokrāsu. Tur dzimusi neskaidras iedabas melanholija, kas 

līdzīgi vilnim pārņēmusi visas citas jūtas un iegremdējusi tās nedrošības 

ūdeņos. Šatobriāns secina, ka dīvainais dvēseles stāvoklis likteņa triecienu 

rezultātā var kļūt par satriecošu drāmu cēloni, ko romantisma rakstniekiem 

vajadzētu izpētīt un atklāt. 

  „Kristietisma ģēnijā” Šatobriāns apstiprina savu pārliecību, ka 

jaunā māksla veidojas kristietisma nostiprināšanās rezultātā, tāpēc traktātā 

liela vērība veltīta antīkās mākslas un kristietisma mākslas salīdzināšanai. 

Autors noraida visa antīkā pielūgsmi un raksta, ka patiesīgu, cilvēcisku un 

morāli ētiskām bagātībām piesātinātu mākslu iespējams radīt vienīgi tad, ja 

mākslas darbu atbrīvo no antīkās mitoloģijas un tajā iekļauj kristietisma 

vērtības. Dievs esot pārāks par Jupiteru, Bībele – pārāka par Homēru, 

Rasins – pārāks par Vergiliju. 

  „Kristietisma ģēnijā” apstiprināti autora uzskati par kristietismu kā 

palīgu izzināt cilvēku un mākslā radīt patiesīgus raksturus, kuros parādās 

gan cildenais, gan zemiskais, jo cilvēks ir pakļauts debesu un zemes 

konfliktiem. Bez tam kristietisma māksla paverot ceļu ne tikai cilvēka, bet arī 

dabas izzināšanai. Šatobriāns cildina Radītāja iztēli un prasmi, kad tas 

veidojis apbrīnojamo pasauli, kur viss skaistais liecina par Dieva klātbūtni, 

tāpat kā viss neglītais – par sātana esamību. Mitoloģija esot no dabas 

padzinusi patiesību, piesārņodama to ar fauniem, satīriem un nimfām. 

Kristietisms atbrīvojis mežu no šiem izdomājumiem un rosinājis mākslā tēlot 

patiesas dabas ainas. Jaunajā mākslā cilvēks tiekot atklāts vienotībā ar 

melanholisko peizāžu. 

 

 „ATALA”. Jaunās mākslas principi iedzīvināti Šatobriāna stāstos 

„Atala” 1801) un „Renē” (1802). Abi stāsti iekļauti „Kristietisma ģēnijā”. 

Stāstus vieno divi varoņi: viedais  indiānis  Šaktass  un  skumju  māktais  
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francūzis  Renē. Šaktasa un Atalas mīlas stāstam fonu veido meistarīgi 

tēlotie krāšņie dabas skati un neparastās indiāņu dzīves ainas. 

Ar šiem stāstiem Šatobriāns iedibinājis grēksūdzes romāna žanru 

romantisma prozā. Grēksūdzes romānu veido galvenā varoņa lirisks 

monologs – dvēseles dzīves atklāsme grēksūdzes formā. Ārējā pasaule 

attēlota tikai nosacīti, uzmanība veltīta varoņa skrupulozajai pašanalīzei, viņa 

sarežģītās un pretrunīgās garīgās pasaules atklāsmei. Romantisma varoņu 

grēksūdzē ir daudz personiska, autors tuvinās galvenajam varonim un it kā 

saplūst ar to vienā tēlā. Laikabiedri stāstu sižetos meklējuši autobiogrāfiskus 

elementus, bet personāžiem meklējuši reālu cilvēku prototipus.  

 Stāsta „Atala” (1801) varone Atala, tāpat kā Šaktass un Renē, 

iepriekš parādās Šatobriāna daļēji uzrakstītā, bet nepublicētā ceļojuma 

piezīmju apkopojumā „Načezi”, kur stāstīts par kādas indiāņu cilts dzīvi 

Ziemeļamerikas pirmatnējās dabas klēpī. „Atalas” noskaņu un poētiskās 

peizāžas veidojumu ietekmējis paša autora pārdzīvotais Amerikā, kur viņš 

juties brīvs no civilizētās sabiedrības tirāniskā sloga. 

 Lai gan stāstā ir daudz kopīga ar Ruso nostāju pret civilizāciju, 

tomēr atšķirīga ir Šatobriāna un Ruso pamatatziņu ievirze. Ruso nosodījis 

sava laika civilizāciju, kas balstās uz privātīpašumu, nevienlīdzību, 

vardarbību un kropļo brīvībai lemtā cilvēka raksturu. Ruso cīnījies par 

„dabisku cilvēku” un aicinājis atpakaļ pie dabas, lai cilvēks atgūtu tam no 

dzimšanas lemto brīvību.  

 Šatobriāns arī nosoda civilizāciju, taču pretstatā Ruso cildinātajam 

„dabiskajam cilvēkam” apliecina cilvēku, kas tuvinājies Dievam un atklājis 

dievišķo patiesību. Cilvēks kopš dzimšanas esot grēcīga būtne, kam nav 

svešas šaubas, bēdas, izmisums. Tādēļ Amerikas iezemiešiem, kas dzīvo 

saskaņā ar dabu, tomēr nav lemta dabiskā brīvība.  

 Sižeta metus veido vecā indiāņa Šaktasa vēstījums par savu 

jaunību. Viņa „grēksūdzi” uzklausa kāds misionārs un jaunais francūzis 

Renē, kas atstājis dzimteni, lai iegūtu mieru pie melīgās civilizācijas 

neskartajiem Amerikas iezemiešiem. Šaktass uzaudzis no aizspriedumiem 

brīvajā indiāņu vidē, tādēļ Eiropas sabiedrībā, kur viņš nokļūst vēlāk, nav 

spējis iedzīvoties. Pēc atgriešanās Amerikā Šaktass kritis gūstā. No nāves 

viņu izglābusi Šaktasam naidīgas indiāņu cilts vadoņa meita Atala, tāpēc abi 
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slēpušies tropiskajos mežos. Iekvēlojusies abpusēja liktenīga mīlestība, un 

iepazīta tās dāvātā bezgalīgās laimes izjūta. 

 Atala ir kristiete, tāpēc Šaktasa mīla pret viņu saplaukst vienotībā ar 

šīs reliģijas iepazīšanu. Šaktass atceras, ka tāda mīla atgādinājusi lūgsnu un 

dāvājusi svētlaimi. Stāsta emocionālo spriegumu kāpina noslēpumainā 

Atalas pagātne, kuru meitene beidzot atklāj. Izrādās, ka viņa ir indiānietes un 

eiropieša meita. 

 Stāstā uztverama Šatobriāna darbiem raksturīgā traģiskās mīlas 

koncepcija. Tā parādās, pārliecinoši tēlotajai zemes mīlai (kristiešu izpratnē 

– grēcīgai) nonākot konfliktā ar mīlu pret Dievu. Atala negrib ar savu 

mīlestību noliegt savas mātes reiz doto svēto solījumu, ka viņas meita Atala 

dzīvos bezlaulībā (obligātā bezlaulībā jeb celibātā jādzīvo katoļu 

garīdzniekiem, mūkiem un mūķenēm). Tādēļ Atala labāk izvēlas nāvi. 

Šaktass sākumā  nosoda fanātiskas reliģiozitātes nežēlību, taču vēlāk 

samierinās un ticībā iegūst  dvēseles mieru. 

 Atalas tēlā apliecināta Šatobriāna doma, ka cilvēks nav neierobežoti 

brīvs, jo ir pakļauts iedzimtu kaislību varai. Taču, neraugoties uz „iedzimto 

grēku”, apbrīnu izraisa dabas balss diktēto Atalas jūtu skaistums, bet 

ciešanas – viņas traģiskā bojāeja. 

 Šaktass tēlots kā neparasta, ārkārtēja personība, romantisks 

varonis. Pasaules skumju un bezcerības noskaņas viņa vēstījumā atbalso 

revolūcijas sakautās franču muižniecības noskaņojumu, kas apzīmogojis arī 

šīs bojāejai lemtās kārtas pārstāvja Šatobriāna jaunību.  

 

 „RENĒ”.11 Stāstā „Renē” (1802) Šatobriāns atklāj „privātā cilvēka” 

tēlu, kas radikāli atšķiras no klasicismam raksturīgā „cilvēka-pilsoņa” tēla. 

                                                           
11

 Fransuā Renē de Šatobriāna stāsta „Renē” fragmenti citēti no: Шатобриан, Франсуа Рене 

де. 1989. Рене. B: Французская новелла.. Воронеж: Центрально-Черноземное книжное 

издательство.  

Citātus no Šatobriāna stāsta „Renē” un turpmāk no visiem citiem darbiem, kuriem atsaucēs 

nav norādīti tulkotāji vai atdzejotāji, šajā manuskriptā latviešu valodā tulkojusi manuskripta 

autore. Citēto fragmentu lappuses citētajā darbā norādītas atsaucēs vai iekavās pievienotas 

tūlīt aiz citāta. 
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Darba sižetu veido galvenā varoņa Renē dzīves stāsts, ko viņš izklāsta 

vecajam indiānim Šaktasam.  

 Renē – senas muižnieku dzimtas jaunākais dēls – agri kļuvis 

bārenis, vienmēr juties nelaimīga likteņa vajāts, noraidījis iespēju izvēlēties 

dzīvi klosterī un drīz vien uzsācis klaiņotāja gaitas. Viņš redzējis seno grieķu 

un romiešu celtņu drupas un nonācis pie atziņas, ka viss diženais lemts 

bojāejai. Tādā noskaņojumā, pašnāvības domu nomākts, viņš atgriežas 

dzimtajā pusē, kur tikšanās ar māsu Amēliju atveldzē viņa bezmērķīgās 

klaiņošanas un vientulības nomākto sirdi. 

 Tāpat kā Šaktasa vēstījumā, arī Renē grēksūdzē skan traģiskās 

mīlas koncepcija. Abu stāstu zemtekstā uztverama autora doma, ka cilvēks 

pakļauts nevadāmu kaislību varai. Renē nojautis un smagi pārdzīvojis māsas 

kaislību pret sevi. Viņš nav spējis apslāpēt vainas apziņu par to, ka Amēlija, 

bēgdama no grēcīgās mīlestības, pati sevi aprakusi klosterī un tur arī mirusi.  

 Izmisuma un vientulības nomākts, Renē ir atstājis Eiropu un 

apmeties uz dzīvi pie necivilizētām indiāņu ciltīm Amerikas mūžamežos. Tur 

Renē cerējis paglābties no izvirtības un egoisma pasaules, klusināt ciešanas 

un iegūt dvēseles mieru. Taču ne tuvināšanās vienkāršam dzīves veidam, ne 

dabas skaistums vairs neizkliedē viņa pesimismu. Renē glabā savu nelaimi 

pats sevī, tāda ir šī varoņa garīgās dzīves būtība. Stāsts izskan ar vēsti par 

Renē un Šaktasa nāvi franču zaldātu un indiāņu sadursmes laikā. Vēl tagad 

ceļiniekiem mēdzot rādīt klinti, kuras smailē Renē mīlējis sēdēt saulrieta 

stundā.  

 Renē ir pirmais „pasaules skumju” un grūtsirdības nomāktais varonis 

Eiropas literatūrā – visa esošā apšaubītājs un noliedzējs. Pie ugunskura 

dzirdētās gana dziesmas skumjā melodija rosina Renē pamatatskārtu: 

 „Mūsu sirdis ir kā nepilnīgs mūzikas instruments, kā lira, kurai  nav 

visu stīgu. Tāpēc mēs esam spiesti dziedāt par prieku, atskaņojot motīvu, 

kas paredzēts skumjām.” (16-17) 

 Renē vajā saasināta pasaules mainīguma un nepastāvības izjūta. 

Pesimistisko cietēju pazudina bezcerība, bailes no rītdienas, jo revolūcija šim 

vecās pasaules pārstāvim laupījusi jebkādu dzīves perspektīvu. Iespējams, 

ka dažkārt skumjas maskē naidu pret spēku, kas izpostījis viņa dzīvi. Maskē 

arī apslēpto vēlmi sagaidīt zudušās priekšrocības atgriežamies.  



36 
 

  Renē ir pirmais „liekā cilvēka” tēls 19. gadsimta literatūrā. Gados 

jaunais varonis nav atradis sev vietu sabiedrībā, tādēļ jūtas nelaimīgs, 

nevienam nevajadzīgs un dzīvo mūžīgās mokās, negūdams mieru ne 

dzimtajā Francijā, ne pirmatnējos mūžamežos Amerikā: 

  „Ak vai! Vientuļš, vientuļš es esmu bijis šajā pasaulē. Kaut kāds 

slābums lēnām pārņēmis manu ķermeni. Pretīgums pret dzīvi, ko sajutu jau 

bērnībā, nu atgriezies manī ar jaunu spēku. Drīz pārstāja sirds mana pabarot 

prātu un es pamanīju, ka turpinu eksistēt tikai tāpēc, ka izjūtu visdziļākās 

skumjas.  (17) 

 Renē vispār raksturīga fatāla nespēja piemēroties kādam noteiktam 

dzīvesveidam, nespēja izvēlēties kādu sev piemērotu nodarbošanos. Viņu  

posta gadsimta slimība – melanholija. Visiem likteņa triecieniem Renē atbild 

vienīgi ar pasīvu izmisumu un lepnas vientulības mēmo klusēšanu. 

 1809. gadā Šatobriāns izdod episku poēmu prozā „Mocekļi” – 

darbu par agrā kristietisma laiku, kad dzīvojuši „baznīcas tēvi” Hieronīms un 

Augustīns un kad īstenā ticība Dievam sākusi kliedēt elkdievību pielūgsmi. 

Tas ir laiks, kad pirmos kristiešus vajā un nomoka romieši, bet svētie mocekļi 

kļūst nemirstīgi vēstures atmiņā. Divos biezos sējumos slavināts reliģijas 

triumfs un franču literatūrā pirmo reizi iedzīvināts teorētiķu izvirzītais 

vēsturiskuma princips romantisma mākslā. „Mocekļos” atklājas krīzes 

laikmeta dinamika, sabiedrības dzīves un varoņu psiholoģisko pārdzīvojumu 

attēlojuma precizitāte.  

 Šatobriāns strikti ievēro klasicisma estētikas postulātus, ticēdams, 

ka, vienīgi uz diženu autoru iedibinātām tradīcijām balstoties, arī 19. 

gadsimta franču literatūra veidosies par lielu un spēcīgu mākslu. Taču 

vienlaikus Šatobriāns atzīst, ka senie paraugi skatāmi jaunā laikmeta 

gaismā, tādēļ attaisnojama ir pievēršanās dabas tēlojumam, privātās dzīves 

notikumiem, iztēles radītiem personāžiem un to likteņu dramatiskajām 

kolīzijām. Tas viss atklāts tik sirsnīgi un patiesīgi, ka „Mocekļi” piesaka 

romantisma vēsturiskā romāna drīzu parādīšanos Francijā. 

 Šatobriāna vēstījumā pārsteidz pirmatnējo mežu un prēriju burvība, 

aborigēnu neparastais dzīves veids, krāšņā un nereti teatrāliem efektiem 

piesātinātā tēlainība. Viņa darbu eksotikas valdzinājums un „gadsimta 

slimības” nomāktais varonis ietekmējis romantisma mākslas attīstību. 
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Anna-Luīze Žermēna de Stāla 

 

Anna-Luīze Žermēna de Stāla (1766 – 

1817), tāpat kā Fransuā Renē de Šatobriāns, 

ir franču romantisma literatūras un 

romantisma teorijas pamatlicēja. Viņa pārstāv 

vienu no franču agrā romantisma skolām. 

  Žermēna de Stāla, izglītota sava 

laika sieviete, ir Luija XVI finanšu ministra 

(Ženēvas baņķiera) Žaka Nekēra meita. 

Viņas tēvs  bijis aktīvs politisks darbinieks. 

Pārtraukusi attiecības ar vīru, rakstniece 

savā Parīzes salonā pulcina monarhijai naidīgi noskaņotus domubiedrus, 

simpatizē Lielajai franču revolūcijai, taču viņu, tāpat kā daudzus revolūcijas 

atbalstītājus, atbaida jakobīņu terors. Tādēļ de Stāla emigrē uz Angliju un 

dzimtenē atgriežas tikai 1795. gadā, kad pēc 9. termidora apvērsuma (1794. 

gada 27. jūlijā) stāvoklis Francjā sāk normalizēties. 

  Žermēnas de Stālas aktīvā attieksme pret sabiedriski politiskās 

dzīves norisēm liekas aizdomīga Direktorijas un Konsulāta varasvīriem, 

tāpēc viņa tiek izraidīta no Parīzes (1803) ar atļauju dzīvot tikai provincē, bet 

par naidīgo izturēšanos pret troņa nelikumīgo uzurpatoru Napoleonu I Stālu 

no Francijas izraida pavisam (1810). Sākas kaismīgās tirānijas ienaidnieces 

un talantīgās rakstnieces trimdas gadi, kuru laikā Stāla dzīvojusi Anglijā, 

Vācijā, apbraukājusi visu Eiropu un pabijusi arī Krievijā. Francijā Stāla 

atgriežas tikai pēc Napoleona I sakāves, taču ir naidīgi noskaņota arī pret 

restaurācijas režīmu, jo viņas ideāls joprojām ir republika. 

  Jaunībā Žermēnu de Stālu spēcīgi ietekmējušas apgaismotāju 

idejas, sajūsminājuši Ruso uzskati par audzināšanu, par lielu jūtu spēku, 

īpaši par mīlas jūtu skaistumu un visvarenību. Žanam Žakam Ruso viņa 

veltījusi traktātu „Vēstules par Ž. Ž. Ruso personību un dabu” (1788).   
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 Stālas aktīvā attieksme pret laikmeta dzīves norisēm rosina 

traktātos par estētikas jautājumiem vienlaikus risināt arī literatūras un sociāli 

politiskas problēmas. Traktātā „Pieredze par literatūru” (1795) Stāla 

pievēršas romāna teorijai un tādā veidā protestē pret romāna žanra 

noliegumu klasicisma estētikā. Traktātā romāni iedalīti alegoriskos, 

vēsturiskos un „dabiskos” romānos. Alegoriskumu Stāla noraida ticamības 

vārdā. Tādēļ, pēc viņas domām, Henrija Fīldinga un Semjuela Ričardsona 

romāni ir vērtīgāki par Voltēra filozofiskajiem stāstiem. 

 Stālas traktāts „Par kaislību ietekmi uz cilvēku un nāciju laimi” 

(1796) uzskatāms par pirmo romantisma sacerējumu franču literatūrā. Darbā 

apliecināta kaislību lielā nozīme sabiedrības un personības dzīvē. Kaislība 

traktēta kā milzīgs, reizēm pazudinošs, bet brīnišķīgs spēks, kas atmodina 

cilvēka vēlmi darboties un pārveidot savu likteni.  

  Kaislību daudzveidībā Stāla izceļ entuziasma nozīmi. Entuziasma  

augstākā izpausme esot revolūcija. Tomēr par visspēcīgāko kaislību 

atzīstama mīla. Tā atmodinot cilvēkā altruismu un tikumisku skaidrību, 

rosinot izjust pašuzupurēšanās prieku. 

 Šajā traktātā jau parādās romantiskā varoņa koncepcija. Kaislīgas, 

mērķtiecīgas un ar stipru gribu apveltītas personības Stāla pretstata liktenim 

pasīvi padevīgiem raksturiem. Rakstniece simpatizē vētrainām un 

entuziasma pārpilnām personībām, kas atbilst revolūcijas laikam. Ar saviem 

sapņiem un vēlmēm šie kaislīgie nemiera gari tiecas nākotnē, cenšas to 

pravietot un tuvināt. Turpretī pasīvie raksturi spējot veģetēt jebkuros 

apstākļos. 

 Traktātā apliecināts individuālisms kā laikmeta traģiski nosacīta un 

nenovēršama personības pamatīpašība. Izteikts arī viedoklis par nacionālu 

raksturu nepieciešamību literatūrā. 

 

 „PAR LITERATŪRU”. Traktātā „Par literatūru” (1800) risināti būtiski 

romantisma estētikas jautājumi, kas ietekmē turpmāko romantisma teorijas 

formēšanos. (Darba nesaīsināts nosaukums – „Par literatūru un tās 

attieksmēm ar sociālo kārtību”.) 

 Traktātā Stāla izklāsta savus uzskatus par literatūras mainīgumu 

atbilstoši izmaiņām sabiedrības dzīvē, reliģijā un tikumos katrā no vēstures 
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laika lokiem. Tātad  literatūrzinātnē  Stāla i e d i b i n a  v ē s t u r i s k u m a  

p r i n c i p u. Tas vērsts pret klasicisma estētikā aizstāvēto skaistuma ideāla 

nemainīguma principu un prasību literatūrai pakļauties nemainīgām 

dogmām. Rasinu un Šekspīru Stāla vērtē kā divu atšķirīgu mākslinieku tipu 

pārstāvjus, no kuriem pirmais seko paraugiem, bet otrs rada oriģinālus 

daiļdarbus.  

 Traktātā   Stāla  a p l i e c i n a   l i t e r a t ū r u   s a v s t a r p ē j o   

i e t e k m i,  b a g ā t i n ā š a n o s.  Viņa ir pārliecināta, ka labs nevar būt 

rakstnieks, kas nebūs iepazinis antīkos autorus, lieliskos Luija XIV laika 

klasicisma šedevrus un citu tautu literatūras labākos sacerējumus. 

Rakstniece apcer grieķu, romiešu, itāliešu, spāņu literatūru. Bet  ar īpašu 

ieinteresētību pievēršas angļu un vācu autoru darbiem, jo tieši šī literatūra ar 

īru teiksmām, skandināvu leģendām un Osiāna dziesmām esot īsteni 

laikmetīga. Stāla ar pietāti raksta par Gētes un Šillera sacerējumu 

dabiskumu, noslieci uz pārdomām un ideju izcēlumu. Viņa cildina Šekspīru, 

kurš nekad nav atdarinājis antīkos autorus, bet daiļradē tuvinājies dabai. 

Stāla aicina rakstniekus pievērsties dzīvei, dabai, rakstīt vienkārši, nevis 

rūpēties par nosacītību. Tieši par tuvību dabai, par vaļsirdību un 

nesamākslotību traktātā uzteikts angļu romāns un dzeja. 

 Tajā pašā laikā Žermēna de Stāla brīdina neuzskatīt citu tautu un 

laikmetu   literatūras   diženākos  paraugus  par  atdarināšanas modeļiem un 

a i c i n a  r a d ī t  n a c i o n ā l u   r o m a n t i s m a  l i t e r a t ū r u, kas 

sakņotos savā laikmetā un savas tautas nacionālās kultūras augsnē. 

 Traktātā izvirzīta arī doma, ka literatūras pilnskanību nodrošinās 

sabiedrības dzīves pilnskanība, kuru formēs sabiedrības demokratizācijas un 

liberalizācijas procesi. Tāda pilnskanīga  d e m o k r ā t i s k a  l i t e r a t ū r a   

i e t e k m ē s  s a b i e d r ī b a s  d z ī v i un veicinās progresīvu ideju 

uzvaru. 

 Sākumā Žermēnas de Stālas traktāta „Par literatūru” nozīme netiek 

novērtēta, taču ar laiku viņas idejas par daiļdarbu raksturojumu vēsturiskā un 

savstarpējo attiecību skatījumā, par nepieciešamību radīt dabai uzticīgu un 

patiesīgu, nacionālu un demokrātisku literatūru iesakņojas. Traktātā parādās 

daudzas no topošā romantisma galvenajām tēzēm un tiek iezīmēts ceļš 



40 
 

jauna laikmeta literatūrai, kas atbrīvojusies no atdarināšanas, no bargas 

reglamentācijas, bet ir uzticīga patiesīgumam un dabai.  

 

  Darba „Par literatūru” idejas padziļinātā skatījumā parādās traktātā 

„PAR VĀCIJU” (1810), kurā iekļauta arī apcere „Par klasicisma un 

romantisma dzeju”. Līdzās jau minēto ideju akcentējumam Stāla traktātā „Par 

Vāciju” pirmo reizi iepazīstina Franciju ar vācu filozofiju un literatūru – ar 

Gētes, Šillera, Klopštoka un citu autoru daiļradi, ar vācu romantisma lielajiem 

sasniegumiem. Stāla uzdrošinās pateikt, ka franču radošais gars kļūs 

neauglīgs, ja tas neapgūs citu tautu kultūras lielo pieredzi. 

 Bez  tam  Stāla  šajā  darbā pirmo reizi franču estētikā min terminu 

„r o m a n t i s m s”, asi kritizē klasicismu un norobežo klasicisma un 

romantisma literatūru. Stāla skaidro, ka ar vārdu „romantisms” apzīmē dzeju, 

kuras saknes meklējamas trubadūru dziesmās un kuras izcelšanos 

ietekmējusi bruņniecība un kristietība.  

 Franču tautai, kas, pēc Stālas domām, ir apgaismotākā romāņu 

tauta, esot nosliece uz klasicisma dzeju, kura atdarina grieķu un romiešu 

dzejas paraugus. Bet angļu tauta – izcilākā ģermāņu tautu pārstāve – 

priekšroku dodot romantisma dzejai. Senās mākslas šedevri neesot 

piemērojami Stālas laikmeta gaumei, jo pilnīgi mainījušies sabiedriskie 

apstākļi, kas šos šedevrus iedzīvinājuši.  

 Traktātā „Par Vāciju” rakstniece aicina atteikties no plaša 

sabiedrības dzīves apraksta un ieteic vairāk pievērsties cilvēka dvēseles 

izpētei. Darbs uzskatāms par Stālas pārstāvētās franču agrā romantisma 

skolas manifestu un ietekmējis arī Viktora Igo atziņas traktātā „Priekšvārds 

drāmai „Kromvels”” (1827).  

 Savus estētiskos uzskatus rakstniece centusies iedzīvināt romānos  

„Delfīne” un „Korinna jeb Itālija”. 

 

 „DELFĪNE”. Romānā „Delfīne” (1802) Žermēna de Stāla iecerējusi 

izveidot tikumīgas un cēlsirdīgas rīcības paraugu. Taču romāns nav klaji 

pamācošs, iecerētā ideja tajā iemiesojusies neparasti patiesīgā galvenās 

varones tēlā – dzīvā būtnē ar bagātu, kaut arī pretrunīgu dvēseli, kurā iemājo 

gan labais, gan ļaunais. „Delfīne” sabalsojas ar Ruso romānu „Jūlija jeb 
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jaunā Eloīza”, un tajā ieskanas visai 19. gadsimta literatūrai būtiskā un arī  

Žoržas Sandas darbos aktīvi risinātā sievietes emancipācijas tēma. 

 Delfīne d’ Albemāra, tāpat kā romāna autore Žermēna de Stāla, ir  

labi situēta, neatkarīga, izglītota un brīvdomīga sieviete. Kļuvusi atraitne, 

jaunā un skaistā Delfīne pretēji augstākās sabiedrības vispārpieņemtajām 

liekulīgas uzvedības normām uzdrošinās klausīt savai sirdsbalsij. Viņa 

kaislīgi iemīl Leonsu de Mondevilu, kas muižnieka goda vārdā nespēj saraut 

savas kļūdainās laulības saites un, lai gan savu sievu Matildi nekad nav 

mīlējis, no Delfīnes tomēr atsakās. Spēcīgās jūtas jaunajā sievietē atmodina 

vēl neiepazītu pārdzīvojumu vētru. To rada pārsteigums un nesapratne, 

greizsirdība un pielūgsme, alkas pēc laimes un bailes no sabiedrības 

nosodījuma. Delfīnes jūtas ir liktenīga kaislība, nevis vēlme slepeni tikties ar 

precētu vīrieti, lai kliedētu garlaicību un izklaidējoties bradātu pa citu cilvēku 

dzīvēm.  

 Augstāko aprindu moralizētāji nenovīdīgi mēļo par Delfīnes 

vieglprātību, nepiesardzību, atklātību un dīvaino noslieci uz melanholisku 

apceri. Taču, pēc autores domām, šīs Delfīnes „peļamās” īpašības tikai 

liecina par aktīvu, ar jūtām un prātu bagātīgi apveltītu personību, kas to 

atsvešina no viņas liekulīgajiem nosodītājiem. 

 Romāna darbība risinās vētrainā Francijas vēstures periodā (no 

1790. gada pavasara līdz 1792. gada rudenim), taču revolucionāros 

notikumus tieši neatspoguļo. Leonss pat izsakās, ka neatzīstot pret 

aristokrātiju vērsto revolūcijas vardarbību. Arī Delfīne atbalsta Leonsa 

neiejaukšanās principu, jo viņas brīvības alkas ir vairāk romantiski 

poetizētas. Toties Delfīnes sirds liesmo mīlestības pretrunīgo kaislību 

ugunīs. Un drosme, ar kādu viņa saceļas pret gadsimtu tradīcijām un aizstāv 

savas tiesības mīlēt, arī pauž laikmeta garu. 

  Tomēr, būdama līdz galam uzticīga labestības principam, Delfīne 

atsakās no Leonsa par labu viņa likumīgajai sievai un aiziet no laicīgās 

dzīves klosterī. Šāda rīcība ir gan augstsirdīga ziedošanās, gan pasaules 

skumju pārņemtas, neviena nesaprastas romantiskas varones sava veida 

protests pret aristokrātijas aizstāvētajām liekulīgas „tikumības” normām, kas 

kropļo cilvēku attiecības un likteņus. Kad nomirst Matilde, laime būtu 
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iespējama, taču šoreiz ceļā stājas cits Leonsam nepārvarams šķērslis – 

Delfīne jau iesvētīta par mūķeni.  

 Viss romāns uzrakstīts vēstuļu formā, un līdz ar Delfīnes 

pašatklāsmi tajā atklājas arī autores dvēseles pasaule, viņas pārliecība, ka 

neatkarīgi no sabiedrisko attiecību norrmām galvenais cilvēka dzīvē ir mīlas 

pārņemtas sirds valoda. Vēstuļu virknēšanās gaitā par romāna galveno 

varoni izvirzās kaislība, kam ceļā stājušies nepārvarami šķēršļi. Tādēļ 

romāns pārpilns ciešanām, paššaustīšanās mokām, reliģiozitātes izraisītām 

pārdomām un melanholiskām noskaņām. Nobeigumā to visu pārskan dabas 

poēzijas, dzejas, mūzikas, reliģiskas ekstāzes un mīlestības pārņemtas 

dvēseles dziesma. 

 

 „KORINNA JEB ITĀLIJA”.12 Arī otrajā Žermēnas de Stālas romānā 

„Korinna jeb Itālija” (1807) risināts sievietes emancipācijas jautājums, taču 

būtiski padziļinātā veidā. Šoreiz autore jau aizstāv sievietes tiesības ieņemt 

godpilnu vietu sabiedrībā, jo romāna galvenā varone Korinna spējusi iegūt 

visas tautas cieņu un mīlestību ar savas personības pievilcību, talantu un tā 

aktīvām izpausmēm.  

 Bez tam, veidojot Korinnas raksturu, Stāla pievērsusies nacionāli 

kolorētu jūtu tēlojumam, ko novērtējusi Šekspīra traģēdijā „Romeo un 

Džuljeta”: Žermēna de Stāla uzskata, ka Šekspīrs labāk par citiem autoriem 

esot izpratis dienvidzemes Itālijas cilvēku nacionālo raksturu ar tā liesmaino 

iztēli, dzīvesprieku un kontrastainību. Raksturu, kas no laimes triumfa 

aiztrauc cilvēku līdz izmisuma bezdibeņiem un pat līdz nāvei.  

 Arī šajā romānā parādās romantisma literatūrai zīmīgais „pasaules 

skumju” nomāktais un melanholiska noskaņojuma pārņemtais varonis. Ja 

pirmajā Stālas romānā šāda varoņa aprises iezīmējas Delfīnes tēlā, tad 

otrajā romānā minētās īpašības atklājas jaunā angļu virsnieka lorda Osvalda 

Nelvila tēlā. Skotijas pērs Nelvils 1794. gadā ieradies Itālijā, un tā vien liekas, 

ka viņu joprojām aptver dzimtās puses „Osiāna dziesmu” skumji 

melanholiskā gaisotne. Tajā pašā laikā Osvalds veidots kā ziemeļzemes 

                                                           
12

 Žermēnas de Stālas romāna „Korinna jeb Itālija” fragmenti citēti no: Сталь, Жермена .де. 

1969. Коринна или Итлия. Москва: Наука. 
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Skotijas nacionālais raksturs – viņš ir drosmīgs, augstsirdīgs, gudrs, bet 

atturīgs, it kā sevī ieslēpies un ar senām tradīcijām aizsargājies. 

 Osvalda pretmets ir Korinna – tipiska krāšņās dienvidzemes Itālijas 

nacionālā rakstura pārstāve, par ko liecina jau zīmīgais romāna nosaukums  

„Korinna jeb Itālija”. Vienlaikus ar šādu nosaukuma izvēli autore netieši 

norāda, ka līdzās Korinnas tēlam romānā būtisks ir arī Itālijas tēls ar tās 

skaistās dabas, slavenās vēstures notikumu un izcilo mākslas pieminekļu 

gleznām. 

 Korinna, tāpat kā Delfīne, ir jauna, skaista, izglītota un neatkarīga 

sieviete, kas, mīlestības spārnota, ar visu savu kvēlo jūtu spēku vēršas pret 

sabiedrības aizspriedumiem. Viņa ir neparasti apdāvināta, eksaltēti reliģioza, 

kaislīga un vienlaikus intelektuāla (arī Korinnas tēlā parādās autores rakstura 

meti). Turklāt Korinna ir arī dzejniece, dziedātāja, improvizētāja un saņem 

zelta lauru vainagu Kapitolijā, kur savā laikā kronēts Frančesko Petrarka 

(1341), arī Torkvato Taso (1595). 

  „Korinnas mākslā meistarīgi apvienotas dienvidu krāšņās dabas 

gleznas ar dziļu izpratni par cilvēka sirdi, ar izpratni, kas vairāk raksturīga 

ziemeļzemju dzejniekiem, kam sadzīve un daba nedod tik daudz ierosmes 

dvēselei un prātam. [..] Korinnas poēzija – tā ir pati mūzika, kas vienīgā spēj 

atklāt pat vissmalkāko, visnetveramāko iespaidu skaistumu.” (26) 

 Korinna pati kļūst par Itālijas un skaistuma simbolu. Viņas tēlā 

jaušama noslēpumainība, fatāla likteņnolemtība, kas nenovēršami tuvina 

mīlā apburtos bojāejai. 

 Tieši šādas brīnišķīgas personības skatījumā Osvalds iepazīst Itāliju 

sava ceļojuma laikā. Korinna aizved Osvaldu uz Romu, Venēciju, Florenci, 

stāsta par antīkās mākslas šedevriem, par varonības un pašaizliedzības 

pārpilno Itālijas vēsturi. Romāna autore apliecina tieši gūto iespaidu nozīmi 

personības izaugsmē: 

  „Redzētie iespaidi ar varenu spēku sagulst dvēselē: kad cilvēks 

savām acīm redz Romas drupas, viņu pārņem tik pārliecinoša ticība seno 

romiešu esamībai, it kā viņš pats dzīvotu tālajos laikos. No grāmatām gūtās 

zināšanas ir abstraktas: tiešā, dzīvā iepazīšana, kuru spēcīgi ietekmē arī 

fantāzija, atdzīvina agrākos iespaidus, ietērpjot tos miesā un asinīs, un mūs 
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pašus it kā tieši savieno ar līdz šim tikai dzirdēto. [..] Viss pēkšņi liek 

atcerēties cilvēces ģēnija mūžīgo varenību, dievišķo dzirksti, kura kaist mūsu  

dvēselē un kura vienmēr no jauna iekvēlināma sevī un citos.” (65) 

 Osvalds, Korinnas jūtu un Itālijas skaistuma savaldzināts, ceļojuma 

laikā pārvar nomācošo melanholiju un, lai gan “pasaules skumju” aura ap 

viņu pilnībā neizgaist, tomēr iespēj savu turpmāko dzīvi izlemt atbilstoši 

mirstošā tēva gribai un arī savām interesēm. 

  Viņš atgriežas Anglijā, lai tur laimīgi apprecētu tēva novēlētu un pēc 

izcelsmes sev atbilstošu līgavu – senas muižnieku dzimtas pārstāvi. Angļu 

negrozāmo tradīciju garā audzinātais prozaiskais un pasīvais Osvalds nevar 

vienoties ar kaislīgu jūtu pārpilno Itālijas meitu. Autores simpātijas pieder 

Korinnai, taču viņa nenoraida arī Osvalda rīcību, jo sapnis un realitāte nav 

savienojami, tādēļ dzīves proza nereti uzvar tās dzeju. 

 Romāna „Korinna jeb Itālija” veidojumā Stāla atteikusies no vēstuļu 

formas. Tomēr arī šajā darbā, tāpat kā „Delfīnē”, plaši izvēršas pārdzīvojumu 

detalizēta analīze, akcentēti varones prātojumi, saglabājusies „Delfīnei” 

raksturīgā patētiskā intonācija. 

 Literatūras vēsturē Žermēnas de Stālas kultūrvēsturiskās apceres 

joprojām nozīmīgas tajās izstrādāto romantisma teorētisko principu dēļ, bet 

romāni nozīmīgi kā sievietes emancipācijas tēmas risinājuma aizsācēji.  
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Alfreds de Viņī 

 

 Restaurācijas gados līdzās 

Šatobriānam franču literatūras jomā aktīvi 

darbojas vēl divi monarhijas piekritēji – 

talantīgie romantisma pārstāvji  Alfreds de 

Viņī un Alfonss de Lamartins.  

 Alfreds de Viņī (1797 – 1863) ir 

senas franču aristokrātijas dzimtas atvase. 

Viņa dzimta revolūcijas laikā izjutusi jakobīņu 

diktatūras teroru. Viņī ir fanātisks rojālists, 

dedzīgs katolicisma piekritējs. Sekojot 

dzimtas tradīcijām, daudzus gadus kalpojis Burbonu armijā. Atbalstīdams 

monarhiju, Alfreds de Viņī tomēr saskata franču muižniecības 

deģenerēšanos un apzinās feodālo attiecību bojāejas nenovēršamību. 

Pateicoties draudzībai ar Emīlu Dešānu, Viņī iesaistās rojālistiski noskaņotu 

jauno dzejnieku pulciņā un sāk publicēties tā preses izdevumos „Literatūras 

Konservators” un „Franču Mūza”. 

 Alfreds de Viņī ir viens no ievērojamākajiem franču romantisma 

dzejas pārstāvjiem. Viņa daiļrades sākuma periodam raksturīga nelielā idille 

„Driāda” (1815). Driāda (sengrieķu mitoloģijā – mežu nimfa) pauž autora 

ilgas pēc harmonijas. Antīkā mīta meti piepildīti ar materiālās pasaules 

juteklisko elpu. Idilles uzbūve līdzīga bukolikām nereti raksturīgajai dialoga 

formai, bet personāžu sarunas te aizstāj divu mīlētāju driādai veltītās 

atzīšanās dziesmas: 

  Reiz Batils gaišcirtains un Menalks melniem matiem 

  Tai mīlā atzinās ar kvēlojošiem skatiem. 

  Viens bija lotosiem un mirtu zariem vīts, 

  Un otrs, kam vīnstīgām bij greznots matu zīds, 

  Priekš dieves māla kausā Kipras vīnu lēja, 
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  Un niedras dziedošas, ko Batils kopā sēja, 

  Kā Pāns to iemācījis bija mirstīgiem, 

  Daiļmaigi skanēja pie zaļiem altāriem.13 

 Abu ganu dziesmas mijas līdzīgi dialogam un rada priekšstatu par 

dārziem ar zeltdzeltainām vīnogām, sarkaniem firziķiem un purpurainām 

vīģēm, par leknām pļavām un kuplām koku lapotnēm, kur niedres flautas 

skaņās klausās driādas.  

 Taču Viņī mērķis nav atdzīvināt teiksmaino pagātni, kad mežu 

nimfas sarunājušās ar cilvēkiem. Viņš abu ganu dziesmās atklāj cilvēku 

garīgās pasaules pārliecinoši dažādo bagātību. Bez tam mīlas dziesmās 

uzburts driādas tēls – neatvairāmi valdzinošs, netverami mainīgs un mīklaini 

noslēpumains. Noslēpumainību akcentē arī idilles izskaņa: no niedres 

darinātās flautas izvilinātā mīlas melodija liek vieglās trīsās iedrebēties pat 

sirmam ozolam – tur mājo driāda... 

 Drīz vien Viņī atvadās no patriarhālo dzīves formu harmonijas 

ilūzijām un antīko mītu ainas viņa daiļradē vairs nav labestības un idilliskas 

naivitātes paudējas. Jau kontrastējoši tēli pulcējas dzejojumā „Gana māja”. 

No ļaužu pūlī ar dzelzi ierakstītiem pazemojošiem likumiem, no glūnošiem, 

neķītriem svešinieku skatieniem dzejnieks aicina bēgt: 

   No domu augstumiem uz vergpilsētām skaties, 

   Kas ir kā baiga klints, kur cilvēks ķēdēs kalts.14 

  Patvērumu rast būs iespējams dabas veldzējošajā mierā, kur 

„savas kolonnas mežs apvilks krēslas autiem”, kur pāri „viļņiem, miera 

skautiem”, skumjš, sasapņojies vītols zarus kārs. 

   Un krēsla ielejā jau snauž uz zālēm miklām, 

   No rasas pērļotām, uz zaļā maura snauž.15 

 Taču dabas veldzē un mīlas sapnī ilgstošu mieru neatrast. Poēmā 

„Mēnessērdzīgais” (1819) senā Roma parādās kā izvirtības, nežēlības un 

melu perēklis. Somnambulisma aptumšotas apziņas apdullināts, vīrs naktī 

nogalina savu sievu, noturēdams viņu par neuzticīgo mīļāko. Bet jaunā 

                                                           
13

 Franču lirika 19.gadsimtā. 2004. Atdzejojis Virza, Edvards. Rīga: SIA „OMNIA MEA”, 27. 

14
 Turpat, 32. 

15
 Turpat, 33. 
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sieviete, tikai šajā baismīgajā naktī uzzinājusi, ka vīrs viņu krāpis kopš 

pirmās laulību dienas, no nāvējošā dūriena nevairās, jo nevēlas dzīvot 

nodevības zaņķī.  

  

 „SENAS UN JAUNAS POĒMAS”. Rūpīgai atlasei pakļautā Viņī 

dzeja publicēta krājumā „Poēmas” (1822). Vēlāk šis krājums ietverts 

paplašinātā izdevumā „Senas un jaunas poēmas” (1826), kas turpmāk iznāk  

atkārtoti, katrā jaunā izdevumā iekļaujot pilnveidotus darbus. Krājuma 

pēdējais variants (1837) aptver 21 poēmu. Viņī dzejas grāmata „Likteņi” 

(1864), kurā apkopota pēdējo trīsdesmit gadu dzeja, iznākusi pēc autora 

nāves. 

 Alfonsam de Viņī tuva bijusi Bairona daiļrade. Pārdomās par 

Baironu Viņī aiz angļu lorda ārējā saltuma saskata ģeniālu, bet nelaimīgu 

personību, kas, maskējoties ar bezkaislību, mēģina paglābties no liekulīgu 

viduvējību aplenkuma. Bairona dzejā Viņī atzinīgi vērtē dažādu laikmetu un 

zemju tēlojuma tiešumu un eleganci vienotībā ar iedziļināšanos pretrunīgu 

kaislību kvēlē. Uzrādītās Bairona dzejas vērtības atstājušas pēdas arī paša 

Viņī poēmās, kuru mākslinieciskajam veidojumam raksturīgas šādas 

iezīmes.  

  Viņī poēmas ir gleznainas un skanīgas.  

  Tajās paveras epikai, lirikai un drāmai raksturīgo elementu sintēze, 

poēmas sāk tuvināties traģēdijai. Traģiskais Viņī poēmās dzimst tad, ja 

konflikts starp vispārības labā veicama varoņdarba alkām un dziļi 

personiskām, intīmām vēlmēm kļūst neatrisināms. 

  Dzejnieka poēmās atklājas darbības norises vietu un laiku 

vērienīga aptvere: te dzīvo austrumi un rietumi, zvaigžņu sfēras un mākoņu 

mutuļu tāles, Bībeles aizvēsture, antīkā pasaule, viduslaiki un romantisma 

gadsimts. 

  Personāžu likteņstāstus pavada autora līdzpārdzīvojums lirikas 

varoņa balsī. Te atklājas visplašākā pārdzīvojumu gamma: mīlestība, 

greizsirdība un ienaids, laime un izmisums, reibinošas gaviles un pasaules 

skumju slogs. Poēmās ietvertas filozofiskas pārdomas un vadmotīvu veidā 

apliecināta sirsnīgu jūtu pievilcība un esības vienkāršie un skaistie prieki. 
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 Viņī poēmās nereti izmantoti  B ī b e l e s  s i ž e t i. Tie  pamatā arī 

triptiham „Mistiskā grāmata”, kurā apvienotas poēmas „Eņģeļu māsa”, 

„Plūdi”, „Mozus”. Uz baismīgu kataklizmu fona te risināti debesu spēku un 

zemes iemītnieku, ģeniālas personības un sabiedrības attieksmju jautājumi. 

Viņī noraida aklu padevību Dievam un debesu skaistuma pielūgsmes vietā 

noliec galvu grēcīgās, bet mīļās zemes priekšā. 

 Poēmā „Plūdi” vēstīts par divu vienkāršu un labestīgu cilvēku 

bojāeju plūdos, ko Dievs sūtījis, redzēdams ļaunumu virs zemes augtin 

augam. Emanuels un Sāra  nav  grēkojuši un gaida sargeņģeli, taču veltīgi – 

arī Ararata kalnam, kur viņu mājvieta, pāri veļas plūdu vilnis. Emanuels vēl 

cenšas glābt Sāru, līdz pēdējo spēku izsīkumam turēdams viņu augstu 

paceltu rokās, taču viss veltīgi – ūdeņu lavīna aprij viņus abus. 

 Arī poēmā „Mozus” radoši izmantoti Bībeles motīvi. Viņī poēmas 

varonis nav pravieša Mozus kopija, bet pārstāv jebkura laikmeta izcilu 

personību, ko nomāc ģēnijam lemtais vientulības lāsts. Ja Bībeles Mozus 

pēc sarunas ar Dievu kāpj lejup no Sīnaja kalna ar starojošu seju, tad Viņī 

radītais  Mozus, garā stiprs un asredzīgs, neizjūt pret Dievu apbrīnas pilnu 

pielūgsmi, bet runā ar viņu tieši un atklāti.  

 Taču paša varenība Mozu nomāc, jo slavas zenītā arvien vairāk 

sabiezē viņa individualitātes un tautas nesaskaņas, arvien smagāka kļūst 

lepnās un neauglīgās vientulības nasta, zem kuras nobāl mīlestība un 

saļimst draudzība. Dieva izredzētais pravietis un savas tautas vadonis 

vēlētos kaut vienu reizi vien (kaut tikai nāvē!) kļūt līdzīgs vienkāršiem 

cilvēkiem un tuvināties tiem. Par to liecina poēmas vadmotīvs – Mozus 

atkārtotais lūgums Dievam: varenībā un vientulībā aizvadīta mūža 

nobeigumā viņš vēlētos no dzīves aiziet kā vienkāršs cilvēkbērns: 

  Es jūtos vientuļš, nomāc visspēcības slogs. 

  Ļauj, Visuvarenais, man iegrimt zemes miegā.16  

 Poēma „Mozus” atgādina traģēdiju ar varenām dekorācijām, ko 

veido israēliešu dzīves un klejojumu vietas Apsolītās zemes meklējumos: te 

vārdiem uzgleznoti tuksneši, kalni, meži un tīrumi. Traģēdijas varoņa 
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monologam līdzīga ir Mozus kvēles pārpilnā, prasīgā un argumentētā uzruna 

Dievam. Tajā atklājas runātāja personība un liktenis, indivīda un sabiedrības 

konflikts. Taču, ja klasicisma traģēdijas varonis piepildījumu rod sabiedrībai 

veltītā rīcībā, tad romantisma varonis Mozus aizstāv savas esības 

neatkārtojamo subjektivitāti un baidās to pazaudēt darbībā vairākuma labā. 

 Traģēdijai līdzīgajā Viņī poēmā savdabīgi transformējies klasicisma 

pieprasītais darbības vietas un laika vienības princips. Ja klasicisma 

traģēdijā darbība nepārprotami notiek vienā vietā un 24 stundu ietvaros, tad 

Viņī poēmā vietas vienību nosacīti veido kosmiskās peizāžas bezgalīgums, 

kas Mozum paveras no kalna virsotnes, bet laiks sakļaujas vienā pirmsnāves 

pārdomu stundā, kurā ietilpst daudzie garās dzīves gadi un iztēlē skatītie 

nākotnes laika tālumi, kuros dosies viņa tauta. 

 Kopumā Viņī dzejā dominē traģiska pasaules izjūta, neatvairāmu 

ciešanu un garīgi diženas personības likteņnolemtības motīvi. Mozus 

pārdomās pirmsnāves stundā paustas atziņas par cilvēka lepnās vientulības 

nenovēršamību, par atsvešinātību vienaldzīgā Dieva priekšā, par 

atsvešinātību naidīgajā sabiedrībā: 

   Kam gan man gods un vara, 

   Ja lemts nav pieglausties pie mīļotās? 

Pat mirušie no mana glāsta nodreb. 

   Kā vētra – runa mana, kā zibens – pavēle. 

   Un ciltsbrāļiem es iedvešu tik šausmas, 

   Tos apskaut vēlos es, bet pārvēršu vien pīšļos…17 

  Poēmās uztverama dzejnieka pārliecība, ka pasaulē valda ļaunums 

un traģiska nolemtība, ka varena ir vienīgi nāve, jo pat ģeniāli cilvēki, pat 

titāni lemti iznīcībai. Viņī izveidojis vientuļa varoņa tēlu, kas uztverams lirikas 

varoņa un objektivizētā personāža izjūtās.  

 Mozus tēls asociatīvi saistās ar valdonīgo, lepno un dvēselē 

ievainoto Manfrēdu Bairona poēmā „Manfrēds”. Bet Mozus prasīgums 

attieksmē pret visvareno Dievu Viņī laikabiedriem rosināja kritiskas 

pārdomas par Kārļa X varas neapšaubāmību. 
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 „SENMARS”. Romantisma vēsturiskajā romānā „Senmars” (1826) 

Viņī iecerējis realizēt paša izvirzīto daiļrades virsuzdevumu – filozofiski 

nozīmīgu ideju iedzīvināt ar tās apliecināšanai visatbilstošākās cilvēka 

rīcības tēlojumu, kas labi saglabātos atmiņā.  

 Šoreiz Viņī pievērsies nozīmīgam Francijas vēstures etapam – Luija 

XIII un kardināla Rišeljē laikam 17. gadsimta pirmajos trīs gadu desmitos. Ar 

vēstures tēmas risinājuma palīdzību, tāpat kā daudzi citi autori, Viņī cenšas 

ieskatīties sava laika sabiedriski politiskās dzīves norisēs. Sižeta metus 

veido patiess notikums – aristokrātijas sazvērestība pret kardinālu Rišeljē, ko 

organizē varens feodālis un karaļa brālis Orleānas hercogs Gastons. 

Sazvērniekiem pievienojas arī jaunais marķīzs de Senmars, kas pēc 

ierašanās Parīzē baudījis kardināla labvēlību, bet pēc tam kļuvis par karaļa 

favorītu. Tādēļ viņa līdzdalība sazvērestībā vērtējama gan kā sava pirmā 

labvēļa nodevība, gan kā dzimtenes nodevība, jo sazvērestībā viņš ar 

Spānijas atbalstu centies izraisīt karu, lai gāztu vareno Rišeljē. Pēc 

sazvērnieku sakāves ne jau hercogs, bet gan Senmars, viņa draugs de Tu  

un citi domubiedri tiek sodīti ar nāvi. 

  Viņī rūpīgi studējis memuārus, vēstules, dokumentus, literārus 

sacerējumus par šo laikmetu, taču vēsturiskās personas un notikumi viņa 

romānā parādās, radoši pārveidoti. Rezultātā vēsture romānā atklājas autora 

subjektīvi romantiskās koncepcijas skatījumā. Tāpat kā Valters Skots, Viņī 

veidojis tēlotā vēstures „laikmeta kolorītu” – pievērsies krīzes laikmetam 

valsts vēsturē, radījis plašu laikmeta panorāmu ar daudziem personāžiem un 

masu skatiem. Te attēlota province un Parīze, muižnieku pils, karalienes rīta 

tualete utt. Te darbojas daudzas vēsturiskas personas: Luijs XIII, Rišeljē, 

karaliene Austrijas Anna, dramaturgs Korneijs, angļu dzejnieks Miltons u. c. 

Te bagātīgs autora izdomas veidotu personāžu klāsts. Taču Viņī romāna 

centrā nav autora iztēles radīti varoņi, kā tas, piemēram, ir V. Skota romānā 

„Aivenho”, kur Skota iztēles radītais galvenais varonis Aivenho nav galvenā 

persona patiesajos vēstures notikumos. 

  Lai mīlas intriga un vēsturisko notikumu intriga nebūtu jāatklāj divos 

paralēlos sižeta atzaros, kuru risinājums jāsarausta, ik pēc brīža pievēršoties 

te vienam, te otram atzaram, kā tas mēdz būt Skota vēsturiskajos romānos, 

Viņī sava romāna centrā izvēlas paša iztēles pārveidotu vēsturisku personu, 
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kura aktīvi ietekmē valsts likteni un vienlaikus pārstāv mīlas intrigu. Vienā 

tēlā Senmarā te apvienots politiķis un romantisks mīlētājs. Lai tas būtu 

iespējams, autors pat sava varoņa iemīlēto princesi romānā padara daudz 

jaunāku, nekā tās prototips bijis īstenībā. Viktors Igo savukārt atsakās no 

konkrētu vēsturisku notikumu tēlojuma, bet, „izmantojot visus vēstures 

analīzes datus, nosaka laikmeta galvenās īpatnības un attīstības ceļus, lai to 

visu „sintezētu” speciāli izdomātā sižetā un izdomātos personāžos”.18  

 

 Romāna sākumā Senmars ierodas Parīzē. Galvaspilsētā jaunais 

provinciālis iecerējis kaldināt spožu karjeru un tādā veidā tuvināties savai 

izredzētajai – augstdzimušajai princesei Marijai. Pēc diviem gadiem Senmars 

izlemj kļūt par sazvērnieku vadoni un uzvarēt karaļa pretinieku kardinālu 

Rišeljē, jo bez popularitātes un slavas oreola provinces muižniekam nav ne 

mazāko cerību atmodināt atturīgās Marijas interesi par sevi. Tātad 

iesaistīties politiskajā cīņā viņu mudina personiski motīvi. 

 Senmara aktivitātes ļauj lasītājam iepazīt sabiedrības visdažādākās 

aprindas un ieskatīties šī romantiskā varoņa sarežģītajā pārdzīvojumu 

pasaulē. Notikumu virknējums rada pasaules nestabilitātes, nelaimes 

tuvošanās, galvenā varoņa un viņa organizētās sazvērestības nolemtības 

izjūtu. Nemaz nemeklējis saviem centieniem atsaucību trešās kārtas slāņos 

un nesagaidījis pietiekamu atbalstu muižniecības vidē, Senmars vairs netic 

nedz monarhijai, nedz tautai. Dzirdot runas, ka Marija viņu atstājot, lai 

salaulātos ar Polijas karali, Senmars mīļotās atraidījuma dēļ jūtas pazemots 

un apšauba visus savus kādreiz tik dārgos ideālus. 

  Senmars, plānojot ārzemju intervenci, mēģina iegūt sazvērestībai 

Spānijas palīdzību un beidzot kļūst par dzimtenes nodevēju. Kad bijušie 

domubiedri no viņa novēršas un arī bezcerīgās mīlestības radītais izmisums 

vairs nav panesams, Senmars atsakās no sacelšanās un no savas dzīvības. 

Šķietami cildenais moceklis kapitulē, kad viņa personisko motīvu rosinātie 

centieni cieš neveiksmi. Senmara traģiskā vaina ir tā, ka viņš savā dvēselē 
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 Реизов, Бopиc Гeopгиeвич. 1958. Французский исторический роман в эпоху 
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pieļāvis līdz galam uzvarēt galmā valdošajai godkārībai un pat viņa mīlestība 

pārvērtusies vienkāršā patmīlā. 

 Senmara traģēdijā atklāta arī muižniecības nolemtība. Ne velti Viņī 

šo kārtu pēc 1789. gada uzskata par mirušu. Taču tas nenozīmē, ka franču 

muižniecības nelaimīgais liktenis viņu iepriecinātu. Par to liecina tie divi 

romānā noklusētie gadi, kuru laikā Viņī radītā Senmara tēla prototips – īstais 

godkārīgais provinciālis – kļūst par galma mīluli. Viņī varoņa godkārība, kas 

izpaužas tieksmē izpelnīties augstdzimušās Marijas mīlu, romānā piesegta 

ar bruņnieciskuma auru – Senmars bruņnieciski (tātad cēli!) pielūdz savu 

skaisto dāmu. 

 

 Arī Viņī iztēles radītais Rišeljē tēls atšķiras no sava prototipa – 

ģeniālā Francijas vienotības kaldinātāja un ārpolitikas vadītāja kardināla 

Rišeljē. Romānā Rišeljē veidots kā salta aprēķina, dzelžainas godkāres, 

varaskāres un viltības iemiesojums, kas pakļāvis nevarīgo karali ar intrigu 

palīdzību. Autors noklusē Rišeljē vēsturiski progresīvos centienus ierobežot 

muižniecības patvaļu un nosoda kardinālu un tā piekritējus, tāpēc ka, ceļot 

un stiprinot valsti, šie cilvēki ne vienmēr rīkojušies tikumīgi. Viņī uzskata, ka 

tieši kardināls ir vainojams monarhijas sabrukumā pēc daudziem gadiem 

(revolūcijas laikā). Turpretī rojālistus autors palaikam mēģina veidot pozitīvās 

krāsās kā goda un tikumības aizstāvjus, kā cildenus, uzupurēties spējīgus 

cilvēkus. Tomēr arī Senmaram tuvākie galminieki parādīti gauži nepievilcīgi, 

īpaši bailīgais dīkdienis Orleānas Gastons. Autora vēlme vēsturisko personu 

tēlus tuvināt simboliem, kas pārstāv kādu ideju, mazina viņu raksturu 

krāsainību, toties īpaši kaislīgu izvērš cīņu par katra pārstāvētiem tikumības 

principiem. 

 Romānā atklājas ne tikai pret ļaunumu vērsta romantiska dumpja 

nolemtība, bet vēsturiskā skatījumā arī to spēku uzvaras likumsakarība, kas 

satriec sazvērniekus, neraugoties uz Viņī politiskajiem aizspriedumiem. 

 Ceturtajam romāna „Senmars” izdevumam Viņī uzrakstījis 

priekšvārdu „Pārdomas par patiesumu mākslā” (1827). Priekšvārdā romāna 

autors aizstāv mākslinieka tiesības augstāku mērķu, idejas vārdā atkāpties 

no vēsturisko notikumu attēlojuma precizitātes. Tādēļ pieļaujams notikumu 

un varoņu tendenciozs traktējums. Mākslas patiesumu pretstatot fakta 
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patiesumam, rakstnieks „Pārdomās” risina vienu no visaktīvāk diskutētajiem 

jautājumiem franču romantisma estētikā. 

 

 20. gadu beigās publicēta Viņī „Vēstule lordam” (1829). Tas ir otrs 

Viņī traktāts par estētikas jautājumiem, kas tapis laikā, kad autors aizraujas 

ar Šekspīra daiļradi, pārtulko Šekspīra „Romeo un Džuljetu”, „Venēcijas 

tirgoni” („Šeiloks”, 1829) un „Otello” („Venēcijas maurs”, 1829). „Venēcijas 

maura” publicējumu ievada minētais priešvārds „Vēstule lordam”. 

 Šajā traktātā Viņī salīdzina Rasina daiļradi, kurā iedzīvināti 

klasicisma principi, ar Šekspīra daiļradi, kurā valda mākslas brīvība, un atzīst 

Šekspīra pārākumu. Viņī kritizē savu laiku pārdzīvojušo klasicismu. Vēršas 

pret tā principu 24 stundu laika ietvaros atklāt traģēdijas katastrofu, ko 

radījuši notikumi vēl pirms priekškara pacelšanās. Viņī uzskata, ka 

laikmetīgas lugas tiešajai darbībai jāaptver daudz ilgāks laika posms. Viņš 

apšauba arī klasicisma izpratni par darbības vienību kā intrigas vienību, jo 

dzīvē galvenā darbība savā orbītā ierauj milzum daudz faktu. 

 Interese par teātra mākslu rosina rakstnieku pievērsties 

dramaturģijai. Jau 1831. gadā uzrakstīta drāma „Maršala d’Ankra sieva”. 

Drāmas notikumi risinās 17. gadsimta Francijā. Drīz pēc tam parādās drāma 

par leģendārās personības Četertona dzīvi. 

 

 „ČETERTONS”.19 Drāmā „Četertons” (1834) risināta romantisma 

literatūrā globālā mākslinieka tēma. Tās sižeta pamatu veido angļu 

priekšromantisma daudzsološā dzejnieka Četertona biogrāfijas fakti – cēloņi 

viņa pāragrajai nāvei (trīs mēnešus pirms savas astoņpadsmitās dzimšanas 

dienas Četertons izdarījis pašnāvību). 

 Drāmā ietverta ideja par ģēnija neatrisināmo konfliktu ar sabiedrību, 

kurā valda nauda, cietsirdība un apmelojumi, kurā aprēķinātājs un skopulis 

nežēlīgi ekspluatē intelektu un darbu. Lai materiālo interešu kundzības 

apstākļos apdāvināta personība neietu bojā, Viņī aicina sabiedrību nepieļaut 

dzīves prozai samīdīt talantu. Viņš ir pārliecināts, ka par jaunu dzejnieku 

valstij ir jārūpējas vienmēr, ja arī dzejnieka pirmajos sacerējumos vēl grūti 
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pamanīt nākamā ģēnija dzirksti. Savas pārliecības vārdā Viņī brīvi rīkojas ar 

objektīvo materiālu un no Četertona dzīves savā darbā iekļauj tikai tos 

faktus, kas jauno dzejnieku uz visiem laikiem padara par līdzjūtības cienīgu 

cēlas nabadzības piemēru. 

 Drāmā atklāta Četertona īsā mūža viena diena. Drāmas sižets ir 

lakonisks – Četertons no rīta uzraksta vēstuli, vakarā sagaida atbildi un beidz 

dzīvi pašnāvībā, noindējoties ar opiju. Taču lugas galvenā darbība risinās 

varoņu dvēselēs – dzejnieka un jaunas sievietes arvien saspringtākajos 

pārdzīvojumos, jo viņi veltīgi cenšas atvairīt nenovēršamo katastrofu. 

Bezizejas situācijā astoņpadsmitgadīgais jauneklis nokļuvis niecīga parāda 

dēļ, par ko viņu vajā kāds miljonārs. Nojauzdams, ka Četertons nespēs 

parādu atdot, miljonārs no dzejnieka pieprasījis pilnvaru, kas Četertona 

nāves gadījumā miljonāram dotu tiesības mirušā ķermeni pārdot 

anatomiskiem pētījumiem. Lai atdotu parādu, Četertons spiests rakstīt 

pasūtījuma darbus un zaudē iedvesmu. Traģēdiju padziļina tas, ka Četertons 

nelaimīgi iemīlējis sava namsaimnieka sievu Kitiju un spiests redzēt, kā 

Kitijas dzimstošās atbildes jūtas samīda viņas pretīgais vīrs Džons Bells. 

 Talantīgo jauno dzejnieku nomoka gluži tikumiskas dabas slimība, 

kas galvenokārt piezogas jaunām, nepieredzējušām dvēselēm: 

  „Viņi liesmo mīlā pret taisnīgumu, skaistumu, bet katrā spertajā solī 

saduras ar kroplīgi un netaisnīgi kārtotu sabiedrību. Šo slimību dziļumā vērš 

naidīgums pret tādu dzīvi, tieksme pēc nāves, nepārvaramas alkas pēc 

pašnāvības.” (198-199) 

 Galvenais varonis ir vienkāršs un jūtīgs cilvēks, kam uzbrucis 

pavisam prozaisks ļaunums – bads. Tādēļ Četertons tik izmisīgi gaida atbildi 

vēstulei, ko nosūtījis bagātniekam Bekfordam. Taču Bekfords palīdzības 

vietā ieteic atmest dzejošanu un piedāvā Četertonam pazemojošus 

kambarsulaiņa pienākumus. Pēdējais piliens dzejnieka līdz malām 

piepildītajā traģēdijas kausā ir Bekforda piegādātā avīze, kurā rakstīts, ka 

Četertons neesot ar savu vārdu publicēto dzejoļu autors un tādēļ uzskatāms 

par nicināmu meli. Cik veltīga šādu notikumu kontekstā ir Četertona 

pārliecība, ka dzejniekam cilvēces virzībā uz nākotni ir īpaša loma – viņš 

spējot sabiebrības gaitai „no zvaigznēm ceļu nolasīt”. (218) 
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 Viņī pārliecinoši atklāj, kā cilvēka cieņu posta sabiedriskajās 

attiecībās valdošais pirkšanas un pārdošanas princips. Visciniskāk to pauž 

savas ģimenes tirāns un strādnieku nežēlīgs ekspluatētājs Džons Bells: 

viņam piederot gan zeme, gan māja, gan tās iedzīvotāji un to darbs, jo par 

visu samaksāts. Četertonam un Kitijai pat prātā neienāk sacelties pret šo 

naudas tirāniju. Vajadzīgi būtu tikai nelieli līdzekļi, kas dotu iespēju neciest 

badu, rakstīt dzeju un mīlēt vienam otru. Taču naudas elka pasaule ir naidīga 

īstai mākslai un patiesām cilvēka jūtām. Dzejnieka nāve pazudina arī Kitiju – 

viņa nomirst, atstādama divus mazus bērniņus. 

 

 Arī „Četertonam” ir priekšvārds – trešais mākslai veltītais Viņī  

traktāts „1834. gada 29. – 30. jūnija pēdējā darba nakts”. Traktātā Viņī 

pamato savu ieceri uzrakstīt nevis vēsturisku, bet psiholoģisku drāmu, kurā 

atklātos ne tikai konkrēta cilvēka traģēdija, bet dzejnieka likteņa traģēdija 

vispār. 

 Traktātā  Viņī  daiļliteratūras radītājus iedala trīs grupās. Pirmie esot 

L i t e r ā t i,  kas pielāgojoties jebkura žanra prasībām un spējot uzrakstīt 

romānu vai kritisku rakstu, komēdiju vai epifāniju utt. Lasītājs Literātus mīlot 

un cienot, Literātiem nav nepieciešama līdzjūtība.  

  Pie  otras  autoru  grupas  piederot lieli R a k s t n i e k i.  Tie 

pārdomu rezultātā izveidojot savu filozofisko uzskatu sistēmu. Jūtas viņos 

valdot pār prātu. Bet sakauti tie spējot samierināties, tādēļ viņus godinot gan 

bijušie nelabvēļi, gan konsekventi atzinēji. Arī Rakstniekiem nav 

nepieciešama līdzjūtība. 

  Taču esot vēl trešā tipa autors – kaislīgāks, skaidrāks un retāk 

sastopams. Tas esot  D z e j n i e k s.  Viņš piedzimstot neaizsargāts, par 

viņu jārūpējas, viņam nepieciešama uzmanība un līdzjūtība. Jau bērnībā viņš 

iztēlē skatot nezināmas zemes un mīlot savrupību. Cilvēku netikumi viņā 

izraisot naidu un vienlaikus līdzcietību, liekot atsvešināties un iekapsulēties 

sevī. Dzejnieku nedrīkstot apgrūtināt ar ikdienišķiem pienākumiem, lai tas 

netraucēti varētu ieklausīties savas dvēseles dziesmā, ko nomāktu lietderīga 

un noregulēta darba troksnis. Viņī apgalvo, ka Dzejnieka liktenis vienmēr ir 

traģisks. 
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 Pēc 1835. gada Viņī vairs aktīvi neraksta, atstāj Parīzi un apmetas 

uz dzīvi savas dzimtas muižā. Pēc viņa nāves publicēto dzejas darbu klāstā 

pati populārākā ir filozofiskā poēma „Vilka nāve” (1843). Apjomīgā 

dzejojuma sižeta pamatā ir ikdienišķs notikums – vilku medības, par kurām 

savulaik stāstījis dzejnieka tēvs. Taču vēstījumā  atklājas poēmas filozofiskā 

jēga. Svinīgi un diženi virknējas panti, uz kontrastējoši mierīgās dabas fona 

izceļot dramatisko notikumu – izmisīgo vilka cīņu ar suņiem un apbruņotiem 

cilvēkiem. Veltīgā cīņa beidzas ar vilka nāvi. Nežēlīgā sadursme, kuras 

rezultātā tik daudz upuru sastindzinājis nāves miegs, satriec medniekus. 

Baismu nojautu pārņemti, viņi vairs neuzdrošinās medīt vilceni ar mazajiem 

vilcēniem, kurus glābjot vilks nedrebēdams stājies pretī nāvei. Pēdējais vilka 

skatiens izteic aicinājumu stoiski izturēt ļauna likteņa lēmumu: 

  Smel spēkus vīrišķībā, cīnīties ja nespēj,  

  Un vēlmes slīcini sirds dziļumos,  

  Lai, klusu ciešot, mirtu tā kā es. (491) 

 Poēmā vēlreiz atklājas Viņī prasme gleznainas detaļas un dabas 

ainas apvienot ar dinamisku darbību tā, lai ticamais notikums autora 

pārdomu kontekstā iegūtu filozofiski simbolisku jēgu. Vilka tēls apliecina visa 

dabiskā vērtību, liek domāt par vajātu, bet garā nesalauztu lepnu personību. 

Arī šajā poēmā tēlainās struktūras dzīlēs uztverams Viņī lirikas varonis ar 

lasītājam atturīgi pavērtu dzejnieka intīmo jūtu pasauli. 
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Alfreds de Misē 

 

 Alfreds de Misē (1810 – 1857) ir 

ievērojams franču dzejnieks, dramaturgs un 

prozaiķis. Paaudžu paaudzēs Misē daiļrade 

veido priekšstatu par jauneklīgu autoru, kura 

sirdī mājo mīla, nepiepildītas ilgas un 

vilšanās. Misē pirmie dzejoļi publicēti, kad 

autoram tikai astoņpadsmit gadu un viņš 

atplaukst līdzīgi pavasara dzejas ģēnijam. 

 Alfreds de Misē dzimis Parīzē ne 

visai turīgas, bet senas muižnieku dzimtas 

ģimenē. Pabeidzis liceju, studējis jurisprudenci un medicīnu, taču studijas 

pārtraucis, sekodams dzejas mūzas aicinājumam. Viņš tuvinās jauno 

dzejnieku apvienībai „Senaklē”, atbalsta tās noraidošo attieksmi pret 

klasicismu, tomēr literāro grupējumu sadursmēs aktīvi neiesaistās, bet 

labprāt uzturas Parīzes „zelta jaunatnes” aprindās. No savas paaudzes 

likteņa traģisma Alfreds de Misē meklē aizmiršanos uzdzīvē un neauglīgās 

mīlas dēkās. Bohēmiskais dzīves veids un tieksme kļūt dendijam grauj viņa 

talantu un veselību, līdz uzmācas domas par pašnāvību. Dzejnieku nomāc 

„gadsimta slimība” – skeptiska neticība nedz tagadnei, nedz nākotnei. 

 No bezcerīgā izmisuma neapmierināto garu izglābj patiesi liela 

mīlestība. Misē dzīvē ienāk Žorža Sanda. Viņas kaismīgo jūtu spēks atraisa 

jaunā dzejnieka talantu, atmodina dzīves skaistuma izjūtu.  

 Misē daiļrades augstākais sniegums vērojams  gados, kas saistīti ar 

Žoržu Sandu. Un, lai gan reibinošās laimes un arī traumējošo pretrunu 

pilnajiem tikšanās gadiem (1833 – 1835) seko atsvešināšanās, šīs mīlas 

zīme deg Misē labāko darbu lappusēs. Viņam liktenis ir devis literāta darbam 

tik nepieciešamo bagātību – vērīgu prātu, jūtīgu sirdi un sāpju pieredzi. 
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 LIRIKA UN POĒMAS. Par talantu liecina Alfreda de Misē dzeja, 

kuras klāstā iekļaujas gan dzejnieka sirds grēksūdzes lirika, gan poēmas. Kā 

laimes stundu gaviles, kā šķiršanās sāpju dziesma, kā dvēseles mūžības 

apcere skan dzejolis „Atminies” (atdzejojusi Laima Akuratere):  

 Atminies, kad rītausma maigā 

    Saulei ver savu apburto pili, 

                             Atminies, kad nakts klusi staigā, 

    Sudraba plīvuros sapņo kad sili, 

  Gaišās gavilēs sirds kad tev trīc, 

  Saldos sapņos kad ēnas sauc līdz, 

    Klausies, birztalā 

    Skan kā nopūta: 

    Atminies! 

 

    Atminies, kad būs likteņa vara 

    Šķīrusi mani no tevis uz mūžu, 

    Kad jau bēdās un prombūtnē garā 

    Dziļi sirdī satriekts es būšu. 

  Skumjo mīlu tad atminies vēl, 

  Mūžam kas nedziestot sirdī man kvēl. 

    Sirds pirms pukstēt beigs, 

    Tā arvien tev teiks: 

    Atminies! 

 

    Atminies, kad zem velēnām saltām 

    Sirds mana lauztā gūs mūžīgu dusu, 

    Pār manas kapkopas smiltīm baltām 

    Vientuļa puķe kad atvērsies klusu.  

                      Zudīšu es; mana dvēsele vien 

  Būs it kā māsa pie tevis arvien. 

 

    Naktī ieklausies, 

    Kā tā žēlosies: 
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    Atminies! 20 

 Misē lirikai raksturīga domas skaidrība, vienkārša dzejoļu uzbūve, 

dabiski plūstoša valoda, it kā caurspīdīga tēlainība. Lirismu var nomainīt 

retorisks svinīgums, viegla vai akcentētāka ironija. Dzejnieks nav tieši saistīts 

ar demokrātiskajiem spēkiem, tomēr pēc Jūlija revolūcijas skaudrāk uztver 

sava laikmeta negācijas, viņa pasaules izjūta kļūst ironiskāka.  

 

 1829. gadā izdots Misē dzejas krājums „Spāņu un itāliešu stāsti”. 

Krājumā autors, tāpat kā citi franču romantiķi, pievēršas eksotiskas vides un 

kaislīgu raksturu tēlojumam. Jūtas sakāpinātas līdz baltkvēlei, līdz 

izmisumam, līdz noziegumam. Vienlaikus par liktenīgām kaislībām Misē runā 

viņam raksturīgā ironiskā manierē. Krājuma skanējumā vienmēr uzplaiksnī 

zobgalība, valda skeptiska īstenības uztvere.  

 Poēmā „Dons Paess” uz dienvidzemes Spānijas neparastā kolorīta 

fona risinās liktenīgas mīlestības un goda tēma. Kāda strīda laikā, kad 

augstmaņi nevar vienoties, kura no viņiem pazīstamajām sievietēm ir 

visaizrautīgākā mīļākā, dons Paess nejauši uzzina par savas iemīļotās 

neuzticību. Viņš cenšas savu nomelnoto godu uzspodrināt duelī, bet iemīļoto 

pats noindē. Arī šajā poēmā galvenā varoņa rīcība, aizstāvot savu godu visai 

kutelīgā veidā, parādīta viegli ironiskā skatījumā. 

 Dramatiskajā poēmā „Uguns un kastaņi” darbība risinās Itālijā. 

Autora iztēle radījusi traģisku likteņstāstu par talantīgu dejotāju Kamargo, 

kuras prototips ir reāla persona – kāda 18. gadsimta māksliniece. Ironiskā 

nokrāsā poēmā atveidota disharmoniskā pasaule, kur ilgoto laimi neiegūst 

nedz lielu jūtu cilvēki, nedz bezkaislīgi nihilisti, kur skaistajam līdzās mājo 

bezgala daudz neglītā. Taču arī viduvējību pasaulē dažkārt parādās tādas 

izcilas personības un traģiski raksturi kā dejotāja Kamargo. Viņas dvēseles 

ciešanas poēmā atklātas traģiski ironiskā tonalitātē 

 Turpinādams izkopt žanru „drāmas lasīšanai”, Misē izdod krājumu 

„Izrādes atzveltnes krēslā” (1832). (Daudzas no tajā iekļautajām 

„ludziņām-sakāmvārdiem”, pašdarbības veidā izklaidējoties, savās lauku pilīs 

                                                           
20

 Pasaules tautu lirika. 1959. Rīga: LVI, 148. 
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uzveduši Misē laika augstākās sabiedrības pārstāvji.) Šajā krājumā autora 

ideālu vairs neiemieso spēcīgu kaislību cilvēki, bet gan viegli ievainojamas, 

skaidras un trauslas būtnes.  

 Ievērojama ir krājuma dramatiskā poēma „Lūpas un biķeris” ar zīmīgu 

epigrāfu: „Starp lūpām un biķeri vienmēr atradīsies vieta nelaimei. Sena 

paruna.” Poēmas galvenais varonis Karls Franko par vienīgo personības 

vērtību atzīst tikai lepnumu un tā vārdā kļūst par egoistisku patmīli. Viņš 

noliedz patriarhālo morāli un Dievu, jo pasaulē valdot tikai Zelts. Aizbēdzis no 

mednieku vides, Karls ceļā nogalina kādu augstmani un ar viņa iemīļoto 

Belkoloru uzsāk greznu dzīvi pilī. Taču Karla lepnības gars drīz vien ieperina 

viņā aizdomīgumu un rosina pārbaudīt, vai sabiedrības goddevība pret viņu ir 

patiesa. Karls inscinē savu nāvi un maskējies redz, cik nepiedienīgi jau pie 

viņa zārka mainās padoto attieksme pret aizgājēju. Nodevīga izrādās arī 

Belkolora. Neatpazinusi maskā tērpto Karlu, viņa viegli padodas tā piedāvātās 

naudas kārdinājumam. Tikai tagad Karls pārvar savu egoistiskās lepnības 

garu, sāk novērtēt patiesas jūtas un atgriežas pie uzticīgās Deidamijas, kas 

viņu visu laiku mīlējusi. Diemžēl atriebīgā Belkolora Deidamiju kāzu 

priekšvakarā nogalina. Piepildījusies epigrāfā paredzētā liktenīgā traģēdija. 

Nelietības pasaulē skaidrajai un vārajai Deidamijai – Misē ideāla 

iemiesojumam – nav vietas.  

Misē pesimistiskā pasaules izjūta neatvairāmi valda poēmā „Rolla” 

(1833). Rolla ir dzīvē vīlies Parīzes jauneklis. Par šī aristokrātijas pārstāvja 

traģēdiju autors vaino apgaismotājus. Rolla veltīgi mēģina aizmirsties izvirtībā, 

līdz beidz dzīvi pašnāvībā kādas prostitūtas miteklī. Atstātajā zīmītē viņš 

raksta, ka  nāvi izvēlēties likusi vilšanās dzīvē, absolūts dvēseles sabrukums. 

Rolla pats secina, ka spert izšķirošo soli viņu mudinājis Voltēra skepticisms un 

sarkasms. Tie nokāvuši visu svēto, nokāvuši ticību un cerību, tā visa vietā 

atstājot tikai šaubas. Rolla sevi nepiepulcina pie tiem, kuriem lūgšana liek 

meklēt ceļu uz Kristus tempļiem, jo viņš netic Kristus svētajiem vārdiem. Taču, 

uzskatīdams sevi par neticīgā laikmeta pašu neticīgāko dēlu, Rolla tomēr lūdz 

Kristum atļauju noskūpstīt aizgājušo pīšļus un raudāt uz šīs aukstās zemes 

par tiem, kuri dzīvojuši nāvei un nomirs bez Kristus. Poēmā pirmo reizi 

ieskanas dzejnieka turpmākajā daiļradē būtiskā „gadsimta slimības” tēma. 
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Rollam līdzīgie Misē gadsimta bērni dzejniekam liekas iedzīvošanās kāres 

apsēstā laikmeta upuri. Pēc 1789. gada dzimušie ir apjautuši republikānisko 

un apgaismības ideju valdzinājumu, viņi ir gāzuši vecos elkus, bet savā 

laikmetā nav atraduši veco elku vietā liekamas vērtības, kuru dēļ dzīve un 

cīņa par tām kļūtu nozīmīga. 

 „LORENCAČO”. Romantisma dramaturģijas jomā nozīmīga ir Misē 

vēsturiskā drāma „Lorencačo” (1834). Drāmas pamatā ir patiess notikums 

16. gadsimta Itālijā – mēģinājums izraisīt sacelšanos pret Florences hercogu 

Alesandro Mediči un viņa piekritējiem. Materiālus šai drāmai Misē ieguvis no 

Benedeto Varkas Florences hronikas, izmantojis arī Žoržas Sandas 

uzmetumus drāmai „Vēstures ainas. 1537. gada sazvērestība”. Bet, lai gan 

drāmas darbība risinās tālā pagātnē, Misē ar to aicina ieskatīties arī savā 

laikā, kad tirāna nogalināšanas un Bruta – cīnītāja pret tirāniju – problēma ir 

kļuvusi aktuāla visā Eiropā. Saistoša sižeta ietvaros dzejnieks drosmīgi 

risinājis filozofisku jautājumu par personības lomu vēsturē. 

 16. gadsimta (arī Misē laika!) jaunais „slepenais Bruts” (viens no   

„gadsimta bērna” variantiem) ir drāmas galvenais varonis Lorenco Mediči, ko 

viņa paziņas nievājoši sauc par Lorencačo. Viņš nolēmis kļūt par izcilu 

pilsoni un zvērējis nogalināt Florences tirānu Alesandro Mediči. Tādā veidā 

Lorencačo iecerējis atbrīvot tautu no šī izvirtušā despota jūga, neraugoties 

uz to, ka nežēlīgais, baudkārais tirāns ir viņa paša brālēns.  

 Lai sagatavotu apstākļus sava nodoma realizēšanai, jaunais 

Lorenco daudzus gadus uzturas Alesandro tuvumā, tēlodams izvirtuli un 

gļēvuli. Tā viņš cer iemidzināt Alesandro modrību, diemžēl vienlaikus pats 

zaudē to cilvēku cieņu, kas viņam dārgi. Baiga ir tāda nicinājuma nasta. It 

īpaši tādēļ, ka mūžīgās izlikšanās  atmosfērā deģenerējas arī  paša Lorenco 

raksturs, jo nīstamie netikumi savā zaņķī sāk ievilkt arī viņu. Šarls Ogistēns 

Sentbēvs raksta:  

 „Lorenco apzinās, ka ir pārāk daudz redzējis un pārāk dziļi iepazinis 

dzīvi, viņš pārāk dziļi nolaidies tās padibenēs un vairs necer jebkad izkļūt no 

turienes; viņa dvēselē iemājojis negaidīts viesis – garlaicība, kas no šī brīža 

vienmēr pie viņa atgriezīsies un liks viņam vai nu ieraduma dēļ vai 

nenosakāmas iekšējas nepieciešamības dēļ, bet bez jebkādas labpatikas 
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izdarīt visu to, ko sākumā viņš darījis izlikšanās un mānīšanās nolūkā, 

cenzdamies iegūt tāda cilvēka reputāciju, kāds viņš patiesībā nebija.” 21 

Pakāpeniski zūd Lorenco ticība republikai, mostas riebums pašam pret 

sevi, nomāc vientulība. Par šo izjūtu pamatotību Lorenco pārliecinās, kad 

beidzot izdodas nogalināt tirānu un pats Lorenco paliek gluži viens. Alesandro 

nāvei būtu jākļūst par sacelšanās signālu (tāda ir noruna), taču izrādās, ka 

agrākie piekritēji Lorenco pametuši. Veltīgi viņš sauc sazvērniekus palīgā, 

veltīgi sauc arī tautu. Neviens neatsaucas. Lugas beigās Lorenco, vīlies 

savos ideālos, mirst. Viņu nogalina algoti slepkavas. Lorenco dzīve ir 

bezjēdzīgi ziedota ilūzijām un tādēļ zaudēta. Bet Florencē viss paliek bez 

izmaiņām. Tikai tirāns tagad ir cits – Kozimo Mediči. 

 Lugā galvenā uzmanība veltīta Lorenco rakstura un rīcības motivācijas 

izpētei, sasniedzot pārsteidzošu viņa psiholoģijas analīzes dziļumu un 

vispusību. Bez tam Misē luga brīdina no atsevišķa indivīda vienpersoniska 

varoņdarba bezcerības. Lorenco sākotnējie domubiedri tikai dižojušies ar 

republikāniskiem uzskatiem un tukšiem brīvības saukļiem, taču izšķirošu soli 

spert nemaz nedomā. Augstmaņu-republikāņu atveidojumā Misē netaupa 

sarkasmu. Tādas kliķes vadoņiem tauta nesekos. Tādēļ drāmā skan dzēlīga 

sāpe par politiskas sazvērestības nolemtību.  

 

   „NAKTIS”. Romantisma dzejai iezīmīgās „gadsimta slimības” 

nomācošās izjūtas vispārliecinošāk atklājas Misē dziedājumos „Naktis” (1835 

– 1837). Emils Zolā pārdomās par savu mīļāko dzejnieku Alfredu de Misē 

raksturo arī viņa talantam savdabīgo nepieciešamību radošam procesam 

īpaši noskaņoties un rakstīt tikai spēcīgas iedvesmas stundās, parasti naktīs 

un daudzu sveču gaismā:  

 „Pret savu Mūzu viņš izturējās kā pret mīļāko. Dzejnieks viņai 

noteica tikšanos, gatavojās tās sagaidīšanai, pavadīja nakti ar viņu vienatnē. 

Salda ilūzija, tā atvieglo rakstnieka grūto darbu! Tā atgriež ticību dievišķai 

                                                           
21

 Сент-Бёв, Шapль-Огюстен. 1970. Литературные портреты, критические очерки. 

Москва: Художественная литература, 469. 
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iedvesmai, kas, pieņēmusi eņģeļa veidolu, gaida nakti, lai viegliem spārniem 

ielidotu pa dzejnieka logu.” 22 

 Tā tapušas arī „Naktis”, kurās ieskanas „pasaules skumju” motīvs, 

smeldz nerimtīga grūtsirdība, gruzd un iegailējas neapslāpējamas šaubas, 

smacē dzejnieka dzīves nemājīguma, svešatnības izjūta, jo ļaužu dzīrēs 

vienmēr ir klāt paša Misē dvēseles sāpes. Dominē visaptveroša skepse, tā 

apzīmogo noraidošo attieksmi pret pagātni, neticību tagadnei un bezcerību 

nākotnes vērtējumā. 

 Darbā apvienoti četri dzejojumi, kuros atklājas dzejnieka pārdomas, 

dvēseles vissmalkākās vibrācijas un pašizziņa maija, decembra, oktobra un 

augusta naktīs. Trīs dzejojumi veidoti kā dzejnieka saruna ar savu Mūzu, kas 

pusnakts stundā ieradusies pie sāpēs pagurušā. Darbā pausta Misē atziņa, 

ka vientuļas dvēseles ciešanas ir visa skaistā avots, jo ciešanas rosina 

atsvešināties no laicīgās dzīves un tiekties uz bezgalību.  

  Dzejojumā „Maija nakts” (atdzejojusi Austra Dāle) Mūza ciešanu 

ievainotajam dzejniekam atgādina, cik svētas ir viņa sirds brūces, kas spēj 

atmodināt dvēseles nemirstīgās dziesmas: 

    Vai redzi manī rudens vēja dvesmu, 

    Kas atnes asras kapos raudātas? 

    Vai lai kā ūdens lāses lasu tās? 

    Nē, dzejniek, skūpstu šo es devusi tev esmu, 

    Lai zustu nespēks tavā dvēselē, 

    Lai arī skumjas garu izārstē,  

    Lai kādas bēdas tavu būtni saista,  

    Ļauj plesties brūcei, kas tev sirdī laistās; 

    Ja melnie zērafi tev dziļi grieza tās, –  

    Nekad tā neaugam kā lielās ciešanās. 

    Tik, dzejniek, nedomā, ka, lai tu tās sev gūtu, 

    Tev dzīvē nomaļam un mēmam jākļūst būtu. 

 

    Ir izmisuma dziesmas visuskaistākās, 

                                                           
22

 Золя, Эмиль. 1966. Собрание сочинений в 26 томах. Том 25. Mосква: 

Художественная литература, 674. 
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    Kas gaužu elsu pilnas, nemirstīgas tās.23 

 Dzejojumā “Decembra nakts” (atdzejojis Edvards Virza) atklājas, ka 

sarunas pusnakts stundā būtībā ir dzejnieka sarunas pašam ar sevi. Tikai 

decembra naktī dialogā ar dzejnieku iesaistās ēnai līdzīgs rēgs, kas seko 

viņam pa pēdām visu mūžu. Šis neatlaidīgais dvēseles pavadonis no šūpuļa 

līdz kapam ir viņa ciešanas un vientulība, kas raugās dzejnieka dvēseles 

visapslēptākajos stūrīšos, mēģina iedziļināties pārdzīvotajā, izprast domu un 

jūtu pasaules peripetijas. Emocionālā un trauslā dzejnieka pašanalīze ir 

aizkustinoši atklāta: 

   Man debess devuse ir tevi, 

   Bez bažām atļauj manim sevi. 

   Kad tavu sirdi sāpes žņaugs, 

   Es tevi ceļā pavadīšu. 

   Bet neskaršu, tik uzskatīšu –  

   Es esmu vientulība, draugs! 24 

 Četri grēksūdzes „monologi” dialogu formā apliecina franču 

romantisma lirikas spēju ielūkoties personības iekšējās pasaules 

noslēpumainajās, pretrunīgajās un atvarainajās dzīlēs. 

 

 „LAIKMETA BĒRNA GRĒKSŪDZE”.25 Romāns „Laikmeta bērna 

grēksūdze” (1836) ir labākais Misē prozas darbs. Tas pārstāv romantisma 

grēksūdzes romāna žanru. Pēc Fransuā Renē de Šatobriāna grēksūdzes 

prozas darbiem „Atala” (1801) un „Renē” (1802), pēc Benžamēna Konstāna 

de Rebeka autobiogrāfiskā grēksūdzes romāna „Ādolfs” (1816)  Alfreda de 

Misē „Laikmeta bērna grēksūdze” ir viens no tipiskākajiem grēksūdzes 

romāna žanra darbiem. Arī šajā romānā daudz autobiogrāfiska, tajā 

atbalsojas Misē un Žoržas Sandas mīlas stāsts.  

 Romāns atklāj galvenā varoņa Oktāva ciešanu cēloņus ne tikai viņa 

personiskajās neveiksmēs, bet arī Misē laika sabiedriskās dzīves atmosfērā, 

                                                           
23

 Pasaules tautu lirika. 1959. Rīga: LVI, 152. 

24
  Franču lirika 19.gadsimtā. 2004. Atdzejojis Virza, Edvards. Rīga: SIA „OMNIA MEA”, 67. 

25
  Alfrēda de Misē romāna „Laikmeta bērna grēksūdze” fragmenti citēti no: Misē, Alfrēds de. 

1974. Izlase. No franču valodas tulkojusi Ersa, Mirdza. Rīga: Liesma. 
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viņa paaudzes traģēdijā, kuras raksturojumam veltītas romāna pirmās trīs 

nodaļas. Tā ir nemierīga un slimīgi nervoza paaudze, kas pēc Napoleona 

nāves zaudējusi dzīvi apliecinošus ideālus, atteikusies no aktīva protesta 

pret laikmeta negācijām, bet tomēr smagi izjūt sava likteņa traģēdiju un sirds 

dziļumos slēpj ciešanu slogu. Slavas, godkāres, cerību, mīlestības un 

dzīvības vietā laikmets viņiem piedāvājis iespēju kļūt vienīgi par mūkiem:  

 „Pasaules varenie jaunatni notiesāja uz bezdarbību, dīkdienību, 

garlaicību; nodoti dažādu trulu pedantu rokās, jaunieši redzēja sev priekšā 

atkāpjamies putojošās bangas, pret kurām viņi saspringtiem muskuļiem 

grasījās cīnīties.” (12) 

 Tāda jaunatne ir zaudējusi jebkuras cerības un vairs netic nekam. 

Tā nespēj pieņemt nevienu no sabiedrības divām nometnēm: nedz 

eksaltētās būtnes, kas kavējas slimīgos sapņos, nedz arī tos, kam nav citu 

rūpju kā skaitīt savu naudu. Visus pārņēmusi aziātu mērim līdzīga bezcerība: 

  „Un jaunatne, apjūsmodama bezcerību, zināja, kur izlietot savu dīko 

spēku. Ņirgāšanās par slavu, reliģiju, mīlestību, par visu pasauli sagādā lielu 

gandarījumu dīkdieņiem. Līdz ar to viņi smejas paši par sevi, attaisnojas un 

reizē gūst mācību. Turklāt ir patīkami iedomāties sevi nelaimīgu, kaut gan 

tevī mīt tukšums un garlaicība.”  (16) 

 Misē šādu vispārējas vilšanās, bezcerības un noliegšanas 

noskaņojumu nosauc par „gadsimta slimību”, ko „izraisa divi cēloņi: tauta, 

kas pārdzīvojusi 1793. un 1814. gadu, nes sirdī divējas rētas. Viss, kas bijis, 

jau pagājis. Tas, kam jānāk, vēl nav klāt. Citu mūsu posta noslēpumu 

atminējumu velti meklēt!” (18) 

 Ar „gadsimta slimību” sasirdzis arī  romāna galvenais varonis 

Oktāvs. Romāna pirmajās divās daļās Oktāvs atklāj savu garīgo spēku 

sabrukšanas procesu. Oktāvs jaunības skaistākajos gados iepazinis 

privileģētās sabiedrības bezprincipialitāti, dīkdienību un morāles pagrimumu, 

kas pārņēmis bezrūpīgos bagātniekus. Viņu izpriecām pārsātinātā dzīve 

paiet, spēlējot kārtis, dzerot, jājot un nomainot mīļākās. Viņus vada vienīgi 

pašu iegribas. Jau deviņpadsmit gadu vecumā Oktāvu satriec nodevība 

mīlestībā. Uzzinājis par iemīļotās sakaru ar viņa labāko draugu, Oktāvs 

pārdzīvo visaptverošu vilšanos – „pasaules skumjas”. Izmisumā viņš meklē 

glābiņu izvirtībā, „zelta jaunatnes” orģijās. Amorālā ārsta Deženē ietekmē 
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Oktāvs atsakās no ideāliem un izvēlas ciniķa un godkārīga aprēķinātāja 

masku. Taču pārsātinātība laupa spēju baudīt un sēj sirdī vienīgi sāpes un 

sarūgtinājumu. Rezultātā – galīgs dvēseles spēku izsīkums, aizdomīgums 

pret jebkuru cilvēku un uzmācīgs pašnāvības vilinājums.  

 Romāna pēdējās trīs daļās Oktāvs stāsta par savu mēģinājumu 

izkļūt no izvirtības purva. Pēc labsirdīgā un sirdsskaidrā tēva nāves Oktāvs 

zaudējuma sāpēs pārdzīvo morālu lūzumu, ieslēdzas lauku vientulībā un 

mēģina atdarināt tēva kārtīgo dzīves veidu. Drīz mostas mīlestība pret 

atturīgo, līdzjūtīgo un krietno Brigitu. Arī reliģiozā un tikumiski skaidrā Brigita 

iemīl Oktāvu un vēlas viņu atbrīvot no pagātnes nastas. Taču Oktāvs pats 

izposta iespējamo laimi ar mīlošo un atklāto sievieti. Vairs neticēdams īstām 

un dziļām jūtām, viņš sagandē kopīgi pavadīto skaistāko dienu atmiņas ar 

dzēlīgiem jokiem, cinisku izvirtuļa vieglprātību. Oktāvs neprātīgi zākā 

mīlestību un nesavaldīgi dusmojas par Brigitas iecietību. Viņš nemitīgi 

nomoka Brigitu ar sīkām un aizvainojošām aizdomām, līdz salauž maigo un 

padevīgo dvēseli. 

 „Savādi, cilvēks, kurš cieš, vēlas sagādāt ciešanas arī tam, ko mīl! 

[..] Vai iespējama vēl lielāka pārestība par to, ko sievietei nodara vīrietis, 

kurš, nule atraisījies no viņas skavām, neizprotamu, ne ar ko neattaisnojamu 

untumu dēļ apsmej pašus svētākos un dārgākos viņu laimes nakšu 

noslēpumus?” (129)  

 Romāna nobeigumā ieskanas pašuzupurēšanās motīvs. Oktāvs 

pārvar egoistisko tieksmi rūpēties tikai par sava „Es” izjūtām, novēl Brigitu 

citam cilvēkam, ko viņa iemīlējusi, un pats aizbrauc, lai beidzot no trīs 

nelaimīgajiem ciestu tikai viens – un tas vēlas būt viņš pats. Atvadoties 

Oktāvs savas izjūtas rezumē vārdiem: „Dārgā Brigita, nedomāju, ka mēs 

viens otru jebkad aizmirsīsim, bet man šķiet, ka šobrīd mēs vēl nespējam 

piedot, taču tas jāpanāk katrā ziņā, kaut arī nekad vairs neredzēsimies...” 

(204) Te izteiktas paša Alfreda de Misē un Žoržas Sandas nojautas.   

 Darba izskaņa ir traģiska, jo galvenais varonis no „gadsimta 

slimības” pilnīgi atbrīvoties nav spējis. Lielas skumjas par izpostīto laimi viņu 

pavadīs visu mūžu. Tādā savdabīgā veidā „Laikmeta bērna grēksūdze” 

protestē pret morāles degradāciju, kas raksturīga nomācošās krēslas 

stundas laikmetam, kad romāns tapis. 



67 
 

 

 

 

Aleksandrs Dimā-tēvs 

 

Franču rakstnieks Aleksandrs Dimā-

tēvs26 (1802 – 1870) kļuvis slavens jau 19. 

gadsimta 40. gados, un viņa romāni joprojām 

ir saistoša lasāmviela jaunatnei. 

 Aleksandra Dimā vectēvs – 

dižciltīgas normandiešu de la Paijetrī dzimtas 

pārstāvis, bijušais pulkvedis – savulaik 

aizceļojis uz Sandomingo un tur kļuvis par 

balto plantatoru. (Sandomingo – kādreizējā 

Francijas kolonija (1697 – 1792) Haiti salas rietumu daļā.) Eksotiskajā Karību 

jūras salā melnā verdzene Seseta Dimā bagātajam plantācijas īpašniekam 

dāvājusi dēlu – dižciltīgas izcelsmes mulatu Tomā Aleksandru de la Paijetrī. 

Astoņpadsmit gadu vecumā viņš ieradies Parīzē un pieteicies karalienes 

dragūnu pulkā ar pieņemtu uzvārdu Dimā. Revolūcijas brāzmainajos gados 

jaunais dragūns veidojis spožu karjeru, no vienkārša zaldāta kļūdams par 

kaprāli, tad leitnantu, kapteini, pulkvedi un pat ģenerāli. 

 1802. gadā Tomā Aleksandra Dimā de la Paijetrī un Vilēkotrē 

pilsētiņas viesnīcnieka meitas Luīzas Laburē ģimenē piedzimst puisēns – 

nākamais rakstnieks Aleksandrs Dimā. Divdesmito gadu sākumā Aleksandrs 

Dimā pārceļas uz dzīvi Parīzē. Strādādams par rakstvedi Orleānas hercoga 

                                                           
26

 Līdzās Aleksandram Dimā-tēvam franču literatūras jomā darbojies arī viņa ārlaulības dēls. 

Aleksandrs Dimā-dēls (1824 – 1895) bijis talantīgs prozaiķis un dramaturgs. Romāna „Dāma 

ar kamēlijām” (1848) autors Aleksandrs Dimā-dēls slavens kļuvis pēc šī romāna 

dramatizējuma. Dramatizējuma „Kamēliju dāma” (1852) sižets izmantots itāliešu komponista 

Džuzepes Verdi operas „Traviata” (1853) libretam. Visu šo darbu galvenās varones 

Margaritas Gotjē prototips ir tolaik plaši pazīstamā Parīzes kurtizāne Marī Diplesī, kuras 

valdzinošais skaistums, apdāvinātība un elegance saistījusi daudzu ievērojamu cilvēku 

uzmanību. Marī Diplesī pielūdzējs bijis arī jaunais literāts Aleksandrs Dimā-dēls.  
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kancelejā, daudz lasa Šekspīra, Moljēra, Gētes un Šillera, Skota un Bairona 

darbus, jūsmo par rampas gaismā dzimstošo teātra izrāžu brīnumu, bauda 

daiļu aktrišu pielūgsmi un drīz vien pievēršas literārajam darbam. 

 No tēva mulata Aleksandrs Dimā mantojis varenu augumu un 

stihisku spēku, afrikāņu versmaino temperamentu, savdabīgi vīrišķīgu 

skaistumu, godkāri un spilgtu iztēli. Vienlaikus no viņa strāvo labsirdība un 

dzirkstī asprātība. Līdzīgi citiem Pirmās impērijas laika vienaudžiem Dimā 

sapņo par noslēpumainām, veiksmīgām nejaušībām un dēkainiem 

piedzīvojumiem. Viņš nespēj ilgstoši dzīvot bez pārmaiņām vienā vietā un 

bieži dodas ceļojumos. Ungārijā, Austrijā, Šveicē un Itālijā, Spānijā un 

Alžīrijā, Krievijā un citur gūtie iespaidi viņa fantāzijas ietekmē pārtop atkal un 

atkal jaunos sacerējumos. 

 Ar apbrīnojamām darba spējām apveltīts, Dimā raksta savas lugas, 

romānus, publicistiskos rakstus, izdod avīzi, vada teātri, sacer pat 

„Kulinārijas enciklopēdiju”. Taču Dimā nav praktiķis un nopelnītos miljonus 

drīz vien zaudē. Tad atkal sāk visu no jauna un atdzimst vēlreiz un vēlreiz. 

Vērtējot savu darbu, Aleksandrs Dimā atzīst, ka viņa rokas, kas divdesmit 

gados spējušas uzrakstīt četrsimt romānu un trīsdesmit piecas drāmas, ir 

darbā rūdīta strādnieka rokas. 

 Pirmos panākumus Aleksandram Dimā sagādā romantisma 

vēsturiskā drāma „Indriķis III un viņa galms” (1829), kuras pirmizrāde 

izvēršas par jaunā dramaturga triumfu. Tas liecina, cik pareiza ir bijusi Dimā 

noraidošā attieksme pret lasītāju un skatītāju dalījumu divās grupās: 

izglītotie, kas literatūru saprotot, un plebejiskie, kas literatūru nespējot 

uztvert. Dimā šo lugu rakstījis tā, lai daiļdarbs būtu pieejams visiem. Tādi ir 

arī Dimā romāni un pārējās drāmas: „Antonijs” (1830), „Kārlis VII pie saviem 

lielvasaļiem” (1831), „Nelas tornis” (1832), „Kīns” (1836) u. c.  

 Bez tam Dimā noraida pieņēmumu, ka daiļdarbu vērtību nosakot to 

piederība augstajiem žanriem, bet zemo žanru darbi esot nenozīmīgi. Tādēļ 

viņš savām lugām drosmīgi veidojis bulvāru melodrāmai raksturīgos 

intriģējošos sižetus ar dinamisku notikumu nomaiņu, noslēpumainām 

nejaušībām un negaidītām peripetijām. 
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 Drāmu „Indriķis III un viņa galms” ievada aina astrologa Rudžerī 

kabinetā, kur Indriķa III māte Katrīna Mediči kaļ plānus, kā ietekmēt karali un 

pieveikt savu sāncensi hercogu de Gīzu. Nedaudz vēlāk tajā pašā kabinetā 

karaļa favorīts Senmegrēns atzīstas mīlestībā hercogienei de Gīzai. Vēl pēc 

brīža te slepeni pulcējas Gīza domubiedri ar mērķi vērsties pret karali. Tepat 

Gīzs atrod hercogienes kabatlakatiņu un nolemj izrēķināties ar savu 

sāncensi. Seko ziņa par Gīza un Senmegrēna gaidāmo dueli. Un tad – 

Senmegrēna nāve vēl pirms šī dueļa, jo Gīzs ar hercogienes vēstules 

palīdzību ievilinājis Senmegrēnu astrologa kabinetā un nožņaudzis ar tepat 

atrasto kabatlakatiņu. Tādā veidā notikumi aumaļām nomaina cits citu un 

organiski iekļaujas nelielas telpas un vienas diennakts laika ietvaros.  

 Katra telpas reālija drāmā parādās mērķtiecīgi un tieši iesaistās 

darbībā: pēc smilšu pulksteņa tiek pārbaudīts laiks, no pazemes ejas ierodas 

Katrīna Mediči, mutautiņš kļūst par traģisku notikumu ierosinātāju. Lugas 

atmosfēra ir drūma. To sabiezina varoņu nespēja pašiem izlemt savu likteni, 

bailes no dzīves, mokoša nelaimes nojauta. Arī varoņu nemierpilnās izjūtas 

rada melodramatisku noskaņu. Sākot ar Dimā darbiem, melodramatizācija 

kļūst par raksturīgu franču romantisma drāmas iezīmi.  

 Rakstot par Indriķi III un viņa galmu, Dimā hronikās fiksētos vēstures 

notikumus paspilgtina un sabiezina, veidojot drāmā romantisma mākslas 

vēsturiskuma principam atbilstošu „vēsturisko kolorītu”. Uz šī fona atklājas 

dramaturga iztēlei pakļauti varoņi, viņu mērķi, savstarpējās attiecības un 

kaislības. 

 

 „TRĪS MUSKETIERI”.27 Dimā romānu klāstā īpaši populārs ir 

romāns „Tris musketieri” (1844). Pēc Alfreda de Viņī romāna „Senmars” 

(1826) par romantisma vēsturiskā romāna tiešās attīstības virsotni 

uzskatāms Viktora Igo darbs „Parīzes Dievmātes katedrāle” (1831), taču 

nozīmīgi ir arī šī žanra attīstības divi atzari.  

 Pirmkārt, romantisma vēsturiskais romāns pārveidojas, ietiecoties 

reālisma gultnē. Šo atzaru pārstāv Prospēra Merimē vēsturiskais romāns 
                                                           
27

 Aleksandra Dimā romāna „Trīs musketieri” fragmenti citēti no: Dimā, A. 1959. Trīs 

musketieri. No franču valodas tulkojusi Ābrama, Jausma. Rīga: LVI. 
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„Kārļa IX laika hronika” (1829) un Onorē de Balzaka vēsturiskais romāns 

„Šuāni jeb Bretaņa 1799. gadā” (1829).  

 Otrkārt, romantisma vēsturiskais romāns attīstās vēsturiskā 

piedzīvojumu romāna žanra virzienā. Šo atzaru pārstāv vesela virkne 

Aleksandra Dimā romānu. Tāda ir triloģija par Luija XIII un kardināla Rišeljē 

laiku Francijas vēsturē: „Trīs musketieri” (1844), „Pēc divdesmit gadiem” 

(1845), „Vikonts de Braželons” (1848 – 1850). Tai seko triloģija par Valuā 

karaļnamu ar Katrīnu Mediči un Navarras Indriķi centrā: „Karaliene Margo” 

(1845), „Grāfiene de Monsoro” (1846) u.c. Interesanta arī romānu sērija par 

Francijas monarhijas pagrimumu un bojāeju: „Karalienes kaklarota” (1848 –

1850) u.c  

  Pārcilvēciskā darbā tapusi romantisma vēsturiskā piedzīvojumu 

romāna valstība, kurā Francijas laiku grieži atklājas Dimā apbrīnojamās 

iztēles gaismā, pie kam vēsture Dimā skatījumā ir dinamiska, pretstatiem 

pārbagāta, krāsaina un nereti arī jautra. Šie romāni tuvi feļetonromāna 

žanram. Rakstnieks mīl vēsturi, taču neuzskata to par neaizskaramu un 

pielūdzamu, tādēļ neiedziļinās vēstures norisēs, bet meklē tajās avantūras 

un spilgtas un dramatiskas anekdotes, ko droši pakļauj savai fantāzijai. 

  Andrē Moruā grāmatā „Trīs Dimā” citē Aleksandra Dimā domas par 

vēsturi: „Kas ir vēsture? Tā ir nagla, uz kuras es uzkaru savus romānus.”28 

Dimā neatklāj vēsturē būtiskus konfliktus, bet uz paša ieskicētā vēsturiskā 

kolorīta raibā fona izvērš savu varoņu reibinošo piedzīvojumu karuseli. Pēc 

Dimā domām, nozīmīgus vēsturiskus notikumus – karus, valsts apvērsumus, 

valstsvīru nomaiņu – izraisa personiskas iedabas motīvi, kā valdnieku 

nevarība vai kaprīzes, galminieku intrigas, personu egoistiskas kaislības.  

 Dimā romānu plašais klāsts tapis ar vairāku līdzstrādnieku palīdzību 

(nelabvēļi Dimā un viņa palīgu kopdarbību nievājoši saukuši par „romānu 

fabriku”). Līdzstrādnieks izveidojis darba scenāriju, bet Dimā to papildinājis 

ar dzīvīgām detaļām, nospriegojis darbību un izstrādājis nodaļām 

intriģējošus nobeigumus, nodrošinot lasītāju neatslābstošu interesi. Tādi 

piedzīvojumu feļetonromāna žanra prasībām pakļauti darbi ir saprotami 

                                                           
28

  Moruā, Andrē. 1968. Trīs Dimā. No franču valodas tulkojusi Ābrama, Jausma. Rīga: 

Liesma, 163. 
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visplašākajām lasītāju aprindām un piemēroti publicēšanai ar turpinājumiem 

periodikas izdevumos. 

 Līdzīgā veidā rakstīti arī „Trīs musketieri”. Dimā tuvākais 

līdzstrādnieks Ogists Makē piedāvā plānu un citus materiālus romānam par 

Luija XIII, kardināla Rišeljē, Austrijas Annas un Bekinghemas hercoga 

laikiem. Dimā un Makē sadarbības rezultātā plāns pārtop par romānu. Sižeta 

pamatā ir Gasjena de Kurtila darbs „Karaļa musketieru pirmās rotas 

kapteiņleitnanta d’Artanjana kunga memuāri”. Ir zināms, ka memuāros 

attēlotie musketieri patiešām dzīvojuši. Daudzas romāna epizodes, arī tādi 

galveno personu vārdi kā d’Artanjans, Atoss, Portoss un Aramiss ir aizgūti no 

Kurtila darba. Taču tiem līdzās romānā nozīmīgi ir arī autora iztēles radītie 

notikumi un personāži, kas aktīvi piedalās sižeta risinājumā.  

 Ja 30. gadu drāmās Dimā uzmanību veltījis galvenokārt laikmeta 

atveidei, tad 40. gadu romānos izpaužas viņa interese par cilvēkiem ar 

likteņa samezglojumos nepieveiktām dvēselēm. Tādi ir „Trīs musketieru” 

galvenie varoņi. Katrā no viņiem ietverta daļa no paša autora personības un 

franču dzīvinošā gara: 1) kvēla griba, 2) aristokrātiska melanholija, 3) 

tieksme nedaudz augstprātīgi parādīt spēku, 4) izsmalcināta elegance.  

 Intervijā ar franču režisoru Giju Pjēru Kulo Ieva Lešinska savam 

vaicājumam, vai režisors Aleksandra Dimā musketierus uzskata par 

simboliem, saņem apstiprinošu atbildi:  

 „Jā, manuprāt, tie ir četri Dimā personības aspekti. D’Artanjans ir 

jauns cilvēks, kurš, gluži tāpat kā Aleksandrs Dimā, ierodas Parīzē no 

provinces, lai tur meklētu savu laimi. Atoss ir Dimā kā aristokrāts – jāatceras, 

ka Aleksandra Dimā vectēvs nāca no senas franču muižnieku dzimtas. 

Aramiss simbolizē paša Dimā reliģiskos meklējumus – autoram bija izteikta 

interese par misticismu, par dažādām dīvainām reliģiskām sektēm. Savukārt 

Portoss ir Dimā fiziskais aspekts – Aleksandrs Dimā bija izteikti spēcīgs, 

gandrīz divus metrus garš vīriertis, viņam patika labi paēst, viņam patika 

sievietes, viņš bija dzīves baudītājs.” 29 

                                                           
29

 Ievas Lešinskas intervija ar Giju Pjēru Kulo. 1994. Franči latviešu gaumē. Rīgas Laiks, 

Nr. 11, 50. 
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 Tātad kopumā četri draugi simbolizē to drosmīgo, lepno, mazliet 

vieglprātīgo un galanto Franciju, kādu lasītājs šo zemi labprāt priekšstata arī 

mūsdienās. Neatvairāma burvība piemīt jaunekļu augstsirdībai, iznesībai, 

apņēmībai, vīrišķībai un attapībai. Šie varoņi, ko vieno ieroču brālība, pārstāv 

franču nacionālā rakstura variantus. 

 

 Veiklais gaskonis d’Artajans  patiesībā ir vienkāršs lauku zēns, kas, 

cerību spārnots, ieradies Parīzē ar kvēlu gribu apliecināt savu drosmi, 

uzdrīkstēšanos, izveicību, jaunības pievilcību, lai gan kabatā provinces 

muižniekam ir tikai daži ekiji. D’Artanjana degsmi, ticību sev un neatlaidīgo 

gribu sasniegt mērķi akcentē viņa salīdzinājums ar donu Kihotu: 

  „Mēģināsim ar dažiem spalvas vilcieniem uzmest viņa portretu: 

iedomājieties donu Kihotu astoņpadsmit gadus vecu, donu Kihotu bez 

bruņām, bez bruņu krekla un gūžu aizsega [..]. Seja garena, āda tumša; izcili 

vaigu kauli, kas norāda uz viltību; ārkārtīgi attīstīti žokļu muskuļi – nemaldīga 

zīme, pēc kuras uzreiz var pazīt gaskonieti, pat ja tam nav galvā berete, bet 

mūsu jauneklis nēsāja bereti, izrotātu ar kaut ko līdzīgu spalvai; skatiens 

vaļsirdīgs un saprātīgs; deguns līks, toties smalki veidots; augumā viņš ne īsti 

jaunietis, ne nobriedis vīrs.” (12) 

 Pēc pirmajām dēkām Parīzē d’Artanjans tūlīt apšuj savu kamzoli un 

bikses ar tresēm, piekaļ zobenam jaunu asmeni un, „nejuzdams sirdsapziņas 

pārmetumus par pagātni, būdams pilns paļāvības par tagadni un cerību 

spārnots par nākotni, viņš cieši aizmiga krietna cilvēka miegā”. (26) 

Neveiksmes un pat dzīves belzieni d’Artanjanu nesaliec. Valdzina viņa 

zinātkārais gars, jaunības ideālisms, nesamaitātība un vaļsirdība. Taču 

mulsina godkāre un karstgalvība, kas liek viņam ik brīdi mesties cīniņā, lai 

aizstāvētu savu bieži  vien tikai šķietami aizskarto personību.  

 

 Pievilcīgs ir garīgi cēlais un inteliģentais augstmanis Atoss, kaut 

valkā pavisam vienkāršu musketieru vamzi. Atosu gan neviens nekad 

nedzird smejamies: 

  „Kaut gan Atoss bija tikko sasniedzis trīsdesmit gadus un daiļš kā 

miesīgi, tā garīgi, tomēr neviens nezināja, ka viņam būtu kāda mīļākā. Viņš 

nekad nerunāja par sievietēm, bet neliedza citiem runāt par tām, taču no 
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rūgtajiem vārdiem un drūmajiem vērojumiem, kurus viņš pa retam izteica, 

skaidri varēja redzēt, ka šāda veida sarunas viņam ir ļoti nepatīkamas. Viņa 

atturīgums, nesabiedriskums un nerunība vērta viņu gandrīz par veci.” (88) 

  Šis aristokrātiski malanholiskais klusētājs dziļi sirdī slēpj gruzdošu 

sāpi par sievietes nodevību un varbūt tādēļ ir drūms, nepiedodami daudz 

dzer un kļuvis par sieviešu nīdēju vispār. Pat smagi ievainots, viņš ar 

pārcilvēcisku vīrišķību iesaistās divkaujā un atbalsta draugus nelaimē. 

Nesabiedriskais Atoss ir mierīgs, izturas savaldīgi un ar cildenu pašcieņu. 

Viņa drosme ir neparastas aukstasinības rezultāts. 

 

 Kā pretmets Atosam veidots vienmēr pašapmierinātais un 

dižmanīgais stiprinieks Portoss: „Viņš bija ģērbies gaiši zilā, pamatīgi 

izbalējušā un apvalkātā kamzolī, virs kura dižojās krāšņa, ar zeltu izšūta 

zobena siksna, kas staroja kā ūdens vizma. Garš karmīnsarkans apmetnis 

viņam bija graciozi noslīdējis pār pleciem, atsegdams priekšā vienīgi grezno 

zobena siksnu, pie kuras karājās milzīgs zobens.” (33) 

 Portoss sev par prieku ar savu skaļo balsi mēdz piedimdināt telpu, 

nepievērsdams uzmanību, vai viņā kāds vispār klausās. Portoss labprāt 

lielās ar savu spēku, grib krietni un garšīgi ieturēties, omulīgi justies un mīlēt 

sievietes. Taču pļāpīgais baudu pielūdzējs ir saņēmis labu audzināšanu un 

nebūt nav neapsviedīgs tūļa. Lai gan Portoss ātri iekarst, aizstāvot sava „Es” 

intereses, tomēr arī viņš spēj rīkoties kā īsteni uzticams draugs un palīgs pat 

viskļūmīgākajās situācijās. 

 

 Pavisam  atšķirīgs ir skaistais, izsmalcinātais un noslēpumainais 

Aramiss: „Jauneklim bija tikko gadu divdesmit divi vai divdesmit trīs, 

vientiesīga, piemīlīga seja, melnas, liegas acis un vaigi sārti un samtaini kā 

firziķis rudenī. Plānās ūsiņas iezīmēja uz virslūpas pilnīgi taisnu līniju. [..] 

Laiku pa laikam viņš paknaibīja ausu ļipiņas, lai tās allaž būtu maigi sārtas.” 

(34) 

 Šis galantais sieviešu mīlulis vienmēr ir korekts un ar savām mīlas 

dēkām nelielās. Aramiss ir pats elegances, maiguma un goddevīgas 

laipnības iemiesojums, taču tādēļ nevienam neienāktu prātā viņu uzskatīt par 

gļēvuli. Viņš mīl šo pasauli, sapņo par laimes dienām nākotnē, bet kautrīgi 
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slēpj savu bagāto dvēseles dzīvi un dziļo reliģiozitāti, kas, pēc viņa domām, 

drošsirdīgam musketierim it kā nepiedienas. 

 

  Dimā „Trīs musketieru” tēlu veidojumā neparādās vairākas būtiskas 

romantisma varoņu iezīmes. Autors neievēro romantisma prasību 

iedziļināties indivīda iekšējās pasaules konfliktos un kaislībās. Viņa varoņos 

neatklājas pretrunas un svārstīšanās, psiholoģiskie pārdzīvojumi ir ieslēpti. 

Tas liecina, ka Dimā personāži veidoti kā tipi, kuru galvenās īpašības pilda 

atpazīšanas funkciju (karalis – vājas gribas valdnieks, kardināls – tālredzīgs 

politiķis, milēdija – ellišķīga ļaunuma iemiesojums utt.). Tādēļ tēlu kodols 

paliek atmiņā pat tad, kad mērķtiecīgas maskēšanās nolūkā viņi maina savus 

vārdus. Piemēram, Atoss īstenībā ir grāfs de La Fers, d’Artanjans palaikam 

darbojas ar grāfa de Varda vārdu, ļaunā milēdija (bijusī Anna de Beija) ir gan 

grāfiene de La Fera, gan Šarlote Baksona, gan lēdija Klarika vai lēdija 

Vintere. 

 Dimā romāna četrus draugus nenomāc romantisma varoņiem 

raksturīgais individuālisms, vientulības lāsts. Šie bruņnieciskie dēkaiņi dzīvo 

savstarpējo attiecību dinamiskajā gaisotnē, darbojas kopā, pat dueļos 

atbalsta cits citu. Karaļa gvardistam d’Artanjanam un trīs musketieriem ir 

vienotas pamatintereses un tuvākie uzdevumi. Viņu devīze skan: „Visi par 

vienu, viens par visiem.” (112) Galveno varoņu draudzības noslēgšana 

ievada romānu, un draudzība ietekmē sižeta attīstību. Draugu pulciņam 

sairstot, beidzas arī romāns.  

 „Trīs musketieru” galvenajiem personāžiem ir svešas arī romantisma 

varoņiem raksturīgās ciešanas par savām interesēm neatbilstošu vietu dzīvē. 

D’Artanjans ar musketieriem labi jūtas sev piešķirtajās lomās, ar prieku kalpo 

karalim, aizstāv karalieni un nemaz nevēlas sev iekarot kādu augstāku 

statusu galmā. Arī Rišeljē, rūpēdamies par valsts stiprināšanu, netiecas 

ieņemt karaļa troni, bet neizlēmīgais karalis savukārt nemaz negrib 

tālredzīgo politiķi Rišeljē atstādināt no pirmā ministra pienākumiem. 

 

 Dimā  „Trīs musketieru”  veidojumā parādās f e ļ e t o n r o m ā n a  

ž a n r a m  z ī m ī g a i s  m o m e n t a  k u l t s. 
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 Pirmkārt, feļetonromāna žanram raksturīgais momenta kults 

izpaužas „Trīs musketieru” personāžu  r a k s t u r u  v e i d o j u m ā. 

  Dimā varoņi darbojas atbilstoši katra konkrētā brīža prasībām. 

Autoru interesē viņa varoņu rīcība tepat un tūlīt, šinī momentā, pie kam īpaši 

saspringtos dzīves mirkļos, kas prasa vislielāko garīgo spēku koncentrāciju. 

Līdz ar to romānā valda tagadne un nav plašāk izgaismota varoņu pagātne 

vai nākotne, nav apcerēti varoņu rīcības motīvi vai tālākie mērķi. Tā, 

piemēram, Dimā neatklāj motīvus, kāpēc d’Artanjans izaicina uz dueli 

Rošforu tikai tādēļ, ka Rošfors nievājoši izteicies par d’Artanjana zirgu. 

Neatklāj arī motīvus, kāpēc karaliene atdevusi Bekinghemam tieši karaļa 

dāvātos briljanta karuļus, kurus atgūstot musketieri gandrīz zaudē dzīvību.  

  Dimā varoņi veidoti, respektējot feļetonromāna žanra prasības 

koncentrēt katrā no tēliem pārsvarā vai nu pozitīvas, vai arī negatīvas 

īpašības. Un tomēr d’Artanjans, Atoss, Portoss un Aramiss, kuriem veltīta 

autora galvenā uzmanība, nav tikai mīlami vai nīstami, lai gan maldīgi būtu 

tajos meklēt reālisma prozas varoņiem visai iezīmīgo raksturu attīstību un 

vispusīgo niansētību. Dimā varoņu pamatīpašības izceltas jau romāna 

sākumā un notikumu gaitā nemainās. Tās saglabājas arī triloģijas nākamajos 

romānos („Pēc divdesmit gadiem”, „Vikonts de Braželons”), kad varoņi jau 

darbojas atšķirīgos jauna laikmeta vēsturiskos apstākļos. 

  Momenta kults nosaka īpašu dzīves veidu – varoņi apzinās ik 

mirkļa vērtību un dzīvo nepārtrauktā sasprindzinājumā. Kūsā enerģija, 

dzirkstī atjautība, valda drosmes uzlādēta pacilātība. Varoņi ik brīdi gatavi 

aktīvai darbībai – gatavi kādu izglābt, mesties divkaujā, bez atelpas auļot 

jūdzēm tālus ceļus. Dzīves pilnskanības izjūta mutuļodama apņem arī 

lasītāju. 

 Otrkārt, feļetonromāna žanram raksturīgais momenta kults izpaužas  

„Trīs musketieru”  n o d a ļ u  v e i d o j u m ā,  n e j a u š ī b u  i z c ē l u m ā,  

c ē l o ņ u  u n  s e k u  s a k a r ī b u  n o t u š ē j u m ā.   

  Katra nodaļa mērķtiecīgi veidota tā, lai būtu pēc iespējas 

interesanta arī tad, ja to lasītu izolēti no pārējā romāna, jo nodaļas taču 

paredzētas pakāpeniskai publicēšanai presē. (Viena no daudzajām 

saistošajām nodaļām ir vienpadsmitā ar zīmīgu nosaukumu „Intriga 
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samezglojas”, kurā stāstīts par Bonasjē kundzes noslēpumainajām gaitām 

Parīzes naktī, kad d’Artanjans redz, kā viņa kopā ar musketiera uniformā 

maskējušos Bekinghemas hercogu ieiet Luvrā.) 

  Nejaušības diktē cilvēku likteņus un pat valstiski nozīmīgus 

notikumus. (Tikai nejaušības dēļ draugi neiedzer milēdijas saindēto vīnu. 

Karš vai miers starp Angliju un Franciju atkarīgs no nejaušības, vai 

d’Artanjanam izdosies laikus atgādāt karalienei Bekinghemam iedoto 

briljanta rotu un novērst kardināla ieceri sakompromitēt Austrijas Annu karaļa 

un galma acīs.) Rezultātā romāns kļūst noslēpumains: tajā daudz slepenu 

tikšanos, maskēšanos, sazvērestību. Valda gadījums, nekas nav paredzams. 

  Atbilstoši momenta kultam varoņu darbības lauks ir „saspiests”. 

D’Artanjanam un viņa draugiem jebkurā vietā atkal un atkal jāsastopas ar 

vienām un tām pašām personām – milēdiju, kardinālu vai karali. Pat klosterī, 

kur viņi meklē Bonasjē kundzi, jau paguvusi ierasties arī milēdija. 

  Romāna konfliktu nospriego galvenokārt personiska rakstura 

nosacījumi, bet to cēloņi nav zināmi vai ilgstoši tikai nojaušami. 

  Aktīvas dzīves  apliecinājums Dimā romānos ir izcila vērtība. Tādēļ  

maldīgi būtu Aleksandru Dimā uzskatīt tikai par izklaidējošas lasāmvielas 

autoru, lai gan viņa daiļradē izmantoti daudzi romantisma „zemo žanru” – 

bulvāru melodrāmas un piedzīvojumu feļetonromāna – izveides paņēmieni.  

 

 „GRĀFS MONTE-KRISTO”.30 Slavenākais Dimā romāns pēc „Trim 

musketieriem” ir plašais darbs „Grāfs Monte-Kristo” (1845 – 1846), kurā arī 

iedzīvināta demokrātiskā piedzīvojumu feļetonromāna estētika. Arī te valda 

vētrainas, sakāpinātas kaislības, uzzibsnī melodramatiski efekti, darbojas 

nepārprotami raksturi, risinās sazarots un intriģējošs sižets, bieži iesaistīts 

autora tiešs vērtējums. Un tas viss atklājas vienkārša mākslinieciska 

veidojuma ietvaros, kuros, protams, parādās gan nejaušības un noslēpumi, 

gan intrigas un maskēšanās utt., kā tas feļetonromāna žanra darbam 

piederas. 
                                                           
30 Aleksandra Dimā romāna „Grāfs Monte-Kristo” fragmenti citēti no: Dimā, Aleksandrs. 

1957. Grāfs Monte-Kristo. No franču valodas tulkojis Rainis, Jānis. Rīga: LVI.  
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  Ierosu romānam sniedzis policijas prefektūras bijušā arhivāra Žaka 

Pešē sacerējums „Izvilkumi no Parīzes policijas arhīviem”. Vienā no 

sacerējuma nodaļām atstāstīts nodevības un atriebības izraisīts baismīgs 

noziegums. Kādam nenovīdīgam cilvēkam Lupianam skaudusi kurpnieka 

Fransuā Piko laime (kurpniekam drīz gaidāmas kāzas ar skaistu un bagātu 

meiteni). Tādēļ Lupians, nelietīgu drauģeļu atbalstīts, policijas komisāram 

apmelojis Piko valsts nodevībā. Nelaimīgais jauneklis, nevienam neko 

nezinot, ticis ieslodzīts cietumā. Tur viņam savas noslēptās bagātības nāves 

stundā novēlējis cits ieslodzītais – kāds cietumā saslimis Milānas prelāts, 

kuru Piko ilgstoši un rūpīgi kopis. Pēc septiņiem gadiem, pārvērties līdz 

nepazīšanai, Piko izkļuvis no cietuma, atradis noslēptās bagātības un 

noslepkavojis nodevējus, izputinot arī viņu ģimenes. Pēc tam Piko pats ticis 

zvēriski nogalināts – slepkava bijis cilvēks, no kura Piko pēc ieslodzījuma  

uzzinājis savu nodevēju vārdus. 

 Dimā prefektūras bijušā arhivāra Žaka Pešē sacerējumā saskatījis 

savai personībai un rakstības stilam atbilstošu romāna kodolu. Viņš vienmēr 

ir vēlējies būt varens un bagāts, lai spētu aizstāvēt un apdāvināt netaisnības 

vajātos, taču līdzekļu trūkums liedzis šo sapni realizēt dzīvē. Tagad radusies 

izdevība to realizēt sešu sējumu romānā. Andrē Moruā raksta: 

  „Radīt pasakaini bagātu varoni, ar viņa starpniecību izdaļāt safīrus, 

briljantus, pērles, rubīnus – tas sagādāja Aleksandram Dimā kolosālu prieku. 

Turklāt viņš gribēja šo varoni padarīt arī par cēlu atriebēju. Jo Dimā, par spīti 

savam laimīgajam, augstsirdīgajam raksturam, tomēr sirds dziļumos bija 

uzkrājis aizvainojuma sarūgtinājumus pret sabiedrību vispār un pret dažiem 

ienaidniekiem īpaši. Viņa tēvs bija kritis par upuri nenovīdībai; viņu pašu 

nemitīgi vajāja kreditori, apmeloja šantāžisti. Viņš dalīja ar ļoti daudzām 

netaisnīgus pāridarījumus cietušām cilvēcīgām būtnēm atriebības slāpes [..]. 

Viņu vilināja iespēja kaut vai izdomā gūt atalgojumu par īstenībā izciestajām 

pārestībām.”31 

 Ja „Tūkstoš un vienas nakts” pasakās tādu sapni īsteno burvis, kas, 

glābdams nelaimīgos, ar noslēpumainu spēku palīdzību pārceļ viņus uz 

                                                           
31

  Moruā, Andrē. 1968. Trīs Dimā. No franču valodas tulkojusi Ābrama, Jausma. Rīga: 

Liesma, 215. 
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nezināmām salām ar dārgakmeņiem, pērlēm un zeltu pilnām lādēm alās, tad 

Dimā laikā valda priekšstats, ka godīgu cilvēku aizstāvis varētu būt nabobs – 

pasakains bagātnieks ar austrumnieciski krāšņu, izšķērdīgu dzīves veidu. 

Tādu cilvēku savā romānā vēlētos atveidot Dimā, un sadarbībā ar līdzautoru 

Makē top romāna galvenā varoņa Dantesa tēls.  

  Romāna sākumā jaunais kuģinieks Edmunds Dantess iepazīstams 

kā drošs kuģa kapteiņa vietas pretendents. Viņš ir „gadu astoņpadsmit līdz 

divdesmit vecs jauneklis, liels no auguma, kalsnējs, skaistām, malnām acīm 

un sprogainiem matiem; viss viņa stāvs izdvesa mieru un noteiktību, kāda 

piemīt ļaudīm, kas paraduši no mazām dienām cīnīties ar briesmām”. (4) 

Edmunds ir labs dēls savam vecajam tēvam un laimīgs daiļās Mersedesas 

līgavainis.  

 Taču jaunekļa dzīvi izposta kuģa īpašnieka aģents un kapteiņa goda 

tīkotājs Danglars – „gadus divdesmit piecus, sešus gadus vecs, drūms 

cilvēks, glaimīgs pret augstākiem, rupjš pret zemākiem, un neviens no 

matrožiem un kuģa ļaudīm nevarēja viņu ieredzēt”. (5) Lai satriektu savu 

sāncensi Danglars kaļ nelietīgu plānu, ko greizsirdībā atbalsta Mersedesas 

bezcerīgais mīlētājs Fernando. Denunciācijā karaliskajam prokuroram viņi 

Dantesu apmelo par bonapartistu aģentu. Par to liecinot vēstule, ko, Dantesa 

vadītajam kuģim piestājot Elbas salā, viņš esot saņēmis no tur izsūtītā 

Napoleona, lai nogādātu bonapartistiem Parīzē ar adresāta Nuartjē 

palīdzību. (Notikumi risinās 1815. gadā.) 

 Tāpēc brīdi pirms salaulāšanās Dantesu apcietina un karaliskā 

prokurora prombūtnes dēļ pratina prokurora palīgs Vilfors – fanātisks 

rojālists, kura tēvs Nuartjē savukārt ir pārliecināts Napoleona piekritējs. Lai 

tēva bonapartiskie uzskati neatklātos un Vilforam pašam būtu iespējams 

veidot spožu karjeru, pratinātājs iznīcina Dantesam Elbas salā uzticēto 

vēstuli, kura adresēta Vilfora tēvam. Turklāt, labi zinādams, ka Dantess 

vēstuli nav lasījis, Vilfors tomēr nevainīgo jaunekli drošības dēļ iemet 

baismīgās Ifas pils īpaši bīstamiem ieslodzītajiem paredzētā cietumā.  

 Romāns „Grāfs Monte Kristo” pierāda, cik ļoti pārveidojas daiļdarba 

ierosas materiāls (Žaka Pešē sacerējums) Dimā radošās fantāzijas kurtuvē: 

skaudīgā Lupiana vietā parādās divi Dantesa sāncenši (Danglars un 

Fernando), policijas komisārs kļuvis par prototipu prokurora palīga Vilfora 
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tēlam, Piko septiņi ieslodzījuma gadi pārvērtušies par Dantesa četrpadsmit 

izmisuma, izglītošanās un izpalīdzības gadiem Ifas pils miklajā, aukstajā un 

drūmajā kazemātā. Savukārt Milānas prefektu aizstājis blakus kazemātā 

ieslodzītais abats Faria, kura izraktā slepenā eja paver iespēju par ārprātīgu 

uzskatītajam, bet patiesībā ļoti gudrajam abatam Faria tikties ar Dantesu, 

kļūt par Dantesa līdzzinātāju, izglītotāju un sarežģītas bēgšanas 

organizētāju. Dantess četrpadsmit ieslodzījuma gados iemantotajam 

draugam Faria atzīst, ka šo gadu lielākais guvums ir bijis abata cēlās sirds 

dāsnums un viņa  gudrā prāta devums: 

 „Mana atrastā dārgākā manta ir tie gara stari, kurus jūs esat izlējis 

pār manām smadzenēm, tās valodas, kuras jūs esat iedēstījis manā atmiņā, 

kur tās tagad dīgst un aug ar visām savām valodnieciskām atvasēm. Tās 

dažādās zinātnes, ar kurām man bija iespējams šinīs cietuma sienās 

iepazīties [..], tās ir dārgākas un skaistākas nekā visi briljanti Monte-Kristo 

salas alās, nakā zelta un sudraba trauki un greznumi.” (159) 

 Ifā bez vainas ieslodzīja jaunu kuģinieku. No Ifas atsvabinās ar 

gudrību un stingru gribu bruņots vingrs vīrs, kura bālajā sejā „acis lūkojās 

dziļi sērīgi un palaikam uzliesmoja ienaida drūmos zibšņos”. (187) 

 Tā kā Dimā iecerējis radīt nepielūdzama atriebēja, bet vienlaikus 

cēla un iemīlama varoņa tēlu, viņš atsakās Dantesu veidot līdzīgu 

cietsirdīgajam slepkavam Piko. Izglābies no Ifas mūriem, Dantess abata 

Faria norādītajā Monte-Kristo salā atrod sev novēlētās Faria bagātības un, 

maskējies dažādās lomās, beidzot pieņēmis grāfa Monte-Kristo vārdu, palīdz 

apstākļiem veidoties tā, lai viņa likteņtraģēdijas vaininieki tieši vai netieši 

sodītu sevi paši: Danglars izput, Fernando beidz dzīvi pašnāvībā, un Vilfors 

kļūst ārprātīgs. Bet Edmunds Dantess jeb grāfs Monte-Kristo sāk jaunu dzīvi 

ar atziņu: 

  „Vajadzēja vēlēties mirt, lai zinātu, cik saldi ir dzīvot! Vajadzēja 

vecu, ļaunu atriebt, lai varētu izlīdzināt, vajadzēja vecu izdzīvot, lai saprastu 

jaunu. Vienīgā gudrība ir – neizsamist un aizvien sākt no jauna!” (893) 

 

 Monte-Kristo vārdam ir liktenīga loma arī paša Dimā dzīvē. Viņš kā 

īsts nabobs uzceļ krāšņu lauku pili „Montekristo”, plaši atver tās durvis 

ikvienam rakstniekam, māksliniekam, teātra cilvēkam, kas vien vēlas tur īsu 
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brīdi vai arī ilgstoši uzturēties un izpriecāties uz izšķērdīgā namatēva rēķina. 

Taču Dimā romānista un dramaturga ienākumi vairs nespēj apturēt parādu 

lavīnu. Pils tiek pārdota, bet rakstnieks turpina savu intensīvā darba, dēkaino 

piedzīvojumu un cēlsirdīgās rīcības pārpilno dzīvi, kuras noslēgumā no paša  

nopelnītajiem miljoniem pāri palikuši vairs vienīgi divi luidori. Tieši tik viņam 

bija piederējuši, pirmo reizi ierodoties Parīzē... Toties Aleksandrs Dimā ir 

ieguvis citu bagātību – savu darbu lasītāju mīlestību. 
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Žorža Sanda 

 

 Žorža Sanda (1804 – 1876) ir 

nozīmīga franču romantisma psiholoģiskā un 

sociālā romāna pārstāve 19. gadsimta 

pirmajā pusē. Viņa mācījusies no Žana Žaka 

Ruso un Johana Volfganga Gētes daiļrades, 

par sev tuviem uzskatījusi laikabiedrus 

Žermēnu de Stālu, Alfredu de Misē, Viktroru 

Igo, Frederiku Stendālu, Onorē de Balzaku, 

Gistavu Flobēru un Adamu Mickeviču. Sandu 

iedvesmojusi Friderika Šopēna un Ferenca Lista mūzika, kā arī Ežēna 

Delakruā māksla. Žorža Sanda (dz. Aurora Dipēna, prec. Didevāna) ar savu 

neparasto personību un daiļradi spēcīgi ietekmējusi 19. gadsimta pirmās 

puses literatūru un sabiedrisko domu. 

 Auroras Dipēnas tēvs bijis senas aristokrātiskas dzimtas pēctecis, 

Napoleona armijas virsnieks. Māte – pavisam neievērojama Parīzes 

pilsonisko aprindu pārstāve, vienkārša šuvēja. Pēc tēva nāves trīsgadīgā 

Aurora nokļūst aristokrātiskās vecmāmiņas (tēva mātes) paspārnē, vēlāk 

izglītojas katoļu klostera pansijā. Vecmāmiņa simpatizējusi Voltēra 

brīvdomīgajiem uzskatiem, tomēr izturējusies noraidoši pret dēla laulībām ar 

nabadzīgu un nedižciltīgu sievieti, toties Aurora sevi uzskatījusi par 

vienkāršajiem tautas slāņiem  piederīgu. 

 Jau bērnībā Aurora cenšas aizstāt zaudēto tēvu un, pieņēmusi vīrietim 

atbilstošu stāju, sāk aizbildnieciski izturēties pret māti. Šo noslieci netieši 

balsta arī mājskolotājs, kas Auroru audzina kā zēnu. Tādēļ meitene labprāt 

dodas medībās, ģērbusies vīrieša drēbēs, un šādu tērpšanās manieri saglabā 

visu mūžu.  Taču  tas   neliedz   Aurorai  būt  arī valdzinošai sievietei ar 

skaistu augumu, vijīgām matu cirtām, melnām, starojošām acīm un 
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indiānietes sejas krāsu. Viņā apvienojies mežonīgs skaistums ar jūsmīgu un 

valdonīgu raksturu. 

 Pēc vecmāmiņas nāves Aurora saņem mantojumā Noānas muižu 

un neatkarības alkās apprecas ar bagātu muižnieku baronu Didevānu. 

Diemžēl laulība ir neveiksmīga – vulgārais vīrs ir aprobežots un cinisks, 

arvien biežāk žūpo un atļaujas vaļīgus sānsoļus. Tādēļ pēc septiņiem 

nelaimīgas kopdzīves gadiem Aurora Didevāna drosmīgi izvēlas ar oficiālo 

laulību nesaistītu personisko dzīvi. Viņa atstāj vīru un Noānas muižu, pati 

palikdama  bez jebkādiem līdzekļiem. 

 

 PIRMAIS DZĪVES UN DAIĻRADES PERIODS   

 Nākamās rakstnieces dzīves un daiļrades pirmais periods iekļaujas 

30. gadu pirmajā pusē. 1831. gadā Aurora Didevāna dodas uz Parīzi, lai gan 

labi apzinās, ka par izaicinājumu mantīgo aprindu morālei nāksies paciest 

gan tuvinieku, gan augstākās sabiedrības nosodījumu. Parīzē viņa pelna 

iztiku, strādājot laikraksta redakcijā, un kopā ar novadnieku Žilu Sando 

raksta romānu „Roze un Blanša”. Tas gūst panākumus, un izdevējs 

perspektīvajai rakstniecei pasūta jaunu romānu, pieprasot saglabāt 

pseidonīmu Žils Sands, ar ko parakstīts pirmais darbs, taču autore 

pseidonīmu nedaudz pārveido – Žoržs Sands. (Latviešu valodā šis 

pseidonīms ieviesies ar sieviešu dzimtes galotni – Žorža Sanda.)  

 

 „INDIĀNA”.32 Pirmajā daiļrades periodā Žorža Sanda izstrādā 

romantisma psiholoģiskā romāna žanru, ko pārstāv pirmais rakstnieces 

patstāvīgi uzrakstītais darbs „Indiāna” (1832), arī romāni „Valentīna” (1832), 

„Lēlija” (1833), „Žaks” (1834) u. c. Visos minētajos romānos risināta Žoržas 

Sandas daiļradei būtiskā sievietes emancipācijas problēma, atklāta autores 

nostāja pret aprēķina laulībām, kas dibinātas uz mantkāres un nevienlīdzības 

pamatiem. 

                                                           
32

 Žoržas Sandas romāna „Indiāna” fragmenti citēti no: Санд, Жорж. 1971. Индиана. В: 

Санд, Жорж. Собрание сочинений в девяти томах. Том первый. Ленинград: 

Художественная литература 
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 Ģimenes drāma romānā „Indiāna” rosina asociācijas ar autores 

pašas, viņas vīra un Žila Sando samezglotajām attiecībām. Romānā 

vērojamas Sandas agrīnajai daiļradei raksturīgās iezīmes: atteikšanās no 

izdomājumiem un pievēršanās sabiedrības ikdienas dzīves tēlojumam, 

atteikšanās no vēstures tēmām un pievēršanās savam laikam, vēstījuma 

centrā izvirzot intīmo pārdzīvojumu tēlojumu, varoņu psiholoģijas analīzi. 

 Romāna tiešā darbība sākas 1827. gadā un, iekļaujot dažas ziņas 

par notikumiem pirms tam, beidzas 1831. gadā, taču laikmeta notikumi 

romānā parādās tikai pieminējuma veidā. Romāna varone Indiāna aizstāv 

savu cilvēcisko pašcieņu, jūtu brīvību un saceļas romantiskam dumpim par 

personības brīvību vispār. Sievietes beztiesība romānā traktēta kā viena no 

restaurācijas laika sociālās kārtības parādībām. Romāns pauž Žoržas 

Sandas pārliecību par sabiedrības tikumisko uzskatu pārveides 

nepieciešamību. 

 Kreoliete Indiāna, kuras dzīslās rit arī spānietes asinis, jau bērnībā 

zaudējusi māti un bez tēva gādības uzaugusi franču kolonijas Burbonu salā. 

Jau bērnībā viņa redzējusi vergu skarbo likteni, taču palīdzēt viņiem varējusi 

tikai ar līdzjūtības asarām. Pelēkajā ikdienībā nozīmīga bijusi 

dzīvespriecīgās un drosmīgās draudzenes Nunas (arī kreolietes) klātbūtne 

un desmit gadus vecākā brālēna Ralfa uzmanība. Trauslā meitene ar viegli 

ievainojamu un biklu dvēseli sapņojusi par lielu mīlestību, bet laikā, kad Ralfs 

devies ilgstošākā ceļojumā, Indiānas despotiskais tēvs, neiedziļinoties 

maigās un jūtīgās meitas pārdzīvojumos, izprecinājis Indiānu dienestu 

atstājušam franču pulkvedim baronam Delmāram, kas kļuvis par visai bagātu 

lieltirgotāju. Pēc kāzām Delmāri kopā ar Indiānas bērnības biedreni un 

vienlaikus istabeni Nunu pārcēlušies uz dzīvi Parīzē. Viņiem sekojis arī 

Ralfs, kas Indiānu jau sen iemīlējis. Ar savu ilgstošo uzturēšanos Indiānas 

sabiedrībā viņš izraisījis Delmāra greizsirdību. Romāna sākumā valda šo 

attiecību nospriegotā atmosfēra, kurā reljefi atklājas Indiānas, Delmāra un 

Ralfa atšķirīgais noskaņojums un vēlmes. Tālākie notikumi apliecina Sandas 

prasmi radīt kopumā patiesus raksturus, lai arī ar zināmām iebildēm.  

  Indiānas vīrs pulkvedis Delmārs ir sīkumains egoists un rupjš 

despots. Viņa priekšā drebējuši ne tikai kalpi un sieva, bet pat zirgi un suņi. 

Delmāra veidojumā Žorža Sanda atsacījusies no daudzu autoru centieniem 
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idealizēt Napoleona karotājus un parādījusi, ka par brutālu bezsirdi Delmārs 

varējis kļūt tieši armijnieku vidē. Lai gan viņš nav mērķtiecīgi ļauns, tomēr 

līdzās vulgārajam vīram, kam svešas jebkādas garīgas intereses, trauslā un 

skumjā Indiāna jūtas tikumiski pazemota: 

       „Viņa nemīlēja savu vīru, varbūt tāpēc ka viņai bija uzlikts par pienākumu 

to mīlēt, un pretošanās jebkāda veida morālam spaidam bija izvērtusies šai 

sievietei par uzvedības principu, sirdsapziņas likumu, par otro dabu. Taču no 

viņas jau arī neprasīja nekā cita kā vienīgi aklu padevību.” (76) 

 Tādēļ jaunā sieviete ilgās pēc lielām jūtām atsaucas koķetā un 

vieglprātīgā augstākās sabiedrības švīta Raimona de Ramjēra pielūgsmei, 

nemaz nezinādama, ka pavedinātāja glaimiem un kaislei jau agrāk 

pakļāvusies lētticīgā un strauji iekvēloties spējīgā Nuna. Uzticībā un laimē 

starodama, Indiāna atplaukst ilgi gaidītai mīlestībai, dzīves pilnskanībai un 

nenojauš, ka ar šīm jūtām izraisa tuvākās draudzenes traģēdiju. Nuna, 

uzzinājusi par Raimona nodevību, bezcerībā noslīcinās.  

 Vērtējot Sandas romānu „Indiāna”, Sentbēvs cildina autores talantu 

Indiānas tēlā patiesīgi un dziļi atklāt sievietes jūtu pasauli:  

 „Indiāna jau pašā sākumā mīlu uztver nopietni; viņa ar sirdi ir 

izvēlējusies, ievērojusi Raimonu kā to ideālo būtni, ko vienmēr gaidījusi, kā 

to, kam jāsniedz viņai laime. Viņas pirmā vilšanās, aizvainojums, apjukums – 

cik dabiski un viegli Raimons visu to izkliedē, kā viņš ievilina, savaldzina. Tad 

drūmā nojauta, ko dvēselē modina Ralfa vārdi par Nunas nāvi, trieciens, ko 

šie vārdi vērš pret viņu pašu un ko viņa savukārt vērš pret Raimonu. Viņas 

ticība Raimonam, neraugoties uz šo atklājumu, viņas lēmums bēgt ar 

Raimonu, paslēpties pie viņa, lai gan vajadzētu aizbraukt kopā ar vīru. Šī 

bezgalīgā, dāsnā, nesatricināmā atdeve, bez atskatīšanās uz sabiedrības 

viedokli, bez sirdsapziņas ēdām, un tajā pašā laikā māņticīgas bailes no 

fiziskas tuvības un atteikšanās no tās! Vsu šo Indiānas jūtu analīze ir 

patiesīga, dziļu un neapgāžamu vērojumu pārpilna un pelnījusi vislielāko 

uzslavu.” 33 

                                                           
33

 Сент-Бёв, Шарль-Огюстен. 1970. Литературные портреты, критические очерки. 

Москва: Художественная литература, 151. 
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 Sentbēvs atzīst, ka tāda varētu būt sievietes mīla, ja to nesakropļotu 

kļūdas meitenes audzināšanā, ja to nestindzinātu sabiedrības aizspriedumi 

un ja cilvēku godkāre to vēl nebūtu pārvērtusi augstprātībā. Indiānas jūtas 

vēl nav noplicinājusi viltus morāle, un tādēļ viņa gandrīz sper tādu pašu soli 

kā Nuna, kad Raimons, vairīdamies no augstākās sabiedrības nosodījuma 

un nevēlēdamies sev sagādāt liekas neērtības, pārtrauc attiecības ar precēto 

sievieti. 

  Izmisušo Indiānu pārņem neatvairāma apātija, un Ralfs no atturīga 

māsīcas drāmas vērotāja pēkšņi pārtop savā īstenajā cildenumā. Viņš 

cenšas savaldīt Delmāra dusmu uzliesmojumus, rūpējas par Indiānu un 

mierina viņu bēdās. Ralfs gādā par satriekto Indiānu arī tad, kad nelaimīgo 

sievieti, kura mīlestības dēļ jau atstājusi vīru un vaino sevi tā nāvē, Raimons 

atraida otrreiz, jo ir jau paguvis apprecēt bagātu un pievilcīgu mantinieci. 

Sapratis, ka ar visu savu maigumu un mīlu nespēj palīdzēt, Ralfs izlemj 

atbrīvot Indiānu un sevi no ciešanām, izvēloties nāvi. Viņi abi vēlreiz 

atgriežas Burbonu salā un mēness naktī no augstas klints virsotnes metas 

ūdenskritumā…  

 Taču romāna izskaņā uzzinām, ka viņi nav gājuši bojā. Iepazinusi 

Ralfa jūtu patiesīgumu, Indiāna ir pilnīgi atplaukusi jaunai laimei un 

divvientulībā ar Ralfu saskanīgi dzīvo krāšņās dienvidu dabas klēpī. Tāds 

Indiānas rakstura pavērsiens romāna beigu daļā liekas samākslots. 

 Raimona tēla veidojumā izcelts viņa rakstura pretrunīgums. 

Raimons pārvalda māku iepatikties un spēj būt pievilcīgs, bet tajā pašā laikā 

ir atbaidošs egoisma, divkosības, daiļrunības, jutekliskuma un samaitātības 

iemiesojums, kas nekad neatteiksies apmierināt savas iegribas. Raimons ātri 

aizraujas, iekvēlojas, bet, sastapies ar patiesi lielām jūtām, cenšas no 

iekarotās sievietes atsvabināties, lai neierobežotu savu brīvību. Pēc 

netīkamajiem pārdzīvojumiem Nunas un Indiānas dēļ Raimons prāto:  

 „Kad es nokļūstu sievietes tīklos, man gribas drīzāk tos saraut, lai 

atkal atgūtu dvēseles mieru. Lai esmu nolādēts, ja atkal to ātri upurēšu! 

Bēdas, kuras esmu pārdzīvojis šo divu kreoliešu dēļ, būs man laba mācība, 

turpmāk es iepazīšos tikai ar vieglprātīgām un amizantām parīzietēm [..], ar 

īstām augstākās sabiedrības dāmām.” (195-196) 
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 Tomēr patmīlība rosina Raimona vēlmi saglabāt varu pār savas 

aizraušanās upuri (šoreiz Indiānu) arī pēc tam, kad pievilto sievieti jau 

pametis. Tādēļ ar melīgu atvainošanās vēstuli viņš cenšas pierādīt Indiānai, 

ka tā rīkojies apdomības un augstsirdības dēļ, lai sabiedrības acīs glābtu pie 

sevis naktī atnākušās Indiānas godu un viņu nesāktu uzskatīt par kritušu 

sievieti.  

 Neapšaubāma ir Sandas prasme noraut masku tāda vīrieša tipam 

un atklāt viņa uzvaru nožēlojamos motīvus. Taču, pēc Sentbēva domām, 

neticama ir izvirtušā egoista Raimona spēja pēc Nunas un Indiānas drāmas 

justies tik valdzinoši neskartam, kā viņu parāda Sanda, kaut arī rūgti ironiskā   

skatījumā. Un tomēr romāna galvenā vērtība ir psiholoģiskās analīzes 

meistarība, ar kādu atklāti Indiānas un Raimona tēli.  

 Risinot sievietes emancipācijas problēmu, Sanda aizstāv sievietes 

tiesības saraut neciešamas laulības važas un sekot savas sirds 

aicinājumam. Turklāt romānā apliecinātas brīvas personības tiesības 

sacelties pret jebkuru tirāniju. Taču, atklājot tipisku ģimenes drāmu uz 

sociālo attiecību fona, Žorža Sanda piedāvā tikai atsevišķam indivīdam 

iespējamu šīs drāmas atrisinājumu – visu sakaru saraušanu ar sociālo 

attiecību žņaugiem, lai aizietu pie dabas romantiskā divvientulībā ar mīļoto 

cilvēku.  

 

  „LĒLIJA”.34 Arī romānā „Lēlija” (1833) atklāts romantiskas 

personības protests pret melīgām morāles dogmām, kas pazemo cilvēka 

pašcieņu. Arī te pausta ideja par sievietes tiesībām aizstāvēt savas 

personības brīvību. Bet šajā darbā Sandas daiļradē pirmo reizi parādās 

dēmoniskas sievietes tēls. Romāns ir izteikti personisks un palīdz ielūkoties 

rakstnieces pretrunu, šaubu un meklējumu ceļos, viņas jūtu pasaules 

zemdzīļu strāvojumos. Taču, fiksējot visintīmākos pārdzīvojumus, rakstniece 

vienlaikus atklājusi arī plašu sabiedrības slāņu izmisumu, vilšanos un 

pesimismu, kas raksturīgs laikam pēc 1830. gada Jūlija revolūcijas. Žorža 

                                                           
34

 Žoržas Sandas romāna „Lēlija” fragmenti citēti no: Санд, Жорж. 1971. Лелия. В: Санд, 

Жорж. Собрание сочинений в девяти томах. Том второй. Ленинград: Художественная 

литература. 
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Sanda ieklausījusies veselas paaudzes ciešanās, skumjās un neziņā dzīves 

jēgas un mērķa meklējumos. 

 Lēliju vairs nenomāc tikai personiska rakstura problēmas, no kuru 

gūsta atsvabinās Indiāna. Lēlija jūtas vīlusies mīlestībā, draudzībā, reliģijā un 

veltīgi meklē iespēju sevi izteikt sabiedrībā, jo traucē pārliekais lepnums, 

aizdomīgums un personības spīvā griba. Viņai pretīgas tikai par sevi 

domājošu ļautiņu sīkās intereses vai varas kāres uzšķiltās kaislības. Tādā 

sabiedrībā pazemojoša būtu pakāpeniska šķēršļu pārvarēšana ceļā uz 

pašapliecināšanās virsotnēm. Tas viss liedz Lēlijai saprasties ar cilvēkiem: 

  „Skumju apņemtais majestātiskums, kas līdzīgi oreolam ietvēra 

Lēliju, gandrīz vienmēr atsvešināja viņu no pūļa. Šī sieviete nemēdza atklāt 

savas jūtas ļaudīs. Viņa ieslēdzās sevī, lai pasmietos par dzīvi, bet viņa darīja 

to naida un neuzticības pārpilna un centās izlikties skarba, lai pēc iespējas 

izvairītos no jebkādas saskarsmes ar sabiedrību. Vienlaikus Lēlija mīlēja 

svinības, trokšņainu pulcēšanos. Tas viss viņai bija sava veida teātris. Viņa 

ieradās tur un iegrima pārdomās vientuļa pūlī.”  (44) 

 Beidzot Lēliju salauž vientulības lāsts, seko bojāeja. Lēlijas 

egocentriskā pasaules izjūta sabalsojas ar gadsimta sākumā veidoto 

romantisma varoņu noskaņojumu un ietekmē arī citus romāna tēlus. 

 Romānā niansēti atklāta neparastas personības intīmo 

pārdzīvojumu pasaule. Žorža Sanda atzīst, ka šajā romānā vairāk nekā citos 

darbos izteikusi pati sevi, Lēlijas tēlā iemūžinot savu vilšanos brīvajā 

mīlestībā, kas izrādījusies tikpat neveiksmīga kā laulības dzīve saskarsmē ar 

neizpratni, neiecietību un brutalitāti. 

 Lēlija ir jauna, daiļa sieviete, bet dzīvē nav satikusi vīrieti, kas spētu 

viņu atmodināt pilnskanīgai mīlai. Tādēļ Lēlija jūtas vīlusies mīlestībā un 

kaunas par nespēju atsaukties vīrieša kaisles aicinājumam. Jaunā sieviete 

vaicā sev, kā izrauties no stinguma skavām, taču atbildi nerod. Veltīgas ir arī 

dzejnieka Stenio pūles Leliju atdzīvināt. Pārliecināts, ka sieviete bez 

mīlestības īsteni nemaz nav sieviete, viņš sāk uzskatīt Lēliju par ļaunu 

ģēniju, savu ienaidnieku un secina, ka Lēlija vispār nav pilnvērtīga cilvēciska 

būtne: „Kas tad ir Lēlija? Ēna, sapnis, augstākais – ideja. Tur, kur nav mīlas, 

nav arī sievietes.” (44) 
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  Un tomēr Lēlija nespēj atteikties no Stenio, lai gan apzinās, ka 

viņas saltums jauno dzejnieku pazudinās. Viņa vēl cer, ka varbūt Stenio 

izkausēs ledaino stingumu, kurā pati ir iekalta. Lelija vēlas atmodināt sevī 

pret Stenio vismaz mātes jūtas, uzskatīt viņu par savu dēlu vai brāli. Te 

saklausāms Sandas daiļradei visai raksturīgais motīvs par mātes jūtu 

pieskaņu sievietes attieksmē pret vīrieti. 

 Salīdzinot ar citiem Sandas pirmā daiļrades perioda romāniem, 

„Lēlijā” nav attēlots konkrēts notikumu laiks un vieta, nav arī secīga sižeta. 

Galvenās varones pārdzīvojumi nesaistās ar ikdienas dzīves norisēm un 

atklājas tikai viņas dvēseles dzīves analīzē. Gan Lēlija un Stenio, gan 

Magnuss ir dīvaini, neizprotami dzīves modeļu tipi, abstrakcijas. Pat 

visaktīvākais Trenmors parādās kā mīklains savdabis – romāna gaitā 

noskaidrojas, ka viņš ir sazvērnieku organizācijas vadonis. 

 Varoņu garīgās pasaules neparastība, savādais dvēseles 

noskaņojums ietekmējis arī darba uzbūvi. Notikumi romānā liekas nejauši 

„samētāti” – kompozīcija kļūst „saraustīta”. Straujā epizožu un personāžu 

nomaiņa lasītājā rada nojautu par dzīves haosu. Lēlijas izjūtās tas ir laiks, 

kurā cilvēka „cildenās dziņas piekāpjas zvēra instinktiem. Laulības svētie 

noslēpumi izvēršas zaņķī vai asarās; kaislības kļūst dedzinošas, greizsirdībā 

graujošas, asiņainas; vēlmes – rupjas, nekaunīgas, zemiskas. Mīla pārvēršas 

orģijā, laulība – darījumā, ģimene – katorgā.” (369) Tādā haosā nevienam no 

varoņiem nav paredzama laimīga nākotne. 

 1839. gadā tiek publicēts „Lēlijas” otrs variants. Tajā svītrotas 

nevajadzīgas detaļas, klusināta patētika, noslīpēta kompozīcija. Romāna 

jaunajā variantā rakstniece saasinājusi sociālos motīvus, vairāk akcentējusi 

savas varones saikni ar laikmeta dzīvi, izcēlusu Lēlijas egocentriskās 

pasaules izjūtas sabalsošanos ar gadsimta sākumā veidoto romantisma 

varoņu noskaņojumu. Sandas kopotajos rakstos parasti tiek publicēts 

romāna otrais variants. 

 

  Žoržas Sandas pirmo romānu virknē nostiprinās viņas daiļradei 

raksturīgā romantisma psiholoģiskā romāna žanra iezīmes. 

  Romānam raksturīgs neliels darbojošos personu skaits un 

notikumiem nepārblīvēts sižets. 
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  Sociālajiem motīviem šajos romānos nav patstāvīgas nozīmes, 

galvenā vērība te veltīta garīgi bagātas sievietes – romantiskas dumpinieces 

un neparastas personības – individuālās brīvības un dvēseles dzīves 

atklāsmei, taču psiholoģijas analīze vēl nav secīga, psiholoģijas 

lēcienveidīgajā atklāsmē akcentēti tikai pārdzīvojumu katastrofu brīži, 

eksaltētu un hiperbolizētu jūtu eksplozijas. 

  Romānos jūtama Ruso ietekme, tā izpaužas dabas kulta 

apliecinājumā, romantiskās varones centienos aizbēgt no sabiedrības dabas 

klēpī.  

  Vēstījumu caurstrāvo romantisks saviļņojums un lirisms. 

  Romānos raksturīga personāžu pašatklāsme dienasgrāmatās un 

vēstulēs. Agrīnajos romānos nereti pašatklāsme izpaužas patētisku 

monologu formā, romantiski eksaltētā runā. 

  Atklajot savu varoņu jūtas, autores valoda kļūst izteikti liriska. Lai 

arī reizēm jūsmīgā izteiksme šķiet pārlieka, tomēr Sandas trāpīgie 

apzīmējumi, poētiskās dabas gleznas valdzina. To veidojumā vērojama 

tuvināšanās ritmiskai prozai. Aizmaldīšanos ritmiskajā tēlainībā Sanda 

veiksmīgi novērš ar raitiem, dažkārt nervoziem dialogiem un atkal iekaro 

lasītāju simpātijas. 

 

OTRAIS DZĪVES UN DAIĻRADES PERIODS 

 Otrajā dzīves un daiļrades periodā (30. gadu otrajā pusē un 40. 

gados) sabiedrisko norišu un personiskās pieredzes ietekmē mainās Žoržas 

Sandas pasaules redzējums un daiļrade. Jau 30. gadu pirmajā pusē 

pārdzīvoto Lionas (1831, 1834) un Parīzes (1832) sacelšanos iespaidus 

tagad padziļina jauns sacelšanās uzliesmojums Parīzē (1839) un pret esošo 

dzīves kārtību vērstās spriedzes pieaugums 40. gados, kas visplašāko 

sabiedrības slāņu uzmanību piesaista strādniecības jautājumam. Sanda 

pārliecinās, cik maldīgs ir viņas līdz šim sludinātais princips neiejaukties 

sabiedriski politiskajā dzīvē, un atzīst, ka neiejaukšanās ir egoisma un 

gļēvulības izpausme. 

  Rakstnieces  uzskatus  ietekmē  arī   k r i s t ī g ā  s o c i ā l i s m a  

i d e j a s,  personiskā pazīšanās ar filozofiem un kristīgā sociālisma 
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pamatlicējiem Pjēru Lerū un Felisitē Robēru de Lamenē. Šie domātāji pauž 

utopisko sociālistu uzskatus par saprāta spēju novērst sociālo ļaunumu. Bez 

tam Lerū un Lamenē cer, ka līdzās saprātam ekspluatēto slāņu dzīves 

uzlabošanā varētu iesaistīties arī reliģija, kas spētu pasauli harmonizēt. 

 Pjērs Lerū par dzīves sociālās pārveidošanas priekšnosacījumu 

uzskata sabiedrības tikumisku pilnveidošanos un par cilvēces attīstības 

galamērķi atzīst vienlīdzību. Lerū aizstāv jūtu brīvību, ja šīs jūtas veicina 

cilvēces labklājību. Viņš uzskata, ka ģimene nepieciešama tikai tik ilgi, kamēr 

tā neierobežo personības izaugsmes procesu. Lerū apliecina Dieva 

klātesamību gan materiālajā, gan garīgajā pasaulē, tādēļ aicina neapkarot 

fizisku mīlu, bet padarīt to cildenu un svētu. Viņš prasa mīlestībā respektēt 

personības brīvības alkas, aizstāv vīrieša un sievietes līdztiesību laulības 

dzīvē.  

 Abats Felisitē de Lamenē savukārt ir pārliecināts par iespēju 

sabiedrību pārveidot ar reformu palīdzību un aicina baznīcu kļūt par vēstures 

procesu svētītāju. Viņš rosina katolicismu demokratizēt, sludina kristīgās 

mīlestības un brālības, tikumiskās pilnveidošanās idejas. Lamenē uzskati 

veido Žoržas Sandas priekšstatus par reliģijas iegaismotu sociālismu. 1848. 

gada revolūcijas priekšvakarā un tās norises vētrainajās dienās viņa ir 

pārliecināta republikāniete.  

 Otrajā daiļrades periodā Žoržas Sandas darbos atbalsojas arī 

liktenīgā t i k š a n ā s  a r  dzejnieku  A l f r e d u  de  M i s ē.  Jaunā 

dzejnieka un Sandas mīlestība saplaukst krāšņa, bet arī mokoša, jo 

trauslais, neparasti jūtīgais un slimīgi aizdomīgais Misē sagādā daudz 

pārpratumu un ciešanu. Pēc abu šķiršanās nāk klajā Misē romāns „Laikmeta 

bērna grēksūdze” (1836), kura varones Brigitas Pīrsones prototips ir Žorža 

Sanda, bet Misē pārdzīvojumi pausti ar Oktāva tēla palīdzību.  

 Pēc pāris gadiem Žoržas Sandas dzīvē ienāk poļu pianists un 

komponists  F r i d e r i k s  Š o p ē n s.  Un atkal Sanda ir tā, kas atbalsta un 

iedvesmo ģēniju, pati saglabādama neatkarību. Vasaras Noānā ir divu 

radošu garu pilnzieda laiks. Sanda raksta, Šopēns komponē. Lasījumus un 

mūziku klausās draugu pulciņš – Ežēns Delakruā, Onorē de Balzaks, 

Heinrihs Heine, Adams Mickevičs, ievērojamā aktrise Marija Dorvala un 

daudzi citi. Varbūt Šopēns nebūtu paguvis savā īsajā mūžā radīt tik daudz 
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šedevru, ja nebūtu šīs Noānas burvības un Sandas pašaizliedzīgās gādības, 

labvēlīgo padomu un mīlestības ar mātes jūtu pieskaņu. Taču ļaužu 

sīkmanības dēļ radusies savstarpējā nesapratne padziļinās, Sandas un 

Šopēna ceļi šķiras. 

  „Ļoti skumja un muļķīga ir divu cilvēku saķildošanās, kuri viens otru 

ļoti mīlējuši. Visbiežāk pamatā nav nekā būtiska, nekā sevišķi nopietna. 

Nekad neizteiktus vai arī uzbudinājumā neapdomāti izteiktus vārdus trešās 

personas aiz iztapības vai ļaunprātības atstāsta. Aiz aizvainojuma vai 

lepnuma tas, kurš ticis apmelots, atsakās no izskaidrošanās. Ieilgusi 

klusēšana beidzas ar to, ka cilvēki nomirst viens otram.” ”35 

 Kā daudzi rakstnieki, arī Sanda gūst mierinājumu, savu drāmu 

izteikdama romānā „Lukrēcija Floriani”. Tas ir darbs par izcilu itāliešu aktrisi, 

kuras dzīves stāstā lasītājs nemaldīgi atpazīs pašu autori, bet  valdzinošajā, 

trauslajā un izsmalcinātajā jauneklī Karolā – Šopēnu. 

 Visu šo iespaidu rezultātā otrajā daiļrades periodā mainās Žoržas 

Sandas estētiskie uzskati, līdz ar to mainās risināto tēmu loks, romānu žanrs 

un varoņi. Ar indivīda personiskajām problēmām saistītās tēmas tagad 

papildina sociālās tēmas – tiek atmaskoti savu laiku pārdzīvojušie feodālisma 

recidīvi un šaustīta naudas deģenerējošā vara. Sanda vairs neraksta 

kamerstila darbus, bet pievēršas romantisma sociālā un sociāli utopiskā 

romāna žanriem. Romānos tiek vairāk izcelts sociālais fons, uz kura risinātas 

morāli ētiskas problēmas. Taču tās, tāpat kā visiem romantiķiem, joprojām 

nesakņojas konkrēti vēsturiskajā augsnē. Pat ar tipiskām īpašībām apveltīti 

romantisma varoņi nav saistīti ar tipiskiem apstākļiem, kā tas mēdz būt 

reālisma darbos.  

 Otrā daiļrades perioda darbos Sanda atsakās no romantiskā varoņa 

individuālā dumpja pielūgsmes. Romantiskais individuālists, kas sevi 

pretstata sabiedrībai, vairs neatbilst laikmeta garam, kad pret dzīves 

negācijām aktivizējušies plaši sabiedrības slāņi. Tādēļ šī perioda romānu 

varoņi vairs nedzīvo tikai šaurā ģimenes lokā un nekavējas vienīgi 

personisku pārdzīvojumu gūstā, bet izjūt arī sabiedriskās dzīves norises, 
                                                           
35

 Moruā, Andrē. 1971. Žorža Sanda. No franču valodas tulkojusi Ābrama, Jausma. Rīga: 

Liesma, 272. 
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daži kļūst par to tiešiem līdzdalībniekiem. Romānos parādās arī tautas 

demokrātisko slāņu pārstāvis – autores estētiskā ideāla paudējs. Šis 

plebejiskais varonis ir neparasti taisnīgs, cēls, tātad idealizēts un zināmā 

mērā abstrakts, tādēļ arī mazāk izteiksmīgs. Tomēr būtiski ir tas, ka Sanda 

tieši tautas pārstāvjos redz visa labā un gaišā iemiesojumu. Viņa tic, ka tautā 

mājo iedzimta taisnīguma izjūta, godīgums, pašaizliedzība, darba mīlestība – 

īpašības, kas nākotnē saplauks visā krāšņumā. Veidojot vienkāršās tautas 

pārstāvja tēlus, Sanda romantismu kuplinājusi ar jauna tipa demokrātisku 

varoni, kas iesakņojas turpmākajā 19. gadsimta literatūrā. 

 40. gadu sociāli utopiskajos romānos („Anžibo dzirnavnieks”,1845; 

„Antuāna kunga grēks”, 1845) Žorža Sanda izklāsta savus priekšstatus par 

sabiedrības pārveidošanas iespējām, tautai apvienojoties ar augstāko slāņu 

labākajiem pārstāvjiem, kas labprātīgi atteikušies no savas kārtas 

privilēģijām un bagātības. Rakstnieces romānos šādu iespēju apliecina 

labestīgu ideālistu tēli, piemēram, marķīzs, kas uzdāvina miljonus 

pašaizliedzīgiem mīlētājiem, lai viņi varētu dibināt nākotnes komūnu. Savu 

sapni Sanda iemūžina romānu laimīgajās beigās, kurās bagātnieki labprātīgi 

atsakās no sava privātīpašuma un nomāktie sabiedrības slāņi atgūstas 

jaunai dzīvei saskaņā un mierā. Sanda ir pārliecināta par cilvēka personiskā 

piemēra iedarbības spēku, tomēr viņas varoņu rīcība nereti ir visai naiva, un 

to centieniem pārveidot dzīvi rakstniece palīgos sagādā laimīgu gadījumu. 

 40. gadu populārajos romānos („Konsuela”, 1842 – 1843; „Grāfiene 

fon Rudolštate”, 1843 – 1844) autore reizēm cenšas tēlot neparastus 

cīnītājus par laimīgu nākotnes sabiedrību. Tie ir kādas slepenas biedrības 

„Neredzamie” locekļi, kuru mācībā haotiski tuvināti čehu nacionālās un 

antifeodālās revolucionārās kustības ideologa Jana Husa (1371 – 1415), 

Mārtiņa Lutera (1483 – 1546), Voltēra (1694 – 1778), kristiešu un 

masonisma piekritēju pretrunīgie uzskati. Žorža Sanda simpatizē 

starptautiskajai reliģiski ētiskajai kustībai masonismam jeb brīvmūrniecībai, 

kas godina Dievu, deklarē cilvēku brālību, vienlīdzību un toleranci.  
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 „HORĀCIJS”.36 Viens no labākajiem Žoržas Sandas otrā daiļrades 

perioda darbiem ir romantisma sociālais romāns “Horācijs” (1841 – 1842). 

Romāns pārsniedz romantisma psiholoģiskā romāna žanra ietvarus, jo tajā 

jau padziļināti atklāts laikmeta fons. Vienlaikus ar kulmināciju galveno varoņu 

dvēseles dzīvē kulminē arī sabiedrībā valdošā protesta spriedze, 

izlauzdamās 1832. gada 5. un 6. jūnija sacelšanās uzliesmojumā un 

traģēdijā. Republikāņu sacelšanās priekšvakars, kulminācija un izskaņa 

iegaismo galveno varoņu raksturus un attiecības. Atbilstoši romantisma 

antitēzes principam pretmetā „antivaronim” Horācijam Dimontē veidoti 

barikāžu īsteno cīnītāju Pola Arsēna un Žana Laravinjēra tēli. 

 

 Horācijs veidots kā romantisma varoņa parodija, bet atgādina 

jebkura laikmeta iedomīgu, neizlēmīgu, svārstīgu un tādēļ nodevīgu cilvēku.  

 Pats sevi viņš uzskata par izcilu personību ar neparastu likteni. 

Deviņpadsmitgadīgais jauneklis no provinces ieradies Parīzē, lai studētu 

tieslietas (tās gan viņu nemaz neinteresē) un pēc tam pa karjeras kāpnēm 

sasniegtu virsotni – iespēju darboties parlamentā. Horācijs ir godkārīgs, 

politiķa karjera viņu valdzina tieši tādēļ, ka tā dotu varu pār cilvēkiem un, pēc 

viņa domām, neprasītu netīkamu piepūli, kas viņam nav pa spēkam.  

 Taču arī studijas prasa nopietnu darbu, ko slinkais un bezrūpīgais 

Horācijs nicina. Tādēļ tiek pārdotas visas mācībām domātās grāmatas, 

studijas pārtrauktas un laiks nosists laiskā dīkdienībā. Pamatoti jāvaicā, „kā 

lai apvieno slavas kāri, sapņus par darbošanos parlamentā un vadošo lomu 

politikā ar šāda rakstura dziļo pasivitāti un izlaidīgo bezrūpību? Tādā 

gadījumā mūsu dzīvei vajadzētu būt simtkārt garākai, lai paveiktu kaut daļu 

no nepieciešamā. Taču Horācijs īsti karaliskā bezdarbībā velti šķieda 

stundas, dienas, nedēļas.” (44) 

 Pēc laika Horācijs iedomājas kļūt slavens literāts, taču iecerētajiem 

romāniem, lugām, poēmām vairāk par puslappusi nespēj uzrakstīt un nereti 

aprobežojas tikai ar daiļdarba visai triviāla nosaukuma izgudrošanu: „Lāsts”, 

„Jaunais Renē”, „Mauru ķēniņa daiļā meita” u. tml. Vēlāk gan pāris romānu 
                                                           
36

 Žoržas Sandas romāna „Horācijs” fragmenti citēti no: Sanda, Žorža. 1963. Horācijs. No 

franču valodas tulkojusi Ersa, Mirdza. Rīga: Liesma, LVI.  
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sacer, ar otro galīgi izgāžas, pēc ilgstoša pārtraukuma uzsāk rakstīt vēlreiz, 

bet neveiksmes dēļ no literāta karjeras beidzot atsakās uz visiem laikiem – tā 

prasījusi pārāk nopietnu darbu un īstu, nevis iedomātu talantu. 

 Tajā pašā laikā plātīgais Horācijs netaupa pūļu, lai izmeklēti  

eleganti un moderni apģērbtos un teātru vai restorānu sabiedrībā paspīdētu 

kā šarmantākais no visiem. Būdams skaists, Horācijs allaž norāda uz 

trūkumiem citu cilvēku izskatā un tādā veidā pievērš uzmanību savam labi 

veidotajam augumam un glītajai sejai. Nenoliedzami, ka viņš spēj būt arī 

valdzinošs, daiļrunīgs, dedzīgs un ar savu atklāto, sirsnīgo skatienu un 

pieklājīgajām manierēm iekarot daudzu simpātijas. Taču vienlaikus pats sevi 

viņš iztēlojas baironiska varoņa lomā, pieņem romantiskas pozas un 

nepārtraukti izliekas. Pat miegā, pat bez spoguļa un lieciniekiem tiecas 

izskatīties pievilcīgs un cēls. Viņa nepārvaramo izlikšanās tieksmi labi 

raksturo dzēlīgais izteiciens, ka Horācijs pozējot pat mušām. 

 Iedomādamies sevi pārāku par visiem, Horācijs uzskata, ka viņam ir  

tiesības parazitēt uz citu cilvēku rēķina. „Izredzētais” izmanto un nodod 

visus: savus vecākus, draugus, republikāniskos demokrātus un pat Martu – 

sievieti, kas viņu dziļi un patiesi mīl. Vecāki upurē dēlam meitas pūram 

ietaupītos līdzekļus, lai tikai nodrošinātu Horācijam pieklājīgu un bezrūpīgu 

dzīvi Parīzē. Taču slinkums, izšķērdība un vieglprātība, kas pakļauj Horāciju 

arī kāršu spēles vilinājumam, ievelk viņu arvien dziļākā parādu dūksnājā, no 

kura paša spēkiem vairs neizkļūt. 

 Attieksmēs ar Martu Horācija jūtās dominē iekāre, privātīpašnieciska 

valdonība un nepamatota greizsirdība. Tīksminādamies par savu varu 

Martas dzīvē, Horācijs egoistiski izolē viņu no draugiem, zemiski pieprasa, lai 

Marta pilnīgi atraida Arsēnu, kas viņu uzticīgi mīl, jo Horācijs baidās, ka 

līdzās Arsēnam kāds Horāciju varētu uzskatīt par smieklīgi greizsirdīgu 

sāncensi.  

 „Tā dzīvoja Marta ar Horāciju: viņš – cerībā nodrošināt sev 

neierobežotu virskundzību divkāršoja neuzticību un piesardzību; viņa –,  

nesdama vienu upuri pēc otra, cerēja mīlētāja nemierīgo dvēseli nomierināt 

un tāpēc ar katru dienu vairāk veicināja nepanesamo tirāniju, jo ikkatrā 

despotismā apspiedējs cieš ne mazāk kā apspiestais.” (150) 
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 Pat uz brīdi padevies Martas maigumam un pašaizliedzībai, Horācijs 

neprot novērtēt viņas skaidro un uzticīgo mīlestību, nekļūst cildenāks un 

nevēlas uzņemties nekādas saistības. Tā kā darbs Horācijam joprojām šķiet 

neizturams, viņš pieļauj par sevi rūpēties trauslajai sievietei, vienlaikus 

veltīdams Martai rupjus pārmetumus par skopošanos un pats dažās dienās 

izšķērdēdams mātes atsūtīto naudu. Saskaroties ar prozaisko īstenību, 

izsīkst Horācija jau tā apšaubāmās mīlestības niecīgās druskas. Tādēļ, 

uzzinājusi par Horācija salto riebumu pret iespējamo zīdaini mājās, Marta 

izlemj no viņa aiziet, lai viena audzinātu gaidāmo bērniņu. 

 Horāciju pazudina arī nevīrišķīgā izpļāpāšanās par saviem 

intīmajiem sakariem ar vikontesi de Šaiji. Rezultātā  viņš spiests izjust 

augstākās sabiedrības nicinājumu un novēršanos. (Ar vikonteses de Šaiji 

tēlu Sanda atveidojusi Ferenca Lista reiz ar pielūgsmi mīlēto Mariju d’Agū. 

Viņas augstprātība un samākslotība lielā mākslinieka jūtas ar laiku 

iznīcinājusi.) Tā kā Horācijs nerespektē nekādas morāles normas, 

nožēlojama un smieklīga pēc šī atgadījuma liekas viņa atteikšanās pieņemt 

no drauga Luī de Merāna piedāvāto naudas summu. Vēlāk tā tomēr tiek 

pieņemta no otra labvēļa Teofīla vienlaikus ar devēja prasību Horācijam 

nekavējoties aizceļot uz Itāliju, lai izkļūtu no pazemojošā stāvokļa Parīzē. 

 Horācijs ir „dabisks liekulis”: „Šāds cilvēks allaž tērpjas iedomāta 

varoņa mantijā. Bet šis varonis ir viņš pats, tas ir viņa sapnis, viņa gara 

ražojums, viņa iedvesmas radīts tēls. Ideālajam cilvēkam blakus soļo reālais; 

un līdzīgi tam, kā sašķeltā spogulī mēs redzam savu divkāršu attēlu, arī šajā 

it kā divkāršajā cilvēkā saskatāmi divi nedalāmi, taču pilnīgi atšķirīgi tipi. Tieši 

to mēs saprotam ar izteicienu „otrā daba”, kas kļuvis sinonīms vārdam 

„paradums”.” (14-15) 

 Paša iedomāto varoni Horācijs patmīlības, godkāres vai garlaicības 

dēļ vēlas spēlēt arī politiskās cīņas arēnā, tādēļ koķetē ar ciešanām par 

tautas postu un dižojas ar republikāniskiem uzskatiem, solās piedalīties 

nemieros pie pirmās izdevības, tomēr par barikāžu cīņām piemērotiem atzīst 

tikai zemāko slāņu pārstāvjus. Kad tuvojas izšķirošā 1832. gada sacelšanās, 

Horācijs samelojas par mātes slimību, apkaunojoši pamet biedrus un aizbēg. 

(Romāna beigās minēts, ka Horācijs vēlāk kļūst par veiksmīgu advokātu un 

aizmirst visas skaistās frāzes.)  
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 Pretmetā patmīlīgajam dīkdienim, izšķērdētājam, pļāpam un 

gļēvulim Horācijam romānā veidoti republikāniskās sacelšanās cēlsirdīgie un 

drosmīgie varoņi Pols Arsēns un Žans Laravinjērs. 

 

 Pols  Arsēns  ir Sandas otrā daiļrades perioda pozitīvais varonis, 

tautas simbols. Polā Arsēnā  „likās iemiesojamies pati tauta, ne jau mierīgā, 

spēcīgā zemkopju tauta, bet novārgušo, drosmīgo un izveicīgo amatnieku 

slāņi”. (31)  

 Pols ir gudra, moža prāta un dziļu, kvēlu jūtu cilvēks – bezgalīgi 

drosmīgs, padevīgi pašaizliedzīgs un maigs vienlaikus. Lai atsvabinātu savu 

pirmo un vienīgo mīlestību Martu no pavedēja Puasona un sagādātu viņai 

nevainojamu un nodrošinātu dzīvi, talantīgais Pols pamet mākslas studijas 

pie Ežēna Delakruā un nekaunas strādāt par vienkāršu apkalpotāju 

kafejnīcā. Arī vēlāk Pols nevairās nekāda darba, lai tikai spētu palīdzēt 

Martai ar viņas mazo bērniņu. 

 Pols ir bijis 1830. gada Jūlija revolūcijas barikāžu kaujinieks un ar 

vīrišķīgu apņēmību piedalās arī 1832. gada 5. un 6. jūnija cīņās. Viņš 

piedzīvo sacelšanās sakāvi un nezaudē drosmi, glābjoties no vajātājiem. Ar 

pārcilvēcisku gribasspēku Pols pārvar smago ievainojumu sagādātās sāpes, 

lai tikai neatklātu policijas aģentiem savu slēptuvi Martas jumta istabiņā un 

Martu nenodotu. Pacietība un vērība jaunu zināšanu apguvē, godīgums un 

pienākuma apziņa padara Polu par neaizstājamu cilvēku teātrī, kad Marta 

jau kļuvusi par ievērojamu aktrisi. 

 

 Žans Laravinjērs – revolūcijas idejas simbols. Būdams vienlīdz cēls 

un drosmīgs, varonīgi aukstasinīgs un kareiviski bezbēdīgs, Žans vienmēr un 

visur sev piesaista drosmīgu draugu pulku. Viņš nealkst slavas kā Horācijs, 

bet uzskata par savu goda pienākumu atvieglot tautas ciešanas un tādēļ 

neatlaidīgi gatavo sazvērestību:  

 „Šajā karstgalvī mājoja viena vienīga doma – revolūcijas ideja. [..] 

Dedzīgais jauneklis ilgojās pēc buržuāziskās varas gāšanas, un viņa ideāls 

bija cīņa, kas paātrinātu tās gāšanu. Visi, kas pieslējās opozīcijai, iemantoja 

viņa cieņu un simpātijas.” (173) 
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 Republikānietis Žans, tāpat kā Pols Arsēns, savulaik dzīvojis 1830. 

gada Jūlija revolūcijas mutulī un ar tādu pašu pārgalvību metas 1832. gada 

jūnija notikumos. Pēc sacelšanās sakāves Žans ilgi tiek uzskatīts par kritušu, 

taču romāna beigās, ievainojumu rētām viscaur klāts, parādās vēlreiz, lai 

izsviestu uzbāzīgo Horāciju no Martas istabas. Tādā veidā vīrišķīgi 

pašaizliedzīgais Žans turpina pildīt draugam Polam doto solījumu no tālienes 

uzraudzīt Martu, lai slepenā gādībā būtu viņai līdzās un atbalstītu grūtā brīdī. 

(Laravinjēra dzīves stāsta nobeigumā piebilsts, ka Žans kritis Parīzes ielu 

kaujās 1839. gada sacelšanās laikā.)  

 Žans, Pols, Marta un citi Sandas pozitīvie varoņi nenoliedzami ir 

idealizēti, jo rakstniece vēlējusies tos veidot tādus, kādiem viņas iztēlē 

vajadzētu būt nākotnes cilvēkiem.  

 Romānā labi atveidota 30. gadu Parīze. Sanda apraksta Parīzes 

namu interjerus, pilsētas iedzīvotājus, viņu tērpus, min precīzas un ticamas 

detaļas, vēsturisku personu vārdus utt. Parīzē risinās sarunas par 30. gada 

Jūlija revolūciju, Viktora Igo romānu „Parīzes Dievmātes katedrāle”, 

Aleksandra Dimā-tēva lugas „Antonijs” izrādēm. Te arī uzzinām par slepeno 

„Tautas draugu biedrību”, par 1832. gada sacelšanos pie Senmerī klostera. 

Tas viss liecina par Sandas prasmi radīt laikmeta kolorītu un par viņas 

tuvināšanos reālisma mākslas principiem. 

 Romāns veidots Horācija labvēļa Teofīla atmiņu pierakstu formā. 

Tāds vēstījuma paņēmiens varētu mazināt galvenā varoņa Horācija 

psiholoģisko pārdzīvojumu atklāsmes pamatīgumu, jo atmiņu pierakstītājs 

šķietami nespēj tik dziļi izzināt un niansēti raksturot cita cilvēka „sirds dzīvi”, 

kā to spētu Horācijs pats. Un tomēr šajā romānā savu atmiņu vēstītājs 

Teofīls ir tik vērīgs, ka viņa sniegtais Horācija rīcības raksturojums un pārējo 

personu izteikumi par Horāciju izveido reljefu priekšstatu par šo „nevaroni”. 

 Ar Horāciju Sandai izdevies radīt tipisku renegāta tēlu – vienu no 

tiem, kuri 1848. gada revolūcijas priekšvakarā bārstījās ar spožām frāzēm, 

bet briesmu brīdī gļēvi atkāpās, kļūdami par nodevējiem, lai gan tādi nemaz 

nevēlējās būt. Tādēļ lasītājs Horācija portretējumā nesaskatīs tikai melnām 

krāsām skicētu pagātnes liecinieku, jo ikvienam būs iespēja viņā meklēt 

līdzinieku sev pašam – cilvēku ar kaislībām un vājībām, no kurām daudzas 

piemīt arī ikvienam no mums. 
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 „KONSUELA”.37 Populārākais Žoržas Sandas otrā daiļrades 

perioda romāns „Konsuela” (1842 – 1843) ir romantisma psiholoģiskā, 

vēsturiskā un sociālā romāna sintēze. („Konsuela” ir romānu diloģijas pirmā 

daļa. Diloģijas otrā daļa – „Grāfiene fon Rudolštate.)  

 Darba centrā risināta m ā k s l a s  t ē m a,  atklāta dažādu sociālo 

slāņu attieksme pret mākslu, cildināta tautas mākslinieka apdāvinātība un 

savas misijas apziņa. Par visām mākslām pārāka romānā apliecināta 

mūzika. Ar tās palīdzību iespējams saviļņot dvēseli, pabūt visās pasaules 

zemēs un iejusties šo zemju dzīves pulsā.  

 Mākslas tēmas risinājumam reljefu sociālo fonu veido 18. gadsimta 

klejotāju mūziķu sūro gaitu tēlojums, rekrūšu vervētāju neģēlībai pakļauto un 

zaldātos pārdoto vīru likteņstāsti, nabadzīgo zemnieku un dižciltīgo 

augstmaņu dzīves kontrastu izcēlums. Par Bohēmijas vēstures drūmajām 

lappusēm liecina husītu cīņu laika atgaisma romāna varoņu apziņā. 

 

 Nozīmīgākais veikums mākslas tēmas risinājumā ir romāna 

galvenās varones Konsuelas tēls, garīgi bagātās un talantīgās mākslinieces 

mūzikai veltītās dvēseles dzīves izpēte. 

 Konsuela, ko viņas melnīgsnējuma un dzīves veida dēļ daudzi 

uzskata par čigānieti, ir mākslas demokrātiskā ideāla pārstāve, talanta 

tīrradnis no tautas zemākajiem slāņiem, mūzikas simbols. Ar izcilu balsi 

apveltītās dziedātājas talants sakņojas tautas mūzikas dzīlēs, taču viņai tuva 

arī komponistu radītā laicīgā un garīgā mūzika, ar kuras bagātībām viņu 

iepazīstinājis itāliešu komponists un mūzikas pedagogs Nikolo Porpora. 

Konsuela, tāpat kā viņas skolotājs Porpora, atzīst, ka skaistais un patiesais 

mākslā ir vienkāršība.  

                                                           
37

 Žoržas Sandas romāna „Konsuela” fragmenti citēti no: Sanda, Žorža. 1992. Konsuela. No 

franču valodas tulkojusi Ābrama, Jausma. Rīga: Korra.  

Romāns izdots divās grāmatās. Citātiem no otrās grāmatas, kuru lpp. norādītas iekavās, 

lappuses skaitļa priekšā vēl pievienota norāde – II. 
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 Tādas mūzikas valdzinājumu Konsuela izcili atklāj savā dziedājumā, 

saviļņojumā iestarojoties un ģeniāli pārvaldot arī virtuoza izpildījuma tehniku. 

Absolūtā nodošanās mākslai palīdz Konsuelai kļūt par cildenu jūtu 

modinātāju, par skaistuma avotu un mierinātāju. (Ne velti Konsuelas vārds 

tulkojumā no spāņu valodas nozīmē „Mierinājums”.) Tādēļ jaunā māksliniece 

no baznīcas kora ātri nokļūst vietējā Venēcijas teātrī, pēc tam viņai paveras 

ceļš uz pasaulē ievērojamu operteātru skatuvēm, lai gan aplausi, nauda un 

slava Konsuelu neinteresē. Savu uzticību mākslas demokrātiskajam ideālam 

viņa saglabā gan teātrī, gan augstmaņu salonos, gan klejojumos pa Itāliju, 

Čehiju, Vāciju.  

 Konsuela pašaizliedzīgi ziedojas mūzikai, visu upurē uz lielās 

mākslas altāra. Vēlme nezaudēt ne brīdi, kas veltījams mūzikai un darbam 

operteātrī, ir viens no galvenajiem cēloņiem, kādēļ Konsuela ilgstoši atsakās 

no laulībām ar grāfu Albertu fon Rudolštatu, kurš, tāpat kā Konsuela, dziļi 

izprot un mīl mūziku, tādēļ spēj novērtēt Konsuelas dziedājuma apgaroto 

spēku:  

 „Mūzika runā par visnoslēpumainākajiem un viscildenākajiem 

dvēseles sapņiem un nojausmām. Tā izpauž visaugstākās idejas un jūtas, ko 

cilvēku valoda nespēj izpaust. Tā ir bezgalības atklāsme; un, kad tu dziedi, 

es piederu cilvēcei vēl tikai ar to, ko cilvēce ir smēlusies dievišķīgu un 

mūžīgu radītāja klēpī. Mierinājumu un uzmundrinājumu, ko tava mute dzīves 

ikdienas ritumā man liedz, visu, ko sabiedriskā tirānija tavai sirdij neļauj man 

atklāt, to visu tavas dziesmas dāvā man simtkārt. Tu man tad atklāj visu savu 

būtni – un tu piederi manai dvēselei priekos un bēdās, ticībā un šaubās, 

sajūsmas pacilātībā un sapņainības tvīksmē.” (300) 

 Visa romāna veidojumā un galvenās varones tēlā iemūžināta tā 

romantisma mūzikas pārpilnā atmosfēra, ko darba tapšanas laikā Noānā 

radīja Šopēna trauslās un glāstošās improvizācijas, Berlioza mūzikas gars, 

Lista versmaini temperamentīgā un virtuozā spēle, izcilās dziedātājas 

Polinas Viardo dvēsele. (Polina Viardo ir Konsuelas prototips.)  

 

 Jaunais grāfs Alberts fon Rudolštats romānā ir sarežģīts un 

pretrunīgs tēls – garīga skaistuma un cildenas mīlas ideāla paudējs, kuru 

Konsuela iepazīst kā dīvainu, reizēm pat šausminošu savādnieku. Alberts 
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Konsuelai paver savas dvēseles bagātības, kas viņai tuvas, bet jaunā grāfa 

savādībai tomēr grūti pieskaņoties, jo Alberts sirgst ar kādu noslēpumainu 

garīgu kaiti – nereti iegrimst letarģijai līdzīgā dziļā miegā, ir pakļauts 

katalepsijas draudiem un dienām, pat nedēļām ilgi biedējoši pazūd no 

tuvinieku redzesloka. Ar neparastu gaišredzību Alberts nojauš tuvojamies 

labu vai ļaunu cilvēku, jūt koka pakājē apglabātus smaga nozieguma upuru 

pīšļus. Viņš ir pārliecināts „par mūžīgu un nepārtrauktu dzīvošanu, par 

cilvēku atgriešanos no viņpasaules zemes virsū, dibinādamies uz husītu 

ticējuma, ka Jans Huss simt gadu pēc nāves atgriezīšoties Bohēmijā, lai 

pabeigtu aizsākto darbu”. (165) 

 Ar Alberta izjūtām romānā saistās čehu reformācijas ideologa Jana 

Husa atmodinātās h u s ī t u  k u s t ī b a s  t ē m a,  t. i., Čehijas vēsturē 

sakņotā politiskā tēma par čehu tautas cīņu pret katoļu baznīcu un vāciešu 

uzkundzēšanos. Visas šīs cīņas atdzimst Alberta saspringtajā iztēlē. Viņš  it 

kā atceras sevi dzīvojam husītu kustības militārā vadītāja Jana Žiškas 

atriebības alku pārpilno dzīvi. Viņš it kā redz šaušalīgas vīzijas par husītu 

asiņainajām cīņām, spīdzināšanu un nāvi. Viņš šausmu klints akā vai pie 

miroņkaulu altāra pārdzīvo savas tautas posta un ciešanu gadsimtus. Tādēļ 

Albertu, viņa pili un tās apkaimi ietver biedējošas noslēpumainības aura. To 

rada stāstītais par viņa slimības izpausmēm, par zibens sašķeltu ozolu, kura 

zaros reiz pakārti augustīniešu mūki, par tumšu, miklu un aukstu pazemes 

alu, kurp aizved gļotainas, negaidītu ūdens uzplūdu apdraudētas kāpnes utt. 

 Taču, neraugoties uz sava drūmā likteņa izjūtu, jaunais grāfs spēj 

pašaizliedzīgi un cildeni iemīlēt Konsuelu, spēj pārvarēt slimību. Alberts 

Konsuelai tuvinās ar savu suģestējošo vijoles spēli – ar tajā saklausāmo sen 

aizmirsto autoru melodiju traģismu un valdzinājumu, ar tautas mūzikas 

radošo garu, kas „dzied tāpat kā putni, līdzīgi lakstīgalai, kura nemitīgi 

improvizē, kaut gan tās līdz bezgalībai variētās dziesmas elementi paliek 

vieni un tie paši. Tautas ģēnija auglībai nav robežu, viņam nav vajadzīgs 

pierakstīt savus sacerējumus, viņš nes augļus neatpūzdamies – tāpat kā 

zeme, ko viņš kopj; viņš rada nemitīgi – tāpat kā daba, kas viņu iedvesmo.” 

(328)  



101 
 

 Konsuelas mierinošajā klātbūtnē Alberts jūtas laimīgs, līdz, 

pārliecinājies, ka skatuve viņam Konsuelu atņēmusi, ļauj saviem dzīvības 

spēkiem izsīkt.  

 

  Alberta pretmets ir skaudīgais un godkārīgais dziedātājs, 

saldkaislais Konsuelas sirds gūstītājs Andzoleto, kas valdzinādams ievaino 

Konsuelas tiklo un lepno dvēseli. Tikai pilnīgā atdeve mūzikai palīdz 

Konsuelai pārvarēt sāpes un vilšanos pirmajā mīlestībā pret šo dzīvinoša 

spirgtuma un saldkaislas tvīksmes piedāvātāju. Konsuela atskārst, ka 

baudkārais skaistulis īstenībā ir nodevīgi neuzticīgs vilinātājs, kam mūzika ir 

vienīgi bagātības un popularitātes ieguves līdzeklis. Atdeve mūzikai palīdz 

Konsuelai noraidīt arī jebkuru iespēju kļūt par kāda augstmaņu iemīļoto, lai 

baudītu apbrīnu un bagātību. Pārliecinoši izcelti Alberta un Andzoleto tēlu 

kontrasti: 

  „Alberts Konsuelas acīs bija ziemeļu ģēnijs, dziļš, varens, reizēm 

pat lielisks, bet vienmēr skumjš kā ledainu nakšu vējš, kā ziemas strautu 

pazemes urdzoņa. Viņam bija zinātkāra sapņotāja dvēsele, kas visu taujā un 

simbolizē – gan vētrainas negaisa naktis, gan meteoru skreju, gan sila 

mežonīgos vaidus, gan senu kapeņu izdzisušos uzrakstus. Turpretī 

Andzoleto bija dienvidu karstās saules un spilgtās gaismas iekvēlinātais un 

apaugļotais iemiesojums, kura poēzija bija izaugusi no dabas dāsnuma un 

lepnums no vitalitātes pārpilnības. Viņā izpaudās jūtu dzīve, baudkāre, 

māksliniekiem raksturīgā bezrūpība par rītdienu, kaut kāda nezināšana vai 

vienaldzība pret laba un ļauna jēdzienu, vieglas laimes tveršana, 

nevēlēšanās vai nespēja pārdomāt, īsi sakot, viņš bija ideju ienaidnieks un 

pretinieks.”  (II, 10) 

 Žoržas Sandas romānā „Konsuela” pretmetā Venēcijas poēzijas 

tēlojumam, sadzīves ainām un teātra pasaules intrigu skicēm paveras 

Bohēmijas Milžu pils drūmā noslēpumainība, mežu un kalnu varenības 

gleznas. Taču lasītāja apziņā romāns pārliecinoši ieguls kā mūzikas 

valdzinošā spēka apliecinājums: 

  „Pamatoti ir apgalvots, ka mūzikas mērķis ir saviļņošana. Neviena 

cita māksla nemodinās cilvēka sirdī tik cēlu pacilātību; neviena cita māksla 

neatdos viņa gara acīm dabas krāšņumu, vērošanas tīksmi, tautu raksturu, 
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viņu kaislību brāzmas un ciešanu smagumu. Nožēlu, cerību, bailes, 

gremdēšanos apcerē, mulsumu, sajūsmu, ticību, šaubas, slavu, mieru – to 

visu un vēl vairāk mūzika mums sniedz vai atņem ar savas ģenialitātes 

spēku un atbilstoši mūsu uztveres spējām.” (238) 

 

 Politiskās tēmas risinājums „Konsuelu” apvieno ar diloģijas otru daļu 

„Grāfiene fon Rudolštate”38, kurā darbojas arī „Konsuelas” galvenie varoņi. 

Diloģijas otrajā daļā husītu laika cīņu atbalsis jau sakļāvušās ar vēstījumu 

par slepenas brālības „Neredzamie” darbības tēlojumu. 

  „”Neredzamie” ir ļaudis, kurus neredz, bet kuri darbojas. [..] Viņi ir 

katras sacelšanās uzkurinātāji, viņi iet visos galmos, vada visas lietas, lemj 

par karu un par mieru, izpērk gūstekņus, palīdz nelaimīgajiem, soda neliešus, 

liek drebēt karaļiem uz troņa, ar vārdu sakot, viņi ir šajā pasaulē katras 

laimes un nelaimes cēlonis.” (202) 

 Alberts, kura nāve bijusi tikai katalepsijas lēkme, tagad ir pārtraucis 

sakarus ar augstāko sabiedrību, atsacījies no mantojuma un dižciltīgā vārda 

un kļuvis par vienu no „neredzamajiem”, lai kalpotu viņu ideāliem. 

„Neredzamo” mācības formula „Brīvība, brālība, vienlīdzība!” (478) 

sabalsojas ar Lielās franču revolūcijas idejām. 

 

TREŠAIS DZĪVES UN DAIĻRADES PERIODS 

  Trešā dzīves un daiļrades perioda sākumā (1848 – 1876) Žorža 

Sanda smagi pārdzīvo Parīzē pieredzētos draudus Otrajai republikai, kad 

proletariāts, kas bija nodrošinājis Francijas revolūcijas uzvaru tās 1848. gada 

februāra vētraino notikumu laikā un līdz ar to veicinājis Otrās republikas 

proklamēšanu, pēc tam tiek noslīcināts asinīs. Izrēķināšanās notiek, 

Francijas revolūcijai no jauna uzliesmojot Parīzes strādnieku sacelšanās 

dienās 1848. gada jūnijā. Pēc 1851. gada 2. decembra valsts apvērsuma un 

Otrās republikas bojāejas Sanda cenšas panākt apžēlošanu daudziem Luija 

Napoleona režīma terora upuriem un palīdz viņu ģimenēm.  

                                                           
38

 Žoržas Sandas romāna „Grāfiene fon Rudolštate” fragmenti citēti no: Sanda, Ž. 1975. 

Grāfiene fon Rudolštate. No franču valodas tulkojusi Ābrama, Jausma. Rīga: Liesma.  

 



103 
 

 Vēlāk rakstniece uzturas galvenokārt Noānas muižā, atsakās no 

aktīvas politiskās darbības un nododas vienīgi labdarībai.  Šajā periodā tiek 

publicēti viņas romāni par lauku dzīvi („Mazā Fadete”, 1849;  „Žans de la 

Rošs”, 1859 u. c.) un memuāri („Mans dzīves stāsts”, 1854 – 1855). 

 Rakstos par estētikas tēmām Žorža Sanda noliedz teoriju „mākslu 

mākslai”, ko 50. gados sludina „Parnasa” dzejnieku grupa, un apliecina 

mākslas lielo  nozīmi  cilvēka nemitīgā izaugsmē. Viņa aizstāv mākslu ar 

spēcīgiem raksturiem, kuru darbības rezultātā Labais svin uzvaru pār Ļauno. 

 Risinot estētikas problēmas, Sanda noraida reālismu ar izteiktām 

naturālisma iezīmēm un atzīst rakstnieka tiesības īstenību attēlot atbilstoši 

gan romantisma, gan reālisma mākslas principiem. Cildinoši tiek novērtēts 

Gistava Flobēra romāns „Jūtu audzināšana”. 

 

 Žorža Sanda visu mūžu palikusi uzticīga romantiskajai pasaules 

koncepcijai, utopiskajam sapnim par visas cilvēces brālību. Lai gan vairums  

viņas darbu pieder pagātnei, tomēr rakstnieces labākajos romānos lasītāju  

joprojām saista sievietes dvēseles dzīves analīze, cieņa pret vienkāršo 

cilvēku un himna mākslai. 
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Viktors Igo 

 

Viktora Igo (1802 – 1885) daiļrade 

sasniegusi romantisma mākslas virsotnes. 

Viņa radošās personības veidošanos un 

izaugsmi spēcīgi ietekmējušas laikmeta 

vētrainās norises – izcilā karavadoņa un 

valstsvīra Napoleona I personības 

fenomens, politisko režīmu biežā nomaiņa 

Francijā, nacionālās atbrīvošanās kustība 

Eiropā, franču tautas uzvaras un sakāves 

cīņā par savām sociālajām tiesībām un 

republiku, Jūlija revolūcijas (1830) un Francijas revolūcijas (1848) 

uzliesmojumi, valsts apvērsuma izraisītā traģēdija (1851), Parīzes Komūnas 

skaudrās dienas (1871). Kopš 20. gadu otrās puses Igo teorētiski pamatojis 

un vadījis jaunu franču romantisma literatūras skolu. Sarežģīta un pretrunīga 

ir Viktora Igo  uzskatu un daiļrades evolūcija, taču lielais dzejnieks, 

dramaturgs, prozaiķis un publicists vienmēr palicis uzticīgs humānismam, 

demokrātijai un romantismam. 

 Viktors Igo piedzimis 1802. gadā Bezansonā. Viņa tēvs Žozefs  

Leopolds Sigisbers Igo bijis galdnieka dēls un zemnieka mazdēls. Lielās 

franču revolūcijas laikā viņš brīvprātīgi iestājies armijā, vīrišķīgi aizstāvējis 

republiku, piedalījies kontrrevolucionārā dumpja apspiešanā Vandejā un 

Napoleona I karagājienos, no ierindnieka uzkalpodamies par pulkvedi un pat 

ģenerāli. Pretmetā vīram, dedzīgam bonapartistam un Burbonu nīdējam, 

nākamā rakstnieka māte (dz. Sofija Trebišē, kuģa kapteiņa meita) bijusi 

audzināta rojālisma garā. 

 Viktora bērnības gadi kopā ar abiem brāļiem aizrit nemierīgi. 

Dažādo politisko uzskatu un citu nesaskaņu dēļ vecāki nereti dzīvojuši šķirti, 

lai gan laiku pa laikam mēģinājuši izpostīto ģimenes pavardu sakārtot. Bez 
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tam ģimene bieži pārvietojusies līdzi tēvam viņa tālajās armijas cilvēka 

gaitās. 

  Neaizmirstami Viktora Igo atmiņā saglabājušies piecu gadu vecumā 

gūtie iespaidi brauciena laikā uz Itāliju: diližansā šķērsotā Francija, zem 

kamanu sliedēm šņirkstošais kalnu ledus, par karātavām pārvērstie koku zari 

ar salmu krustiem līdzās un saules gaismā starojošā un zili baltām viļņu 

bārkstīm rotātā Itālija, kur atbraucējus sagaidījis tēvs – pulkvedis un 

gubernators. 

 Tikpat neaizmirstams ir deviņu gadu vecumā veiktais ceļojums uz 

kontrastu zemi Spāniju, tur redzētā lepnā un drūmā Ernanī pilsēta un krāšņā 

Madride ar skrandās tērptiem ubagiem un punduriem ielās un brokātā 

mirdzošiem apartamentiem grezno augstmaņu pilīs, ar skanīgi patētiskiem 

vārdiem cilvēku runās un dumpības garu sirdīs. 

 Zinātkāro un nemierīgo Viktoru valdzina arī noslēpumainības 

pārpilnā gaisotne, kāda valda bijušā klostera ēkā Parīzē, kur māte un dēli 

apmetas pēc atgriešanās no Itālijas un Spānijas. Visi šie iespaidi vēlāk 

atbalsojas rakstnieka daiļradē. Andrē Moruā raksta:  

 „Par spīti tik daudzajām kļūmēm, par spīti vecāku nesaskaņām, kas 

līdzīgi melnam mākonim meta ēnu pār Viktora Igo bērnību, šī bērnība tomēr 

bija poētiska un skaista. Noslēpumainais un kupli aizaugušais fejantīniešu 

dārzs; ēnainā grava Avellīno provincē Itālijā; kareivju nometņu ugunskuri; 

apzeltītās baroka stila galerijas Maserāno pilī; burvīgie meiteņu tēli [..]; kā 

fons –  Francijas uzvaras, krūšu bruņu mirdzums un bungu rībieni. Kas tās 

par dekorācijām sapņošanai!” 39 

 Biežās pārvietošanās dēļ neregulārās skolas gaitas Igo uzsāk 

muižnieku dēliem paredzētajā koledžā Madridē, pēc tam turpina mācīties 

kādā Parīzes licejā. Viktoram ir 13 gadi, kad krīt Napoleona I impērija, 

atsākas rojālistu slavas dziesmas Burbonu dinastijai, tronim un altārim. 

Viktorā nikni cīnās slavas alkas ar naidu pret tirāniju, konfliktē „no ģenerāļa 

Igo mantotais fauniskais temperaments, spilgtā iztēle, tieksme pēc neparastā 

                                                           
39

 Moruā, Andrē. 1974. Olimpio jeb Viktora Igo dzīve. No franču valodas tulkojusi Grīnfelde, 

Milda. Rīga: LVI, 45. 
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un no Sofijas Trebišē pārņemtais stingrais stoicisms un klasikas mīlestība.” 40  

Taču šādā pretrunu mutulī Viktors nenogaida, bet intensīvi dzejo, raksta 

lugas, pakļaujot savus darbus stingrai paškritiskai „cenzūrai”.  

 Beidzot atnāk pirmais lielais atzinības brīdis: par poēmu, kas 

iesniegta Francijas akadēmijas izsludinātajā dzejas darbu konkursā 1817. 

gadā Viktors Igo saņem goda diplomu. Tam seko pirmā prēmija Literatūras 

akadēmijas konkursā Tulūzā (1819), un jaunais dzejnieks nolemj savu dzīvi 

veltīt literatūrai. 

 

PIRMAIS DZĪVES UN DAIĻRADES PERIODS 

 Ar panākumiem dzejas konkursos un ar darbību žurnālistikas jomā 

sākas Viktora Igo daiļrades pirmais periods (1819 – 1850). Viņš slīpē talantu, 

rakstīdams kritikas, un publicējas kopā ar brāļiem izdotajā žurnālā 

„Literatūras Konservators” un literārajā preses izdevumā „Franču Mūza”. 

Sentbēvs atzīst, ka žurnālistikas gadi Viktora Igo mūžā bijuši izšķirīgi, jo 

„mīlestība, politika, neatkarība, bruņnieciskas jūtas un reliģija, nabadzība un 

slava, neatlaidīga mācīšanās, cīņa pret likteni ar visu dzelzs gribasspēku – 

viss uz viņu iedarbojās, visi dotumi parādījās uzreiz un izauga, sasniedzot 

tādu augstumu, kāds raksturīgs ģēnijam. Viss aizdegās, sašķeterējās, 

sakusa sirds dziļumā uz vulkāniskās kaislību uguns karstajā, dzīves kārajā 

jaunības saulē – un tā radās noslēpumains kausējums, verdoša lava zem 

karstām, izturīgām granīta bruņām…” 41 

  Panākumi konkursos jaunajam talantam paver iespēju tuvināties 

literātu aprindām. Dievinādams Šatobriāna daiļradi, Igo iepazīstas ar brāļiem 

Emīlu un Antoniju Dešāniem, Šarlu Nodjē, Alfredu de Viņī u. c. Dešānu 

salonā un pēc tam Nodjē dzīvoklī tiek pārrunāti Gētes, Šillera, Bairona, 

Šatobriāna u.ic. daiļdarbi. Lielas mākslas starojuma gaisotnē jaunie 

romantisma talanti apcer dzejas rītdienu. Bet jau 1826. gadā Igo pats kļūst 

par rakstnieku un mākslinieku pulcinātāju „Senaklē” apvienībā, kuras oāze 

veidojas viņa savrupmājā. Līdzās Sentbēvam, Misē, Gotjē, Viņī, Merimē, 

                                                           
40

 Moruā, Andrē. 1974. Olimpio jeb Viktora Igo dzīve. No franču valodas tulkojusi Grīnfelde, 

Milda. Rīga: LVI, 46. 

41
 Turpat, 74. 
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Dimā-tēvam, Balzakam un citiem domubiedriem te vienmēr gaidīti ir 

gleznotāji Luijs Bulanžē, Ežēns Delakruā un jauno dzejnieku svīta. Igo 

vadībā formējas jauna franču romantisma skola. 

 20. gadu sākumā pēc mātes – sava vistuvākā drauga – nāves Igo 

smagi izjūt trūkuma, pat nabadzības nastu, taču nezaudē pašcieņu, turpina 

radoši strādāt, daudz mācās un, arī tēva atbalstīts, atgūstas. Šajā laikā pēc 

ilgiem savstarpējas pielūgsmes gadiem un sapņiem par ideālām attiecībām 

Igo dzīvē ienāk Adele Fušē – viņa kādreizējā bērnības rotaļu biedrene, Kara 

ministrijas ierēdņa meita. Igo jūtas bezgala laimīgs, taču kaislīgā ģēnija un 

trauslās, apdāvinātās, bet vīra pārākuma nomāktās sievietes laulība nav 

ilgstoši harmoniska. Iespējams, vēlēdamās klusināt savu iedomāti aizskarto 

pašlepnumu, Adele atsaucas ģimenes drauga Sentbēva jūtām, un, lai gan 

pēc vairākiem krēslainas tuvības gadiem viņi attālinās, nekas vairs nespēj 

atjaunot nenovērtēto Igo ģimenes saskaņu. Turpmāk Adele labprātīgi 

uzņemas vienīgi bērnu audzinātājas un vīra mājas miera sargātājas lomu. 

Bet valdonīgā Igo dzīvē kopš 30. gadu sākuma ilgstoši nozīmīga kļūst  ne 

visai veiksmīgas aktrises, toties starojošas Parīzes skaistules Žiljetas Druē 

mīlestība – sievišķīgi atsaucīga un arī vissmagākajos pārbaudījumos 

uzticīga. 

 Jau 30. gados Viktors Igo ir kļuvis par slavenāko franču romantisma 

dzejnieku, dramaturgu un prozaiķi. 40. gados pieaug viņa pilsoniskā 

aktivitāte: Igo tiek ievēlēts Francijas akadēmijā, iecelts par Francijas pēru un 

teic runas pēru palātā; bet Francijas vēstures griežos (1848 – 1851) Igo, kas 

vienmēr ir vērīgi reaģējis uz sabiedriski politiskās dzīves norisēm, izlēmīgi 

pārskata savus konstitucionālās monarhijas piekritēja uzskatus un sāk aktīvi 

aizstāvēt republiku. Taču likteņa triecieni nesaudzē arī diženos: Igo sarūgtina 

skauģu naids, nomāc brāļa nāve, sāpina Žiljetas meitas aiziešana no dzīves, 

satriec paša mīļotās meitas bojāeja izbrauciena laikā ar jahtu. Tomēr sāpju 

dzīles, tāpat kā laimes stundas, kļūst par ģēnija radošā gara jaunu izpausmju 

avotu.  

 

 „ODAS UN BALĀDES”. Pirmajā daiļrades periodā nozīmīga kļūst  

V i k t o r a  I g o  l ī d z d a l ī b a   f r a n č u  d z e j a s  r e f o r m ā. Top 

krājumi „Odas un balādes” (1826), „Austrumu motīvi” (1829), „Rudens lapas” 
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(1831), „Mijkrēšļa dziesmas” (1835), „Iekšējās balsis” (1837), „Stari un ēnas” 

(1840). 

 Reforma sākusies jau dzejas apkopojuma “Odas un balādes” 1826. 

gada izdevumā. Tas aptver kopš 20. gadu sākuma publicētu krājumu virkni, 

kurā ikvienu jaunizdevumu veido ar jauniem dzejoļiem papildināta un 

noslīpēta iepriekšējā dzejas grāmata: „Odas un dažādi dzejoļi” (1822).  

„Odas” (1823), „Jaunās odas” (1824). „Odās un balādēs” parādās jaunu 

daiļrades principu iesakņošanās no oficiālās klasicisma poēzijas svinīgās 

odas žanra uz romantisma dzejas virsotnēm. Šī pāreja atklājas, salīdzinot 

„Odās un balādēs” iekļautos dzejoļus ar dzejoļiem iepriekšējos izdevumos.  

  Krājuma „Odas un balādes” (1826) pirmajā daļā apkopotas odas. 

Priekšvārdā Igo raksta, ka odas žanrs nav tikai klasicismam piederošs: ja 

odā atklātu domu saistībā ar sižeta attīstību, tā varētu izraisīt tādu pašu 

interesi, kādu izraisa drāma. Svinīgajās odās, kas tapušas 20. gadu sākumā, 

atbalsojas Igo rojālistiskie uzskati – neierobežotas karaļa varas atzīšana. 

Klasicisma dzejai raksturīgajās aleksandrieša vārsmās autors pauž uzticību 

Burbonu monarhijai un apdzied Luija XVII nokļūšanu debesīs, sveic 

aristokrātu pilīs dzimušos („Bordo hercoga piedzimšana”) un apraud no 

dzīves aizgājušos augstmaņus („Berī hercoga nāve”). Šo odu noskaņā labi 

iekļaujas arī Kārlim X veltītā „Oda par godu kronēšanai”, kas nodrošinājusi 

autoram īpašu karaļa labvēlību: 

    Mirdz spoži altāris, un tronis cēli slienas, 

    Un baznīckarogi tā priekšā liecas lejup 

         Ar krokām stīvajām, kas iegulst brokātā, 

    Ris baltas lilijas pār arkām zeltu klātām, 

          Un cauri vitrāžām ar krāsām klusinātām 

    Ņirb raibi atspulgi no raksta vizošā… 42 

  Vēlāk rakstītajās odās jau apliecinātas Igo simpātijas grieķu tautai 

un tās brīvības cīņām, cildināts dzejnieks, kas spēj iedvesmot tautu ceļā uz 

brīvību („Dzejnieks”). Odās parādās pretrunīgs Napoleona tēmas risinājums: 

pretmetā naidam pret uzurpatoru un tirānu Napoleonu, kura nāve ļauj 

                                                           
42

 Citēts no: Moruā, Andrē. 1974. Olimpio jeb Viktora Igo dzīve. No franču valodas tulkojusi 

Grīnfelde, Milda. Rīga: LVI, 121. 
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pasaulei atelpot, apliecināta cieņa pret ģeniālo karavadoni Napoleonu, kurš, 

slavas apņemts, ceļ jaunu troni Eiropai („Bonapartam”). Igo nolād imperatoru 

Napoleonu I, puspasaules pakļāvēju, un novēl viņam pēc nāves dzert 

asaras, ko lējušas sāpēs ļimstošas kareivju mātes, dzert kaujās kritušo vīru 

asinis. Bet tajā pašā laikā Igo slavina Napoleonu I, kam Pats Kungs ir 

sniedzis nemirstības kroni („Divas salas”). 

 Krājuma otrajā daļā apkopoti romantismam īsteni atbilstošā balādes 

žanra darbi. Balādēs iedzīvināti māņticības radītu leģendu, tautas pasaku un 

ticējumu sižeti, vēstures un Bībeles motīvi, viduslaiku trubadūru, bruņinieku 

un dāmu tēli; parādās sapņu un vīziju ainas. Raksturīga ir trubadūru dziesmu 

veidā sacerētā balāde „Karaļa turnīrs”. Igo tēlo bruņinieka steigu ceļā uz 

Parīzi, lai piedalītos turnīrā. Taču svētku noskaņojums greznajā turnīrā nav 

ilgstošs, drīz pienāk nenovēršamais mājupceļa brīdis. „Vēsturisko kolorītu” 

rada balādē izmantotie viduslaikiem raksturīgie personu vārdi un ieskicētās 

viduslaiku sadzīves detaļas: Parīzes veco nocietinājumu, turnīra 

ieskandēšanai nepieciešamo ragu, bruņinieku zirgu un vairogu skices. Tas 

viss liek atdzimt trubadūru laika atmosfērai. 

 Daudzu odu un balāžu intonācija krājumā ir cildena, taču te dzīvo arī 

romantisma poēzijai raksturīgās skumju, vientulības un nāves noskaņas. 

Dzeja piesātināta krāšņām perifrāzēm, salīdzinājumiem, metaforām. Nereti 

vērojami fantāzijas radītu rēgu un garu tēli, mitoloģiski priekšstati – silfīdas, 

nāras, fejas, milži, rūķi („Feja”). Krājumā daudz redzes un dzirdes gleznu, 

skaņu atkārtojumu un pārnesumu. Jau te parādās Igo dzejai raksturīgais 

sižetiskums („Vandeja”, „Mozus Nīlā”), gleznainās dabas ainas („Vasaras 

rīts”), neregulārie ritmi un sarunu valodas elementi. 

 

 „AUSTRUMU MOTĪVI”. Igo novatorisms franču dzejas reformas 

jomā īpaši spēcīgi izpaužas kolorītajā un skanīgajā dzejoļu krājumā 

„Austrumu motīvi” (1829). Veidojot krājumu, Igo rūpīgi studējis arābu, 

persiešu, spāņu un malajiešu dzejas parindeņus, izrakstījis spilgtākos 

fragmentus, ko dēvējis par dzejas pērlēm. Tādā veidā Igo vispusīgi iepazinis 

dienvidzemju dzejas tēmu loku, tēlu sistēmu, pantu formas utt. Ierosmi 

dzejas gleznām devusi arī Bībele, Bairona poēmas un paša atmiņās 

saglabātā un dzejā apdziedātā Spānija.  
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  Rezultātā Igo krājumā izteiksmīgi skan a u s t r u m u  t ē m a.  

Noraidot klasicisma dzejai raksturīgo tieksmi pēc harmonijas un skaidrības, 

te valda dramatisms, vētrainas kaislības un dienvidzemju eksotika. Noraidot 

intelekta akcentējumu un oratorisko stilu klasicisma poēzijā, „Austrumu 

motīvi” ietver dziļa pārdzīvojuma caurstrāvotu jūtu dzeju ar neparasti 

dzīvīgiem, kustības pārpilniem dabas tēliem un aktīviem varoņiem. 

 Igo austrumi ir nosacīti, viņa dzejiskās fantāzijas radīti, arī Francijas 

saulrietu zelta uzburti. Austrumu dzejas gleznainumu radījis viss par Turciju, 

Grieķiju, Spāniju izzinātais. Igo raksta par iztēlē skatītu žilbinoši skaistu 

austrumzemju pilsētu, kas pacēlusies virs dūmakaina horizonta un violetās 

debesīs uzliesmojusi visās varavīksnes krāsās („Sapņi”). Viņš vēlētos veidot 

savu krājumu līdzīgu skaistai Spānijas pilsētai ar gotisku katedrāli un 

austrumniecisku mošeju, ar palmām un vīģes kokiem, ar zelta altāriem, vara 

kupoliem un mozaīkas grīdām. Tas viss radīšanas aizrautībā dzejniekam 

izdevies un aicina lasītāju un tulkotāju dziļi subjektīvi izjust „Austrumu 

motīvu” tēlu pasauli. Dabas un dvēseles glezna uzburta dzejolī „Ekstāze”: 

   Vienā naktī zvaigžņainā es stāvēju pie jūras, 

   Ne mākoņu bij gaisā, ne virs velgas buras. 

   Pār reālo es augstāk domās klīdu kluss… 

   Un čukstiem mulsušiem uz visa pasauls klaja 

   Man likās kalnāji un meži izjautāja 

    Ir jūras viļņus, debess mirdzumus. 

 

   Un zvaigžņu miriādi, mūžu leģijoni, 

   Ikkatris, zemu liecot savu liesmu kroni, 

   Tad teica, un no balsiem piepildījās gaiss. 

   Un okeāns, pār kura ziliem ūdens paliem 

   Neviens nav valdnieks, teica, likstot viļņu galiem: 

    „Tas – Varenais, tas Visuvarenais.” 43 

                                                           
 
43

 Citēts no: Franču lirika 19.gadsimtā. 2004. Atdzejojis Virza, Edvards. Rīga: SIA „OMNIA 

MEA”, 54. 
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 Dzejolī „Debesu uguns” uzburts draudīgi dinamisks priekšstats par 

Dieva sūtītiem mākoņu mutuļiem, kas iznīcinās grēcīgās pilsētas Sodomu un 

Gomoru. Mākoņu blāķi, dziļi un melni kā nakts, brāžas un uzliesmo, zibens 

strēļu sašķelti. Un liekas – tur baismīgā dārdoņā, liesmojošu dūmu aplenkta, 

traucas dumpīga pilsēta. 

 Turpretī dzejoli „Mēness gaisma” ievada pavisam cita krāsu un 

noskaņu gamma: mēness gaismas ūdeņu līganajā virsmā margo sirmas 

atspulgu mežģīnes, pie plaši atvērta loga naktī un jūrā veras jauna 

sultāniete. Tad pēkšņi rimtā noskaņa apraujas un pārdzīvojuma dinamiku 

kāpina Igo dzejai raksturīgās retoriskās figūras. Ģitāra sultānietes rokās 

apklust, jo nakts mieru pārtraukusi dīvaina skaņa. Vai smagu airu dobjais 

piesitiens? „Vai varbūt vilni vago jūras putnu pulks, / viss šļakatās, klāts 

sudrabainām pērlēm?” Bet varbūt atlidojis džins un akmens bluķus valsta 

dziļumos? Kas viļņus satraucis zem pils serāla logiem? 

  Taču visi minējumi izrādās maldīgi, un atrisinājums ir baismīgs. 

Jūra savos apskāvienos no serāla (sultāna pils iekštelpām, kur dzīvo 

sievietes) pieņēmusi smagus maisus, kas nav spējuši apslēpt tajos sagūstīto 

ķermeņu apveidus un apklusināt to vaidus un raudas. Un atkal mēness 

gaisma pin ūdeņu līganajā virsmā sirmas atspulgu mežģīnes… Vienā dzejolī 

ietverts austrumzemju sultānu harēmos ieslodzīto sieviešu traģiskā likteņa 

fināls – nāve par jebkuru nepakļaušanos vai sultānam vairs netīkamu 

eksistenci. 

  Lielai Igo dzejas daļai raksturīgais sižetiskums nereti atklājas 

dialoga formā. Tā veidots dzejolis „Čadra”. Dialogā iesaistās piecas 

personas – māsa un tās četri brāļi. Katras personas teikto, tāpat kā 

dramaturģiskā darbā, norobežo tieša norāde, kurš no dialoga dalībniekiem 

runā. Dzejoļa moto (vārdi no Šekspīra traģēdijas „Otello”) piesaka gaidāmo 

traģēdiju: „Vai vakarlūgšanu jau noskaitījāt, Dezdemona?” 

 Vecākais brālis un otrais brālis pārmet māsai austrumzemju sievietei 

nepiedodamu noziegumu: viņa nedaudz pacēlusi čadras malu un tādējādi, 

iespējams, pieļāvusi sevi skart sveša vīrieša skatam. Māsa, redzēdama brāļu 

acīs naida liesmas un pie jostām atkailinātus dunčus, mēģina notikušo 

paskaidrot un novērst nelaimi: mājupceļā no pirts viņa, karstuma izmocīta, 

tikai uz vienu mirkli esot čadras malu pacēlusi un tādēļ gjaurs ar nekaunīgu 
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skatu viņu skart nav varējis. Taču māsa runājusi veltīgi, jo brāļiem viņu 

nogalināt „bez trīsām pavēl nežēlīgais likums”: 

    T r e š a i s  b rā l i s 

   Skaties: debess mala rietā visa asinīs! 

     M ā s a 

   Nē, pažēlojiet! Lūdzu! 

   Ai! Krūtīs – četri dūrieni! [..] 

   Tumst acīs… kapa čadra 

   Nolaižas pār nāves skartiem plakstiem. 

    C e t u r t a i s  b r ā l i s 

   Šo čadru nepacelt tev mūžam! 

 

 Līdzās austrumu tēmai krājumā spēcīgi skan  G r i e ķ i j a s  t ē m a,  

kam pievērsties rosinājusi Grieķijas nacionālās atbrīvošanās kustība (1821 –

1829).  

 Dzejolis „Kanaris” veltīts drosmīgam jūrniekam un pret turkiem 

vērstās sacelšanās iedvesmotājam Konstantinam Kanaris. ( Kanaris bijis 

Grieķijas valsts darbinieks, admirālis un atbrīvošanās cīņu vadonis.) 

Pirmajos sešos pantos ar vienu plaši izvērstu teikumu gradācijā iezīmēta 

jūras kauja, kam seko uzvara. Kad vēji saplosītās burās svelpj, kad takelāžas 

atlūzas un kritušie jau klaju klāj, kad stūre zaudēta un dūmos, dārdoņā kā 

vilciņš kuģis griežas, kad neklausa vairs komandas un jūra šausmās krāc, 

tad – gods lai uzvarētājiem! Tie „savus karogus ceļ ienaidnieku kuģu 

mastos”. 

 Ar karogu raksturojumu Igo dzejā pirmo reizi ieskanas viņa 

turpmākajā daiļradē būtiskā nostāja pret citu tautu paverdzinātājiem.  

Uzvarētāju karogs var apliecināt lepnumu par savas valsts diženumu: „Kā 

zvaigžņu debesi / Par bagātību lepna ceļ Jaunā Pasaule / Ar svītrām 

vimpeli.”  Bet karogs var kaimiņzemēs modināt iespējamas nelaimes nojautu: 

„Tāds standarts Austrijai ar divgalvainu ērgli, / Tā acis naidā kvēl, / Ar bargu 

karu draud.”  Karogs var iedvest pat šausmas „Kā angļu karogi ar laupītāju 

slavu, / Pār jūrām pacelti”.  Bet drosmīgais Kanaris pēc uzvarām pār turkiem 

pavēl viņu kuģu mastos karogu vietā iedegties svelošai atriebes liesmai. Tā 

brīdina neatslābt grieķu brīvības alkām. 
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 Laikrakstos izlasījis, ka niknā kaujā pret turku uzbrukumu Misolungi 

pilsētai Kanaris ir kritis (vēlāk gan ziņa izrādās maldīga), Igo uzraksta plašu 

sešdaļīgu dzejojumu „Galvas serālā”. Dialoga formā tapusi apsūdzība 

turkiem par viņu zvērisko izrēķināšanos ar sagūstītiem un pat kritušiem 

pretiniekiem. Sākumā veidots priekšstats par Stambulu „starp zvaigžņu 

mirgu un zvaigžņu atspulgu” jūras līča ūdeņos. Naksnīgās debesīs veras 

minareti, slaidas mošejas, pilis un nami, un palmu krāšņie vainagi. Serālā 

valda dīvaini svētki. Tur bungu dārdoņā un tauru auros sultāns ar viesiem 

līksmojas par 6000 nocirstām grieķu galvām, kas līdzās krāšņām rozēm 

mēness mironīgā gaismā izvietotas uz pils vecās sienas izciļņiem.  

 Kad satumst melna nakts un serāla dziļumā atskan piesmieto grieķu 

jaunavu un sievu kliedzieni, trīs galvas uzsāk sarunu. Kanaris atceras, kā jau 

pēc nāves viņš no jūras smilšu gultas izrauts un galva tam nocirsta, lai uz 

Stambulu to apsmieklam atvestu. Otra balss pieder kritušam karavīram. Tas 

atbild, ka arī viņa galva par turku uzvaras trofeju padarīta un neķītrām ņirgām 

pakļauta, kad kritušais jau bijis apbedīts. Trešā balss pieder bīskapam. Viņa 

galva kritusi, turkiem ielaužoties svētajā templī, kur vēl dzīvajiem bada 

izmocītajiem ļaudīm izdalītas pēdējās maizes druskas. „Galvas serālā” 

izskan ar pārliecību, ka Misolungi varoņi netiks aizmirsti. Viņiem – 

drosmīgajiem cīnītājiem, lepnajiem upuriem, pusdieviem – Olimps un 

debesis dāvās nemirstību.    

  Dzejolis „Bērns” stiprina ticību, ka paverdzinātāju briesmu darbi pret 

viņiem pašiem sacels jaunu pretspēku. Pēc turku ordu trakošanas ziedošajā 

Hijas salā palikušas vairs tikai drupas, pelni un kailas klintis. Vienīgi zilacains 

puisēns stāv gruvešos. Nu viņa mājvieta būs brīnumainā kārtā izglābies 

sakuplojis vilkābeles krūms. Zēns noraida līdzjūtīga uzrunātāja mēģinājumu 

kliedēt viņa bēdas, jo jau izlēmis kļūt par cīnītāju: 

    – Ko vēlies tu? Vai ziedu? Putnu? Augli? 

     – Nē! – lepni atbildēja jaunais suliots.  

     – Dod tikai lodes man un šaujampulveri! 

 

 Dzejas krājuma „Austrumu motīvi” orientālajā kolorītā atklājas autora 

dzejas novatorisms un vispusīgi iepazīstams Viktors Igo – franču dzejas 

reformators. 
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  „Austrumu motīvos” dabas norises, sociālās dzīves konflikti, cilvēku 

rīcība – v i s s  p a r ā d ā s,  a k t ī v a s  a t t i e k s m e s  i e g a i s m o t s.  

Vienmēr domās un jūtās aktīvs, vienmēr pārdzīvojumā līdzdalīgs ir Igo lirikas 

varonis. Viss šajā dzejā dzīvo, viņa mīlas un naida, prieka un bēdu, 

pielūgsmes un nicinājuma, līdzjūtības un atraidījuma un citu 

visdaudzveidīgāko jūtu apzīmogots. (Dzejolī „Granada” Spānijas pilsētas 

skaistums atklāts lirikas varoņa sajūsmas pilnā vērtējumā.) Aktīvi ir arī „es” 

formas monologi, kuru autori pieteikti dzejoļu virsrakstos. (Dzejolī „Dervišs” 

klejotājs mūks nežēlīgi nosoda augstmani un paredz viņam pēc nāves bargu 

tiesu.) Rīcības un pārdzīvojumu aktivitāte raksturīga arī personām dialogos. 

(Dzejolī „Čadra” māsa neatlaidīgi cenšas brāļiem pierādīt savas tiesības 

dzīvot.) 

  „Austrumu motīvu” d z e j a  i r  d i n a m i s k a,  enerģijas 

nospriegota, aicinājumiem, apliecinājumiem, jautājumiem un uzrunām 

pārpilna, r e t o r i s k ā m  f i g ū r ā m  p ā r b a g ā t a. Tās palaikam 

blīvējas pat vienas vārsmas ietvaros un pārdzīvojumu ceļ nepārtrauktā 

augšuptiecē. Piemēram, dzejolī „Entuziasms”: 

    Uz Grieķiju! Ir laiks! Tai mūsu mīla! 

    Tur tauta, mocekle, par lietām asinīm 

    Uz atriebību sauc. [..] 

    Kad ceļā? Jau tūlīt! Tas izlemts ir. 

    Tvert ieroci! Un zirgos! Laiks uz Tulonu! 

  Krājumā fascinē intensīvu k r ā s u  t ē l i, eksotiskas un 

dinamiskas dabas gleznas, tēlaino priekšstatu k o n t r a s t a i n ī b a. Te 

paveras jūra rāmā dusā vai nemiera viļņojumā, vai satrakotās bangās, kad ar 

orkānu atlido džini – no arābu un persiešu pasakām ieradušies ļauni gari, 

dēmoni ar velnišķīgu varu. Te debesis spulgo zilzilgā plašumā vai satumst 

mākoņu mutuļos, vai paceļas zvaigžņu mirgā. Te savērpjas tuksnešu smiltāji 

vai saulē tvan vīnogulāji un citronkoki. Arī dabā Igo saskata traģisku konfliktu 

avotus. 

  Izteiksmīgs ir  o r i e n t ā l a i s  k o l o r ī t s. To rada ar vārdiem 

uzgleznotas mošejas (musulmaņu baznīcas), minareti (augsti torņi pie 

mošejām, no kuriem musulmaņu reliģiskā kulta kalpi aicina ticīgos uz 

lūgšanu), serāli (austrumzemju pilis vai tikai to telpas, kurās dzīvo bagātam 
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muhamedānim pakļautas sievietes un mīļākās), akmenī vai marmorā izkaltas 

mežģīnes, kas grezno pilastrus, arkas, kolonnas, balkonus utt. Šo kolorītu 

dzejā veido arī vai nu tikai pieminētas, vai darbībā, monologos un dialogas 

iedzīvinātas personas: sultāns  (muhamedāņu zemes valdnieks), sultāniete, 

musulmaņu sieviete čadrā (seģenē, kurā, izejot no mājām, viņai jāpaslēpjas, 

atstājot brīvu tikai spraugu acīm), gjaurs (muhamedāņiem svešas ticības 

cilvēks), dervišs (musulmaņu mūks, kas klaiņo ubagodams) un pats Allahs 

(Dievs). 

 Orientālo kolorītu papildina ar austrumu un Grieķijas tēmu saistītu 

pilsētu – Stambulas, Granadas, Madrides, Misolungi u. c. – pieminējums vai 

plašāks tēlojums. Reizēm nosaukts tikai katrai vietai raksturīgākais, kā tas ir 

dzejolī „Granada”: visa Kadiksa slīgst palmu audzēs, Alikante pārsteidz ar 

templi un šmaugo minaretu, Kordova – ar mošeju, ko rotā pasaulē 

visbrīnumainākie izgriezumi, bet Madride lepojas ar karaļa pils 

Mansaranesas krāšņumu, taču „Mazāk sēkliņu granātam / par Granadas 

brīnumiem”, tādēļ spāņu līdzenumos un arābu tuksnešos nav skaistākas 

pilsētas par Granadu! 

   „Austrumu motīvos”  atklājas  Igo   n o v a t o r i s m s  d z e j a s  

a t s k a ņ u  un  r i t m a  v e i d o j u m a  j o m ā.  Viņa dzejā vērojams 

bagātīgs atskaņu variantu un vārsmu skanējuma klāsts. Atdzejojumos to visu 

adekvāti franču valodas oriģinālam parādīt ir ļoti grūti – rodas novirzes vai nu 

dzejas tēlainā, vai ritmiski intonatīvā un skaniskā slāņa atveidē. Tādēļ dzejas 

formas īpatnības iespējams atklāt galvenokārt aprakstoši, palaikam līdzās 

citējot Igo dzejai pēc iespējas atbilstošāku piemēru tulkojumā.  

 Igo noraida klasicisma dzejas versifikācijas kanonus un nepielūdz 

vairs tradicionālo aleksandrieti ar sešpēdu jamba vārsmām un pārmaiņus 

kārtotām vīrišķām un sievišķām atskaņām. Krājumā parādās citu pantmēru 

vārsmas, arī dažādu pēdu un dažāda pēdu skaita vārsmas. Īsās vārsmās 

veidotas galvenokārt balādes, satīras un dzīvespriecīgas liriskas dzejas 

rindas. Dzejoļa „Zāra peldējoties” fragments: 

   Kā zvaigzne, kas mirdzumu laista, 

    Tik skaista 

   Ir meiča, kad mitrumu klāts, 

   Tās stāvs kļuvis svabadā gaisā 
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    Trīc kaisā –  

   Vai tikai to nemana kāds. 

 

   Kaut vientuļa liekas šī mala –  

    Ik čala 

   To biklu un vērīgu dar’, 

   Un kaunā tai sārtojas vaigi, 

    Kad maigi 

   Kāds tauriņš ar spārniem to skar. 44 

 Vispārliecinošāk Igo aizstāvētā versifikācijas brīvība iedzīvināta 15 

pantu dzejolī „Džini”, kur cilvēka dīvu baismu pilnā pārdzīvojumā atklājas 

dabas stihisko spēku nežēlīgās izpausmes, Haosa brīdinājums.  

 Dzejoļa pirmā panta īsajās divzilbju vārsmās paveras naksnīgs 

miers sienu ieskautā ostā: 

   Viss dus,  

   Osta 

   Sienu  

   Gūstā,  

   Viļņi  

   Miegā.  

   Valda  

   Miers kluss. 

            Otrajā pantā vārsma kļūst trīszilbīga un sabalsojas ar izmaiņām dabā 

– naksnīgajos ūdeņos mostas dīvains nemiers: „Pēkšņi, klau, / Murdoņa / 

Ceļas jau. / Nakts čuksti, / Migla vaid, / Kā mūžam / Mokās kvēl / Dvēseles / 

Lūgšanas.”   

 Trešajā pantā vārsma kļūst garāka vēl par vienu zilbi un akcentē 

ūdeņu satraukumu jau putainos viļņos: „Te iedžinkstas / Jauna skaņa: / 

Kropļa dancis, / Dīvains lēciens, / Tumsu muļķo, / Viļņos rēgo, / Putās lēkšo / 

Uz pirkstgaliem.”    

                                                           
44

 Citēts no: Franču lirika 19.gadsimtā. 2004. Atdzejojis Virza, Edvards. Rīga: SIA „OMNIA 

MEA”, 51.  
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 Ceturtajā pantā vārsma pieaug vēl par vienu zilbi – jūra jau sakulta 

bangās. Piektajā pantā vārsma jau sešzilbīga, un, iedvesdami šausmas, 

džini ir klāt: „Ak Dievs! Tur zārki sauc! / Tie džini! Elle kauc!”   

 Ar vēl un vēlreiz pagarinātām vārsmām tēli kārtojas arvien 

dinamiskākā gradācijā: „Džinu bars debesīs trauc, / Mākoņu mutuļus jauc.”  

 Kulmināciju dzejoļa centrā  akcentē jau 10 – 11 zilbīgas vārsmas: 

    Bezdibeņa gaudas! Kapu izdzimums! 

    Šausmīgs nezvērs, no pekles izsprucis, 

    Uzgāžas mājai ar baismīgu spēku, 

    Sit to ar spārniem, triec sienās knābi, 

    Sāk māja drebēt un viļņoties vaidot, 

    Orkāns to izraus ar saknēm no zemes. 

    Kā lapu plosīs un aizdzīs, un aiztrieks, 

    Ievilcis melnajā virpuļa rīklē! 

 Cilvēks lūdz pravieti paglābt viņu no nakts dēmonu varas, paglābt 

namu no elles spēku melno spārnu triecieniem, solīdamies: „Un es savu 

sirmo galvu liekšu / Tavu vissvētāko altāru priekšā.”  

 Pēc tam katrā pantā ik pa zilbei saīsinātās vārsmās atveidota 

dēmonisko džinu tēlos izteiktā virpuļviesuļa atkāpšanās. Džini, pīdamies 

melnā grīstē, pēc vēl viena trieciena pret ostas sienām aizvirpuļo tumsā – 

elles izdzimums atgriežas pekles velvēs. Gaisā novirmo trūdu smaka. Dzedri 

novēdī sikspārņu pulks, iečirkstas cikāde: „Vai krusas graudiņš / Slīd 

šķērsām kārniņiem?”  Viļņi pierimst, un ostā atkal atgriežas naksnīgais miers: 

„Nakts melnā / Klausās / Jūras / Elpā, / Lauku / Klajā / Sagulst / Miers.”  

  Jau  „Austrumu motīvos”  Igo  īpašu  vērību  velta dzejas valodai. 

V ā r d u   k r ā j u m s  t i e k   b a g ā t i n ā t s,  un  v ā r d u  d a l ī š a n a  

„a u g s t a j o s”  un „z e m a j o s”  v ā r d o s  t i e k  n o l i e g t a. Tādēļ 

viņa dzejā parādās sarunvalodas vārdi, arhaismi un dialektismi, tehnikas 

termini u. c. Dzejojumā „Atbilde apsūdzībai” (1834), kas ievietots krājumā 

„Apceres” (1856), Viktors Igo savu dzejas reformu salīdzina ar 

revolucionārām pārvērtībām sabiedriski politiskajā dzīvē. (Ne velti 30. gadu 

sākumā klasicisma epigoņi Viktoru Igo nosauc par Robespjēru literatūrā.) 

Pret aleksandrieša blīvajiem bataljoniem Igo esot licis iesvilpties revolūcijas 
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viesulim, aizmēzis visus dogmatiskos dzejošanas likumus un kuplinājis 

dzejas vārdu krājumu:  

    Es Bastīliju ieņēmu, kur smaka atskaņas, 

    Un veicu vairāk vēl: es važas norāvu 

    No vārdiem verdzībā, tos visus pulcēju, 

    No tumsas izvedu, lai prāts tiem gaismojas. 

 

 Pēc „Ausrumu motīvu” dinamiskās un gleznieciskās dzejas,  kurā 

dzīvo austrumu eksotika un traģisms un Grieķijas brīvības cīņu elpa, 30. 

gados seko virkne dzejoļu krājumu ar niansēti atšķirīgu pamatnoskaņu. 

„Rudens lapas” (1831) atbalso 20. – 30. gadu mijas nemierpilno gaisotni, 

bet vienlaikus šajā krājumā klusinātos kamertoņos iedziedas rudenīgu vēju 

balsis – līdzjūtība pret visiem atstumtajiem saplūst ar vilšanās smeldzi un 

sērām par zaudēto Adeles mīlestību un mirušo draudzību. 

 Krājumā „Mijkrēšļa dziesmas” (1835) uzplaukst reibinoša laime 

par dzejnieka iegūto Žiljetas tuvību. Dzejoļi, kuros pavīd Igo cieņa un 

sirsnība arī pret savu bērnu māti, rosina Adeli attālināties no Sentbēva. Ar 

cildinājuma vārdiem brīvības cīņu upuriem krājumā iekļauta Jūlija revolūcijas 

pirmās gadadienas svinībām veltītā „Himna” (atdzejojis Valts Grēviņš):  

    Tiem, dzīvību kas tēvuzemei sniedz, 

    Ir tiesības, lai viņu priekšā galvas liec. 

    To vārdi skaistāki par visiem citiem šķiet. 

    Un viņu slavai līdzās katra cita nīkst; 

    Kā tikai īsta māte drīkst, 

    Tos kapos guldināt it visa tauta iet. 

 

    Lai slava mūžīgai Francijai! 

    Tiem slava, kas dzīvību ziedoja tai! 

    Mocekļiem! Varoņiem! Stiprajiem! 

    Ikvienam, kam viņi liek uzliesmot, 

    Tāpat kas spēj sevi dzimtenei dot 

    Un dusēt šai templī grib līdzās tiem! 45 

                                                           
45

 Citēts no: Pasaules tautu  lirika. 1959. Rīga: LVI, 160. 
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 „Iekšējās balsis” (1837) pauž Igo harmonijas meklējumus dabā, 

personīgās dzīves neveiksmju izraisītus pārdzīvojumus. Dzejoļu krājumā 

„Stari un ēnas” (1840) iekļauti filozofiskas ievirzes dzejoļi par lietu un 

parādību dziļāko jēgu, par Dieva atskārtu u. c. 

 

 „PRIEKŠVĀRDS DRĀMAI “KROMVELS”“.46 Jau 20. gados Igo ir 

kļuvis par r o m a n t i s m a  t e o r ē t i ķ i  un  darbu šajā jomā turpina visu 

mūžu. Dzejas krājumu priekšvārdos viņš vēršas pret savu laiku pārdzīvojušā 

klasicisma estētikas dogmām, pamato savu poēzijas reformu, romantisma 

balādes žanra izstrādi un pauž uzskatus par romantisma mākslas brīvību un 

universālo raksturu.  

 Jaunās romantisma literatūras manifests ir Igo „Priekšvārds drāmai 

„Kromvels”“ (1827). Tas ievada dzejnieka pievēršanos romantisma 

vēsturiskajai drāmai. „Priekšvārdā” izklāstītas Igo atziņas par literatūras 

evolūciju vēstures gaitā un līdz ar to atklāta polemika ar tiem, kas mākslā 

klasicismu gribētu redzēt vēl 19. gadsimtā. Igo nenoliedz Korneija un Rasina 

traģēdiju diženumu, bet nostājas pret klasicisma epigoņiem 20. gadsimta  20. 

gadu otrajā pusē. Bez tam manifestā dots Šekspīra daiļrades traktējums un 

raksturoti romantisma drāmas pamatprincipi.  

  Igo uzskata, ka sabiedrības vēsturē esot vērojami trīs laikmeti: 

„Pirmatnējie laiki ir liriski, antīkie laiki – episki,  jaunākie laiki – dramatiski.” 

(31) Pirmatnējā laikmetā, kad cilvēks sācis sevi apzināties dabas klēpī, 

vienlaikus ar viņu atmodusies arī dzeja. Paužot cilvēka apbrīnu par 

neizzināto pasauli, pirmatnējā laikmeta dzeja esot l i r i s k a. Laikmetam 

atbilstot o d a, kas apdzied mūžību. Odai vēl raksturīgs naivums. 

Pirmatnējais laikmets radījis „Bībeli”. 

 Taču pakāpeniski pasaule mainījusies – formējušās tautas un valstis, 

priesteri un valdnieki dalījušies varā vadīt tautu. Sabiedrības vēsturē tapis 

antīkais laikmets, kurā tautu dzīve izvērsusies lielos notikumos, klejojumos, 

karos. Antīkā laikmeta dzeja esot  e p i s k a, laikmetam atbilstot e p o p e j a, 
                                                           
46

Viktora Igo „Priekšvārds drāmai „Kromvels”” citēts no: Igo, Viktors. 1974. No priekšvārda 

drāmai „Kromvels”. Tulkojusi Grīnfelde, Milda. No: Rietumeiropas rakstnieki un kritiķi par 

literatūru. Rīga: Liesma.  
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kas cildinot vēsturi (Homēra „Īliāda” un “Odiseja”). Epopeja ar īpašu spēku 

ietekmējot  g r i e ķ u  t r a ģ ē d i j a s, kurās darbojas tie paši epopejas 

varoņi un dievi un risinās tie paši epopejas notikumi. To, ko dziedājuši 

rapsodi, traģēdijās deklamējot aktieri un dziedot koris, kurā iemiesojies 

dzejnieks.  

 Jaunu civilizācijas etapu radījis kristietisms, kas iedvesis cilvēkā 

pārliecību, ka pēc pārejošās zemes dzīves viņam lemta nemirstīga dzīve 

debesīs, ka cilvēkā mājo gan dzīvnieciskais, gan garīgais, ka cilvēks ir 

ķermeņa un dvēseles vienība. Tapis jaunākais laikmets. 

 Jaunākajā laikmetā jeb kristietisma ērā nerimtīgi uzliesmojušas 

sadursmes un kari. Tas viss sagrāvis veco Eiropu. Šajā laikā dzimis 

zinātkāres un meklējumu gars. Grandiozās un peripetijām pārbagātās 

katastrofas dziļi ietekmējušas cilvēku. Tādā laikā  melanholijas un pārdomu 

ģēnijs tiecies sadoties rokās ar pētniecības un strīdu ģēniju.  Māksla kļūstot  

d r a m a t i s k a. Jaunākajam laikmetam ar tā kritizētāju garu un cilvēka 

izjūtu par sevi kā duālu būtni ar nemirstīgu dvēseli un iznīcībai pakļautu 

ķermeni atbilstot  d r ā m a. Drāmas raksturs ir patiesība, tā atspoguļo dzīvi. 

Drāmas virsotne – Šekspīra māksla. Viņa personībā apvienojoties trīs teātra 

ģēniji – Korneijs, Moljērs, Bomaršē. Ja odās darbojoties kolosi (Ādams, 

Kains), ja epopejas varoņi esot giganti (Ahilejs, Antejs, Orests), tad par 

drāmas galvenajiem varoņiem kļūstot  cilvēki (Hamlets, Makbets, Otello). 

 Igo priekšstats par sabiedrības dzīves trim laikmetiem ir subjektīvs. 

Taču a t z i ņ a s  p a r  l i t e r a t ū r a s  e v o l ū c i j u  saiknē ar 

sabiedrības dzīves evolūciju  i r  n o z ī m ī g a s.  Sabalsojoties ar Žermēnas 

de Stālas uzskatiem, Igo sagrauj klasicisma epigoņu viedokli par estētiskā 

ideāla un tam atbilstošo literatūras formu nemainīgumu  

  Tā kā sabiedrības dzīves mainīgajā attīstības gaitā mainās arī 

literatūra,  I g o  a i c i n a  n e a t d a r i n ā t  a n t ī k o  un  k l a s i c i s m a  

a u t o r u  d a r b u s.  Tie savu laiku pārdzīvojuši. Dziļi cienot lielos talantus 

literatūras vēsturē, Igo tomēr atzīst, ka arī viņi nav verdziski kopējami. Pat 

ģeniālo dramaturgu Šekspīru, no kura var bezgala daudz mācīties, nevajagot 

uzskatīt par klaji atdarināmu elku:  

 „It īpaši lai dzejnieks sargās kaut ko kopēt, vienalga, vai tas būtu 

Šekspīrs vai Moljērs, Šillers vai Korneijs. Ja īsts talants ir spējīgs tādā mērā 
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atteikties no savas paša dabas, pamest novārtā savu personisko oriģinalitāti, 

pārvēršoties par kādu citu, tad viņš zaudēs visu, tēlodams šo dubultnieka 

lomu. [..] Kāpēc pieķerties vienam skolotājam, kādēļ būt uzpotētam uz viena 

parauga? Tad jau labāk ir būt par ērkšķi vai dzelksni, kurus baro tā pati 

zeme, kas baro ciedru vai palmu, nekā būt par sēni vai ķērpi uz šiem 

lielajiem kokiem.” (32-33) 

  Pretmetā klasicisma estētikas dogmām Igo cildina Šekspīra 

darbus, a i z s t ā v  tiem raksturīgo  d a i ļ r a d e s  b r ī v ī b u.  

Dramaturģijas darbā viņš noraida klasicisma deklarēto laika un vietas 

vienības principu un atzīst tikai sižeta attīstībai nepieciešamo darbības 

vienības principu. Igo noraida arī klasicisma teoriju par „augsto” traģēdijas 

žanru pretmetā „zemajam” komēdijas žanram un aizstāv Šekspīra drāmas, 

kurās, tāpat kā dzīvē, cildenais mijas ar zemisko, skaistais ar neglīto, 

traģiskais ar komisko, briesmīgais ar ākstīgo.  

  Uzmanību saista Igo atziņa, ka katram viņa paša norobežotajam 

sabiedrības dzīves laikmetam, lietojot mūsdienu terminoloģiju, atbilstot tam 

raksturīgākais literārā tēlojuma tips – liriskais vai episkais, vai 

dramaturģiskais. Te Igo nenorāda tikai uz viena vai otra literatūras žanra 

atbilstību laika garam, bet drāmas jēdziena saturu paplašina un aicina jaunā 

laikmeta literatūrā tēlot dzīvi dramaturģiski. Formula „Šekspīrs – tā ir drāma” 

[31] norāda uz Šekspīra talantu realizēt šo dramaturģiskā tēlojuma principu. 

Uz paša izvirzīto jautājumu, kas ir drāma, viņš atbild, ka drāma ir nemitīga 

pretruna, cīņa starp naidīgiem spēkiem, starp Labo un Ļauno to mūžīgajā 

sadursmē, kas pavada ikvienas tautas un laikmeta cilvēku no šūpuļa līdz 

kapam. 

  Izprotot drāmu kā pretrunu cīņu, Igo formulē divas, viņaprāt, 

nozīmīgas drāmas veidojuma iezīmes – kontrastus un ar tiem saistīto 

grotesku. Igo norāda, ka savulaik episkā mūza kļūdījusies, padzenot no 

mākslas visu, kas pasaulē neglīts. Turpretī jaunā laikmeta mūza jau 

sapratusi, ka cilvēka skatījumā neglītais mājo līdzās skaistajam, ļaunais – 

labajam, groteskais – cildenajam, tumsa – gaismai. Tādēļ arī mākslas darbā 

šie kontrasti apvienojami, jo māksliniekam taču neklājas uzlabot Dieva radīto 

pasauli. Tātad  par  dramaturģiskā  tēlojuma tipam būtisku iezīmi Igo izvirza  
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k o n t r a s t u  principu. Tam līdzās arī g r o t e s k u, kas dzimst no 

kontrastu sajaukumiem un ir viena no lielākajām drāmas vērtībām:  

 „Un tad [..] dzeja spers lielu un izšķirīgu soli – soli, kas līdzīgi 

zemestrīces grūdienam pārveidos visu intelektuālās pasaules seju. Tad tā 

sāks rīkoties tāpat kā daba, savos darinājumos sajaukdama, bet 

nesakausēdama kopā tumsu ar gaismu, grotesko ar cildeno, citiem vārdiem 

sakot, miesu ar dvēseli, muļķību ar prātu [..]. Tas tad arī ir antīkajai literatūrai 

svešs princips, jauns dzejā ieviests tips; un, gluži tāpat kā jauna īpašība kādā 

būtnē pilnīgi pārveido šo būtni,  tā arī jaunā forma mākslā pārveido mākslu. 

Šis tips ir groteska.” (30) 

 Pēc Igo domām, neglīto var uzskatīt par atdarināšanas priekšmetu, 

bet grotesko – par vienu no mākslas elementiem. Reizēm groteska literatūrā 

vērojama noapaļotu raksturu veidā (Džuljetas aukle), reizēm tā modina 

šausmas (Ričards III, Mefistofelis), reizēm tiek padarīta maigāka ar grācijas 

un elegances palīdzību (Figaro, Dons Žuans). Groteska parādās visur – pat 

no viszemiskākajiem palaikam izlaužas cildenums, bet arī cildenie dažkārt 

maksā meslus nejēdzīgajam un smieklīgajam. 

 Igo uzskata, ka groteska šķir ne tikai jaunā laikmeta mākslu no 

antīkās mākslas, bet arī romantisma literatūru no klasicisma literatūras. Bez 

tam viņš domā, ka jau ir pienācis brīdis, kad groteska, kas jaunā laikmeta 

mākslā vietumis ir guvusi uzvaru pār cildeno, sāk līdzsvaroties ar to. 

Skaistajam drīz jāatgūst savas tiesības nevis padzīt grotesko, bet pārvaldīt 

to, gūt virsroku pār to. Groteskas īpašais uzdevums romantisma mākslā esot 

izcelt cildeno un skaisto. Ne velti Rubenss, gleznojot karaliskus svētkus, 

spožo galminieku vidū iekļāvis pa kādai kropla pundura figūrai. 

  „Priekšvārdā” Igo aizstāv  p a t i e s ī g u m u  mākslā un aicina 

dzejniekus atteikties no dažādām teorijām, poētikām un sistēmām, dažādiem 

paraugiem un likumiem, bet padomu prasīt vienīgi no dabas un savas 

iedvesmas. Zīmīgi esot Lope de Vegas vārdi, ka, gatavojoties rakstīt 

komēdiju, viņš likumus ieslēdzis aiz sešām atslēgām. 

  Galvenais tātad ir daba un patiesīgums! Taču prasība pēc 

patiesīguma nenozīmē, ka mākslā būtu iespējams pilnībā atdarināt īstenību, 

jo katrai ir savas formas. Toties māksla var radīt ilūziju par īstenību. Igo 

norāda, ka rakstniekam ar   i z t ē l e s   palīdzību ir tiesības papildināt 
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vēsturē pietiekami neiegaismotās vietas, tādēļ aicina uzminēt hroniku autoru  

kļūdas, izlabot tās un aizpildīt viņu atstātos robus „ar laika garam atbilstošu 

izdomu” (34), jo „mākslas mērķis ir gandrīz dievišķīgs:– atdzīvināt, ja ir runa 

par vēsturi; radīt, ja ir runa par dzeju”. (34) 

  Aizstāvot rakstnieka iztēles tiesības, Igo vienlaikus aicina rūpīgi 

pētīt gadsimtus, senās hronikas, tautu paražas un raksturus, lai romantisma 

daiļdarbā varētu izveidot   „v i e t ē j o  k o l o r ī t u”   (termins „vietējais 

kolorīts” parādās arī tādos formulējumos kā „vēstures kolorīts”, „lokālais 

kolorīts”, „laikmeta kolorīts”, „laika kolorīts”): 

  „Lokālajam kolorītam jābūt nevis drāmas virspusē, bet gan tās 

dziļumā, pašā darba serdē, no kurienes tas plūst uz āru pats no sevis, 

dabiski, vienmērīgi un, tā sakot, pa visiem drāmas kaktiņiem, līdzīgi sulai, kas 

kāpj uz augšu no saknes līdz pat pēdējai lapiņai kokā. Drāmai jābūt galīgi 

piesātinātai ar šo laika kolorītu, kaut kādā veidā jāuzturas šā kolorīta gaisā, 

bet tikai tā, lai, tajā ieejot un no tā izejot, varētu ievērot gadsimta un 

atmosfēras pārmaiņu.” (34-35) No darbības vietas un laika parādību 

daudzveidības rakstniekam jāizvēlas pašas raksturīgākās. 

  „Priekšvārdā” Igo raksturojis arī romantisma drāmai kā vienam no 

dramaturģijas žanriem nozīmīgo  „k o n c e n t r ē j o š ā  s p o g u ļ a”  

principu. Līdzās prasībai attēlot dzīvi patiesīgi un dabas doto padomu 

apvienot ar fantāzijas doto padomu Igo izvirza prasību visu dzīvē un iztēlē 

atrasto romantisma drāmā fokusēt kā koncentrējošā spogulī: 

  „Citi, šķiet, ir jau teikuši, ka drāma ir spogulis, kurā atspoguļojas 

daba. Bet, ja tas ir tikai parasts spogulis ar plakanu un gludu virsmu, tas dos 

vienīgi blāvu priekšmeta atspoguļojumu – bez kādām kontūrām, precīzu, bet 

bezkrāsainu. Ir zināms, ka krāsa un gaisma vienkāršajā atspoguļojumā 

zaudē. Tādēļ ir vajadzīgs, lai drāma būtu ieliekts spogulis, kas krāsainos 

starus ne vien nevājina, bet savāc kopā un sabiezina, pārvērš  atspulgu par 

gaismu, gaismu – par liesmu. Vienīgi tad drāma tiks atzīta par mākslu.” (33) 

 Tātad romantisma drāmai ir jāsabiezina krāsas, jo arī ārkārtējais var 

izteikt būtisko. Tādēļ par lielu romantisma drāmas vērtību uzskatāma jau 

minētā groteska, kas, būdama visdažādāko kontrastu savienojums, 

vienlaikus ir šo kontrastu tīšs saasinājums, dažkārt pat galējs palielinājums 

ar fantastisku ievirzi. 
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 „Priekšvārdā” paustie Igo uzskati pieļauj secinājumu, ka Igo iestājas 

par mākslas ietvaru paplašināšanu un aicina literatūrā attēlot visu 

daudzveidīgo dzīvi, jo romantiskās tipizācijas objekts ir viss, kas eksistē 

pasaulē, viss, kas bijis cilvēces vēsturē vai pastāv tagadnes dzīvē un paša 

cilvēka dabā, bet romantiskās tipizācijas princips ir „koncentrējošā spoguļa” 

jeb „maģiskās dzelzs” princips. 

 Apkarodams tikai aristokrātiskajam lasītājam piemēroto salonu 

mākslu, Igo aicina demokratizēt ne tikai literatūras saturu, bet vienlaikus 

bagātināt un  d e m o k r a t i z ē t  arī daiļdarba  v a l o d u,  nevairoties no 

visdažādāko valodas slāņu un tautas izteicienu izmantojuma (ganiem jārunā 

savā valodā, galminiekiem – savā). Dzejniekam jāpārzina valodas izmaiņas, 

leksikas bagātināšanās laika gaitā, jo valoda nav sastingusi, bet viļņojas un 

veidojas kā jūra nerimtīgā kustībā. 

  „Priekšvārdā drāmai „Kromvels”” Igo aizstāv arī drāmu dzejā, jo 

vārsmās iekļauta doma kļūstot asāka un spilgtāka, kā stiprāka kļūst dzelzs, 

kad tā pārvērsta tēraudā. Drāmai prozā neesot tāds spārnu atvēziens. Taču 

rezumējumā Igo tomēr secina, ka tam, vai drāma uzrakstīta dzejā vai prozā, 

galu galā ir otršķirīga nozīme. Galvenais – drāmai jābūt talantīgi uzrakstītai. 

Šekspīra drāmās vienlaikus sastopami fragmenti gan dzejā, gan prozā, un 

viņa ģenialitāte izpaužas abos drāmas rakstības veidos. 

 

 Drāmas teorētiķis Viktors Igo ir izcils romantisma dramaturgs. 

Savas teorētiskās atziņas viņš iedzīvinājis sešpadsmit gadu laikā (1827 – 

1843) sarakstītajās romantisma drāmās: „Kromvels” (1827), „Mariona 

Delorma” (1829), „Ernanī” (1830), „Karalis uzjautrinās” (1832), „Marija 

Tjūdore” (1833), „Lukrēcija Bordža” (1833), „Andželo” (1835), „Ruī Blass” 

(1838) u.c. 

 Romantisma vēsturiskās drāmas „Kromvels” (1827) galvenais 

varonis ir 17. gadsimta Anglijas politiskais darbinieks un karavadonis Olivers 

Kromvels – spēcīga, bet pretrunīga personība. Darbs pārblīvēts ar „laikmeta 

kolorītam” atbilstošām detaļām un nav piemērots skatuvei. 

 Drāmas „Mariona Delorma” (1829) sižetu veido kardināla Rišeljē 

laika kurtizānes Marionas Delormas un valdības vajātā Didjē mīlas stāsts. 

Skaistā, stingrā un drūmā jaunekļa jūtu ietekmē  Mariona  kļūst  par tikumiski  
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skaidru un augstsirdīgu cilvēku. Skanīgās vārsmās uzrakstīto  drāmu 

cenzūra aizliedz uzvest, jo neizlēmīgā Luija XIII atveidojumā saskata 

draudus monarhijai un Kārlim X (drāma iestudēta tikai 1831. gadā). Taču 

cenzūras nostāja pret „Marionu Delormu” nespēj apklusināt drāmas „Ernanī” 

uzvaru. 

 

 „ERNANĪ”.47 R o m a n t i s m a  d r ā m a s  triumfu cīņā pret 

klasicismu svin trešā Igo drāma „Ernanī” (1830), kuras galvenā varoņa vārds 

aizgūts no autora bērnībā redzētas Spānijas pilsētas. Jau šajā darbā 

pieteikts arī Igo drāmām būtiskais un konkrētajā vēsturiskajā situācijā 

novatoriskais konflikts, kas veidojas starp interesēs un uzskatos pilnīgi 

atšķirīgiem cilvēkiem, kurus nereti šķir arī dažādas sociālās piederības 

barjeras. 

  Parasti Igo drāmās pretmetā tirānam karalim vai nelietīgam 

augstāko aprindu pārstāvim darbojas drošsirdīgs un cēls zemas izcelsmes 

varonis. Drāmā „Ernanī” konflikta sociālais aspekts klusināts, jo notikumu 

gaitā noskaidrojas, ka galvenais varonis laupītāju vadonis Ernanī patiesībā ir 

Aragonas princis, turklāt viņa pretinieks dons Ruī Gomess de Silva nav 

vienīgi negatīvi vērtējams. Arī otrs Ernanī pretinieks dons Karloss apvalda 

savu patvaļu, lai kļūtu impērijas troņa cienīgs. 

 

  Tikai nosacīti par vēsturisku sauktās drāmas darbība risinās 16. 

gadsimta sākuma Spānijā, kad tās karalis Kārlis I jeb dons Karloss 1519. 

gadā tiek ievēlēts par Svētās Romas impērijas imperatoru Kārli V. Bet uz šī 

vēsturiskā notikuma fona veidots autora iztēles radīts sižets, ko ierosinājis 

„Romansero”, kā arī Korneija un spāņu traģēdijas. 

 Laupītāju vadonis Ernanī iemīlējis dona Silvas brāļameitu donju Sol, 

kas uzaugusi Silvas apgādībā. Arī jaunā, skaistā un lepnā sieviete mīl 

Ernanī, taču abu laimei ceļā stājas vēl divi viņas pielūdzēji – gados jau 

pavecais tēvocis dons Silva un mīlas dēku meklētājs dons Karloss. Reiz 

                                                           
47

 Viktora Igo drāmas „Ernanī” fragmenti citēti no: Гюго, Виктор. 1953. Эрнани. В: Гюго, 

Виктор. Собрание сочинений в 15 томах. Том третий. Москва: Художественная 

литература. 
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Silva, svešiniekā nepazīdams vajāto laupītāju vadoni, uzņem viņu savā pilī 

kā viesi un neizdod donam Karlosam ar zaldātiem pat tad, kad redz donju 

Sol un Ernanī vienu otrā raugāmies mīlas pilnām acīm. Par sāncenša 

glābšanu Silva pieprasa dīvainu cenu – Ernanī dzīvību, līdzko tāda būs 

Silvas griba. Un Ernanī ar godavārdu apsola šo noteikumu izpildīt.  

 Kad, valsts vadītāja pienākumu aicināts, dons Karloss, kas jau 

ievēlēts par imperatoru Kārli V, no iecerētās mīlas dēkas atsakās un atklājas 

izraidītā un vajātā Ernanī aristokrātiskā izcelsme, Ernanī un donja Sol 

beidzot varētu kļūt laimīgi. Taču šoreiz laimei ceļā stājas Silvam dotā 

godavārda nepārkāpjamības princips. Naktī, kad Ernanī un donjas Sol kāzu 

viesi jau izklīduši, klusumu Aragonas pils dārzā pārtrauc raga skaņas – 

norunātais signāls, ar kuru Silva pieprasa Ernanī turēt doto godavārdu. 

Ernanī un donja Sol, iedzerot indi, kļūst nešķirami nāvē. 

 

 Vispievilcīgākais drāmā ir donjas Sol harmoniskais tēls. Patiesi un 

dziļi iemīlējusi Ernanī, viņa bez šaubīšanās noraida iespēju kļūt par Kastīlijas 

augstākā granda dona Silvas grezno īpašumu namamāti un ar viņa zeltu un 

dārgakmeņiem bagātībā un slavā līdzināties karalienēm. Viņa izlemj labāk 

doties līdzi Ernanī, kaut arī dzīve kopā ar vajāto būtu jāpavada klinšu kalnos 

un dziļos mežos. 

  Ar mierīgu pašcieņu un maigu atturību donja Sol noraida 

greizsirdības tirdītā Ernanī nepamatotos pārmetumus par mīļotās it kā pārāk 

atsaucīgo izturēšanos pret veco Silvu vai Karlosu. Konsekventi viņa atsakās 

arī no piedāvātā hercogienes un imperatora sievas goda valdnieka pils 

greznībā, Kārlim V apliecinādama: 

  Kā impērija jums, Ernanī dārgs ir man. (283) 

  Kad pienāk liktenīgā stunda, donja Sol bez vilcināšanās un 

ārišķīgas uzspēles pirmā iedzer indi, lai sagaidītu Ernanī mūžībā, jo dzīve 

bez mīlas viņai nav iedomājama.  

 Donjas Sol dvēseles gaišais starojums izkliedē arī viņas harmoniskā 

rakstura un Ernanī dialogu reizēm pārāk eksaltēto skanējumu. (Šajos 

dialogos Igo izmantojis savas un Adeles pirmās mīlestības patiesīgumā 

rakstītās vēstules.) 
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 Iespaidīgs, dramatisks un pretrunīgs tēls ir Ernanī. Aragonas princis 

par izraidīto un laupītāju vadoni kļuvis tādēļ, ka vēlējies atriebt savu tēvu, ko 

tagadējā Spānijas karaļa dona Karlosa tēvs savulaik sodījis ar nāvi uz 

ešafota. Vēl bērns būdams, Ernanī zvērējis par sava tēva nāvi vērsties pret 

nelietīgā tirāna dēlu donu Karlosu. Tādēļ, Ernanī un Karlosa ceļiem 

krustojoties donjas Sol dēļ, Ernanī  naids pret Karlosu kļūst divtik ass.  

 Mīla un greizsirdības mokas, likteņa pāridarījuma sāpe un atriebības 

slāpes, laimes alkas un nāves nolemtības izjūta plosa jaunā, dedzīgā un 

lepnā Ernanī dvēseli un pretrunīgu kaislību ugunīs liek cīnīties mīlas un goda 

jūtām. Neatrisināma ir dilemma, vai, neaptraipot godu, būt mīlas cienīgam un 

aiziet nāvē (kas mīla ir bez dzīves?), vai godu aptraipīt un dzīvi saglabāt, bet 

vienlaikus kļūt mīlas necienīgam (kas dzīve ir bez mīlas?). 

 

 Dons Ruī Gomess de Silva pārdzīvo dziļu dvēseles drāmu. Viņš 

nespēj atteikties no vēlīnās mīlas, jo viņu negaida Karlosam lemtā valstisko 

pienākumu smagā, tomēr godpilnā nasta. Tās vietā nākotnē paveras vienīgi 

bezspēka vecuma vientulība. Bailes no atteikuma, greizsirdības mokas un 

egoisms Silvu salauž. Tādēļ no cēla aristokrāta, kas, riskējot zaudēt visu 

īpašumu, tomēr neizdod saniknotajam Karlosam savu viesi Ernanī, Silva 

pārvēršas par atbaidošu fanātiķi, kas, ļaunas atriebības kāres tirdīts, 

pieprasa laimīgā sāncenša nāvi. Par absurdu padarīdams cēlo goda 

principu, nežēlīgais Silva nogalina mīlestību un pēc tam arī pats sevi. 

 

 Pretmetā Silvas rakstura regresam dons Karloss pārdzīvo pretēju 

pavērsienu. Gaidīdams jaunā imperatora vēlēšanu rezultātus, viņš ierodas 

Kārļa Lielā kapenēs un pārdomu monologā risina problēmu par sabiedrības 

kārtu piramīdas īsteno balstu. Pašā piramīdas smailē ir karalis un augstmaņi, 

bet tās pamatnē – vienkāršie ļaudis. Tie paverdzinātie un izmocītie, kas 

tomēr spēj noturēt visu piramīdas smagumu, bet spēj to arī sagrīļot: 

  Tauta! – Tā ir okeāns. (268)  

 Dona Karlosa pārdomu monologā atklājas viņa vēlme kļūt par Kārļa 

Lielā diženuma cienīgu līdzinieku. Viņš apjauš, cik smaga būtībā ir pasaules 

valdnieka varas nasta, un vēlas atklāt noslēpumu, kā prasmē vadīt valsti 

līdzināties Kārlim Lielajam:  
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 Teic noslēpumu man, kā dzīvot, valdīt, uzvarēt? 

 Vai labāk nāvē ienaidnieku triekt, vai viņu apžēlot? (269)  

Ar ko gan sākt? Un liekas – kapeņu velves atbild:  

 Ar piedošanu! (286) 

  Kļuvis par Svētās Romas impērijas imperatoru Kārli V, patvaļīgais 

un nesavaldīgais dons Karloss pēkšņi pārvēršas: vardarbīgais tirāns atsakās 

no iepriekšējā nodoma izrēķināties ar sazvērniekiem, ko pārsteidzis 

kapenēs. Kārlis V pārvar arī savas egoistiskās jūtas un novēl donju Sol viņas 

izredzētajam Ernanī. Ieceldams bijušo niknāko pretinieku Ernanī bruņinieku 

kārtā, jaunais imperators atzīstas: „Tu laimi iegūsi, es – tikai impērijas troni.” 

(285) Šajos vārdos ieskanas traģiskā nojauta, ka pat valdniekam piešķirtā 

visvarenība nenovērsīs viņa vientulības lāstu bez personiskās laimes. Tomēr 

par Svētās Romas impērijas imperatoru ievēlētais Kārlis V jau izlēmis, kā 

valdīt:  

 Es visu ļaunu aizmirst gribu –  

 Gan naidu, atriebt slāpi, varaskāri!  

 Es visiem piedošanu dāvāt gribu! (285)  

 Igo drāma aicina ielūkoties cilvēkā caur viņa kaislību un goda 

izpratnes prizmu, jo kaislībā var uzliesmot gan mīlestība un gods, gan 

varaskāre un ienaids. Tā var izpausties uzticībā un cēlsirdībā, bet var arī 

pārvērsties par pašmērķīgi absolutizētu dogmu ar fanātisma nāvējošo indi. 

 

 „E r n a n ī”  i e s t u d ē j u m s  n o z ī m ī g s  Jūlija revolūcijas 

priekšvakarā. Tas izvēršas par klasicisma atbalstītāju un romantisma 

aizstāvju sadursmes kulmināciju, par triecienu reakcijai. Jau pirms drāmas 

izrādes sākuma klasicisti no teātra jumta apmētā savus pretiniekus ar 

dažādiem atkritumiem, taču skandālu sacelt viņiem neizdodas. Pirmizrādē 

Igo piekritēji ar vētrainiem aplausiem nepieļauj klasicistu nepatikas 

iespējamās izpausmes un iešūpo ovācijas lugas beigās. Atmosfēru teātrī 

izteiksmīgi notēlojis A. Moruā:  

 „Skatītāji ložās ar šausmām rādīja cits citam uz dīvainajām 

romantiķu frizūrām, bet jaunie gleznotāji, raudzīdamies uz plikajiem klasicistu 

pauriem, kas rēgojās balkonos, kliedza: „Plikpaurus uz giljotīnu!” Šie 

rakstnieki, šie gleznotāji, šie tēlnieki, kuri veidoja dzelzs eskadronu, 
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nepavisam nebija „riebīgu salašņu varza”. Viņi iespraucās katrā kaktiņā, kur 

varētu būt paslēpies kāds izsvilpējs, viņi gribēja būt brīvās mākslas aizstāvji. 

Viņu dedzība bija spēka pazīme.” 48  

 Pēc 45 izrādēm, kurās skatītāju aplausi nikni mijas ar svilpieniem, 

kauja par romantismu teātrī beidzas ar romantisma uzvaru. Taču Igo 

panākumu satracinātie skauģi nerimstas vajāt dzejnieku ar ķengu vēstulēm 

un citādā veidā.  

 

    Igo drāmu analīze atklāj šādas viņa dramaturģijas pamatiezīmes.  

  Igo rakstījis galvenokārt drāmas, kuru fona, sižeta metu un viena 

vai vairāku personāžu veidojumā izmantoti vēstures materiāli. Taču vēsture 

viņa drāmās brīvi interpretēta, to papildina dzejiska izdoma, lai risinātu Igo 

laikam un arī mūsdienās aktuālas morāli ētiskas problēmas, lai meklētu 

atbildes uz visai sabiedrībai nozīmīgiem jautājumiem par valsts pārvaldi, par 

valdītāja, tā sabiedroto un pakļauto attiecībām u. c. 

  Par drāmu demokrātisko ievirzi liecina varoņa izvēle no tautas 

zemākajiem slāņiem. Nereti galvenais varonis ir likuma vajāts, valdošo slāņu 

atstumts un pazemots cilvēks, tomēr drosmīgs, cēls un tikumīgs. Viņā 

atklājas tautas dvēseles bagātības un radošo spēku vēriens. Saceļoties 

protestā pret varas patvaļu, viņš pat zaudējot liek triumfēt humānisma un 

tikumības principiem. 

  Drāmu sižeti ir dinamiski, negaidītām peripetijām pārbagāti. 

Pretmetā klasicisma traģēdijām Igo drāmās visi notikumi risinās uz skatuves. 

Tur mīl un ienīst, iecer un arī realizē varoņdarbus un noziegumus. Tur 

varonis viens pats iegrimst pārdomās, tur risinās spraigi dialogi, kuros nereti 

iesaistās vairākas personas. Uz skatuves veidojas arī masu skati – parādās 

zaldātu grupas, karaļa svīta utt. 

  Drāmās ir rūpīgi izstrādāts „laikmeta kolorīts”. Tas atklājas gan 

varoņu monologos, dialogos un tiešajā darbībā, gan remarkās ar norādēm 

par notikumu vidi, personāžu apģērbu, izturēšanās veidu (pat mīmiku!) utt. 
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 Moruā, Andrē. 1974. Olimpio jeb Viktora Igo dzīve. No franču valodas tulkojusi Grīnfelde, 

Milda. Rīga: LVI, 164. 
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Remarkas palaikam ir visai plašas, piemēram, remarka „Ernanī” 5. cēliena 

sākumā: 

  „Saragosa. Aragonas pils terase. Skatuves dziļumā redzama kāpņu 

balustrāde, kas aizvijas dārzā. Katrā skatuves pusē – divas durvis, pa kurām 

var nokļut uz terases. Terasi aizmugurē norobežo balustrāde ar divām mauru 

arkāžu rindām. Caur tām paveras skats uz pils dārzu, strūklakām, koku ēnās 

mirgojošiem lukturīšiem, bet tālāk – apgaismotās pils gotiskie un arābiskie 

torņi. – Nakts. Tālumā dzirdamas fanfaras. Šur tur pa vienam vai grupās 

terasi šķērso viesi dažādās maskās, arī domino. Avanscēnā, noņēmusi 

maskas, smejas un skaļi tērzē jaunu augstmaņu grupiņa.”  (187) 

 Ar savu drāmu problemātiku, kaislīgajiem raksturiem, intriģējošajiem 

sižetiem un reljefi izcelto darbības vidi Igo aicina lasītāju un skatītāju aktīvi 

iesaistīties cilvēka būtības, savstarpējo attiecību un sabiedrības dzīves 

izpētē. 

 

  Pēc „Ernanī” seko vēl virkne citu Igo romantisma drāmu, no kurām 

populāra kļūst drāma „Karalis uzjautrinās” (1832). Drāma skan kā tieša 

atbilde tautas barikāžu cīņām Parīzē 1832. gada 5. –  6. jūnijā un tiek 

aizliegta jau tūlīt pēc pirmizrādes (otrreiz tā Francijā iestudēta tikai pēc 

pusgadsimta).  

 Pievērsdamies 16. gadsimta Francijai, Igo atmasko tirānijas patvaļu 

vispār un atklāj tās upuru traģēdiju jebkurā vēstures etapā. Pazemoto tautu 

drāmā pārstāv karaļa Franciska I galma āksts Tribulē. Par savas dzīves jēgu 

viņš uzskata meitas Blanšas audzināšanu. Labi iepazinis galma izvirtību un 

arī vieglprātīgo, egoistisko un vienmēr pēc jaunām baudām iztvīkušo karali, 

Tribulē visiem spēkiem cenšas savu meitu pasargāt no saskares ar šo vidi. 

Taču veltīgi. Blanša tiek nozagta un aizvesta uz pili karaļa izpriecām. Tad 

Tribulē nolemj atriebt meitas godu, taču pārpratuma dēļ karaļa vietā tiek 

nogalināta Blanša. 1857. gadā itāliešu komponists Džuzepe Verdi pēc Igo 

drāmas motīviem uzraksta operu „Rigoleto”. Cenzūras prasību dēļ karalis te 

pārtapis par Mantujas hercogu. Tribulē nosaukts par Rigoleto, Blanša – par 

Džildu. 
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 Viktors Igo – izcilākais franču romantisma vēsturiskā romāna 

žanra pārstāvis. Igo ir ne tikai liels iteratūras teorētiķis, dzejnieks un 

dramaturgs, bet arī liels prozaiķis: 

 Pirmajā daiļrades periodā šī žanra iezīmes pavīd jau daļēji 

fantastiskajā romānā „Islandietis Hans” (1821). Alfreds de Viņī to nosauc 

par vēsturiskā piedzīvojumu romāna aizsākumu. Romāna pamatā ir 

Norvēģijas vēstures notikumi, kas risinājušies 1699. gadā. Angļu gotiskā 

romāna garā sarakstītajā darbā valda šausmu un noslēpumainības 

atmosfēra, paveras ieskats bendes tornī, līķu kambarī, zvēru midzenim 

līdzīgajā Hana miteklī. Islandietis Hans ir fantastisks briesmonis – pa daļai 

cilvēks, pa daļai zvērs, spējīgs dzert savu upuru asinis no bojā gājušā dēla  

galvaskausa. Tas viss liecina par „negantā” romantisma iezīmēm romānā. 

 Hana zvēriskuma pretstats ir Dānijas vicekaraļa dēla Ordenera 

cildenā rīcība (Norvēģija tolaik bijusi politiski atkarīga no Dānijas). Ordenera 

ietekmē karalis izdod dāvinājuma aktu, kas liek apmierināt visas tautas 

vajadzības. Ar simpātijām tēlots arī pats karalis un sacēlušies kalnrači – 

godīgi un darbā norūdīti cilvēki. Romāns liecina par autora ticību iespējai ar 

taisnīga monarha labvēlīgu palīdzību novērst sociālo ļaunumu. (Romāna 

varoņos – Ordenerā un Etelē – autors vēlējies iemūžināt savu un Adeles 

mīlestību.)  

 Atbilstoši Igo izvirzītajiem romantisma teorētiskajiem principiem jau 

te valda kontrasti, veidots „vietējais kolorīts”  (Skandināvijas peizāža, varoņu 

vārdu izvēle u. c.), apvienots cildenais ar zemisko, traģiskais ar komisko. 

Darbs uzskatāms par franču romantisma vēsturiskā romāna aizmetni. 

 Arī romāna „Bigs Žargāls” (1826) satura metus ietekmējis patiess 

notikums: kādreizējā Francijas kolonijā Sandomingo, Lielās franču 

revolūcijas iedvesmoti, 1791. gadā sacēlušies nēģeri, lai atbrīvotos no 

vergturu jūga. Romāns aizstāv brīvības ideju, bet asi nosoda tās vārdā 

pieļauto fanātismu un teroru. Par to liecina sabiezinātās krāsās tēlotā 

sacēlušos vergu nežēlība, kad milzu plantācijas jau pārvērstas trakojošu 

liesmu jūrā. Zvēriski plosās arī baltie plantatori – franču muižniecības 

pārstāvji.  

 Bet, asinskārā naida izvirduma fonam kontrastējot, romānā idealizēti 

divi galvenie varoņi. Viens no viņiem ir cildenais franču virsnieks Leopolds 
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d’Overnē – Sandomingo bagātākā un augstprātīgākā plantatora brāļadēls, 

kam par līgavu lemta tēvoča meita Marī (viņš ir arī visu romānā ietverto 

notikumu vēstītājs). Otrs – ar Herkulesa spēku apveltītais nebrīves pretinieks 

Bigs Žargāls, cēlsirdīgs, pašaizliedzīgs, lepns un izcili drosmīgs sacēlušos 

vergu vadonis.  

 Skaudrās sociālās tēmas pieteikumam līdzās risinās 

melodramatisks stāsts par vergu vadoņa bezcerīgo mīlu pret balto meiteni. 

Viņai veltītajās dziesmās atklājas nebrīvā cilvēka Biga Žargāla bagātā jūtu 

pasaule. Tajā mājo pielūgsmes pilna mīla pret Marī. Tajā smeldz atmiņas par 

nēģeru karaļa dēla godu un brīvību tālajā dzimtenē. Bet tajā gruzd arī 

atriebības un dumpības gars. 

 Arī šajā romānā, tāpat kā „Islandietī Hanā”, radīts vietējais kolorīts. 

Šoreiz to veido Karību jūras salas krokodiliem apdraudēto ūdeņu, tropisko 

mūžamežu, klinšu kalnu un aizu peizāža, kam īpašu noskaņu piešķir vergu 

vadoņa dziedātās spāņu dziesmas un ģitāras trīsošie vaidi. 

 Taču franču 19. gadsimta literatūrā romantisma vēsturiskā romāna 

žanra virsotni veido Igo romāns „Parīzes Dievmātes katedrāle”. 

 

  „PARĪZES DIEVMĀTES KATEDRĀLE”.49 Romānā „Parīzes 

Dievmātes katedeāle” (1831) atklājas autoram raksturīgā cilvēka dzīves un 

visas cilvēces vēstures gaitas romantiskā izjūta. Tajā iedzīvināti „Priekšvārdā 

drāmai “Kromvels”” formulētie 20. gadu beigu un 30. gadu franču 

romantisma estētikas pamatprincipi.  

 Romānu rakstot, autors izmantojis kādu Luija XI laika hroniku (par 

tās autoru uzskata Žanu de Truā – Parīzes Tiesas sekretāru 15. gadsimtā). 

Darbs tapis tiešā 1830. gada Jūlija revolūcijas ietekmē un 15. gadsimta 

notikumos atbalso tā sarakstīšanas laika problēmas. Tātad vēlie viduslaiki 

„Parīzes Dievmātes katedrālē” skatīti caur 19. gadsimta rakstnieka 

humānista redzējuma prizmu. 

  Šarls Ogistēns Sentbēvs Igo romānu „Parīzes Dievmātes katedrāle” 

uzskata par „ģēnija darba augli”, kurā „atklājas cilvēka dabas galējības, kas, 
                                                           
49

 Viktora  Igo romāna „Parīzes Dievmātes katedrāle” fragmenti citēti no: Igo, Viktors. 1960. 

Parīzes Dievmātes katedrāle. No franču valodas tulkojusi Grantovska, Marta. Rīga: LVI.  
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atrazdamās pretējos polos, nespēj viena otru pieklusināt. [..] Mākslas maģija, 

vieglums, lokanība, krāsu bagātība, ar kā palīdzību tiek izteikts viss.”50 

 

 Laikmeta kolorīts.  R o m ā n ā  p l a š i  v e i d o t s  l a i k m e t a  

k o l o r ī t s. Laikmeta kolorīta veidojumā labi iekļaujas precīzās norādes par 

notikumu laiku un vietu, vēsturiski ticamās epizodes par Luiju XI, par 

vienkāršās tautas dumpīgo garu un par Gūtenberga iespiedpreses 

atklājumu.  

 Jau pirmajā lappusē precīzi norādīts romāna darbības laiks un vieta. 

Ir 1482. gads. Pāri Parīzei šalkdamas traucas baznīcu zvanu skaņas. Un 

tālāk kā sulīgiem krāsu triepieniem veidots laikmeta kolorīts, ko uzbur masu 

skati ar vēlo viduslaiku izpriecām ākstu svētkos, mistērijas uzveduma vai ielu 

dejotājas priekšnesuma laikā. Laikmeta kolorītu veido arī masu skati ar 

iedzīvotāju aktīvo piedalīšanos raganu publiskas sodīšanas „izrādē” vai ar 

zagļu kvartāla iemītnieku sacelšanos pret aristokrātu un klerikāļu patvaļu 

Parīzes Dievmātes katedrāles aplenkuma naktī. 

 Laikmeta kolorītu plašiem vēzieniem veido arī 15. gadsimta Parīzes 

skatījums no putnu lidojuma. Ainavā redzams viss – „gan margotā ģēvele, 

gan smailā jumta šķore, tornīši ik sienu stūrī, vienpadsmitā gadsimta akmens 

piramīda, piecpadsmitā gadsimta šīfera obelisks, apaļais, gludais pils tornis, 

četrstūrainais un izrakstītais baznīcas zvanu tornis – kā lielais, tā mazais, kā 

masīvais, tā gaisīgais”. (134) Tur nebija nekā, „ko nebūtu radījusi māksla, 

sākot ar vismazāko mājeli ar izgleznotu un skulptūras veidojumiem rotātu 

fasādi, zemu durvju arku un pārkarus augšējiem stāviem un beidzot ar 

karalisko Luvru, kuru toreiz ieslēdza torņu kolonāde”. (134) Ēku jūklī 

akcentētas galvenās celtnes, tilti, laukumi un ielas Vecpilsētā, Universitātes 

kvartālā un Jaunpilsētā. Igo aicina iztēlē skatīt šīs milzīgās pilsētas vidū 

Sēnu „vienā vienīgā zaļā un dzeltenā lāsmojumā” (151), izcelt „asi zilganā 

apvāršņa fonā vecās Parīzes gotisko siluetu” (151) un ieklausīties baznīcu 

zvanu simfonijā, kas paceļas „mirdzošajās rīta debesīs”. (152) 
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Сент-Бёв, Шарль-Огюстен. O. 1970. Литературные портреты, критические очерки. 
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 Panorāmu papildina romāna darbības vietu tuvplāni: Dievmātes 

katedrāle ar tās torņiem, zvaniem un laukumu celtnes priekšā; Tiesu pils ar 

zāli, spīdzināšanas istabu un pazemes cietumu; Greves laukums ar 

karātavām, kauna stabu un bezdurvju cellē iemūrētu vientuļnieci; zagļu 

kvartāls ar krogu un šauru, tumšu un dubļainu ieliņu labirintu.  

 Laikmeta kolorītu kuplina arī parīziešu dzīvojamo telpu un apģērbu 

detalizēts apraksts. Tādas ir norādes par tiesu kungu kalpiem „vijolīšu krāsas 

stepēta kamlota svārkos ar lieliem, baltiem krustiem uz krūtīm” (221) vai 

dižciltīgām jaunavām smalki izšūtās gāzes auduma blūzītēs, kuplos zīda 

svārkos ar samta apdarēm un gaisīgos plīvuros. 

 Tas viss paver ieskatu 15. gadsimta cilvēku tikumos, kas atklāj vēlo 

viduslaiku būtību. B. Reizovs, pētot franču romantisma vēsturisko romānu, 

secina: „Tieši tikumos, pēc Igo domām, parādās laikmeta specifika. Tādēļ 

viņš ar īpašu rūpību apraksta ieražu, tradīciju, ceremoniju, aizspriedumu 

savdabību. Tiesāšana un sodīšana, tautas svētku svinēšana, zinātnes 

situācija, patruļu nakts apgaita, nabagu ordas ielās, Luija XI istaba Bastīlijā, 

karaļa galma izdevumi un mistērijas alegorija – šī demonstratīvā precizitāte 

un nesaudzīgi spilgtais kolorīts, šis antikvārais apraksts, kas mērķtiecīgi 

atklāj uz priekšmetiem gadsimtu putekļus, lai izceltu to patieso senatnīgumu, 

rada to vēsturisko ticamību, kas gluži neatbilst patiesībai, bet ir tās 

nepieciešams nosacījums. Izdomāti notikumi uz rūpīgi atveidotu tikumu fona 

– tāda ir romāna īpatnība, ko nosaka dziļš estētisks pamatojums.” 51 

 

 Luijs XI. Restaurācijas pēdējos gados Igo ir konstitucionālās 

monarhijas piekritējs un tādēļ sveic Jūlija revolūciju, kas vērsta pret Burbonu 

dinastijas valdnieka Kārļa X centieniem sagatavot valsts apvērsumu, lai 

atjaunotu  karaļa   absolūto   varu.   Savus    a n t i m o n a r h i s t i s k o s   

u z s k a t u s  a t t i e k s m ē  p r e t  K ā r ļ a  X  p o l i t i k u   I g o  p a u ž,  

n e p i e v i l c ī g ā s    k r ā s ā s    t ē l o d a m s    1 5.    g a d s i m t a        

F r a n c i j a s  k a r a l i  L u i j u  X I   (1461 – 1483). 

                                                           
51
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 Šķietami epizodiskais Luija XI tēls parādās, kad romāna traģiskie 

notikumi jau savilkušies uguns mezglā. Uz pāris dienām ieradies Parīzē, 

karalis uzturas labi nocietinātajā Bastīlijas cietoksnī, jo Luvras plašajos 

apartamentos nejūtas drošs. Tomēr arī Bastīlijas nelielā istaba izceļ viņa 

personības privilēģijas – bez galda un gultas tur novietots tikai viens īpaši 

krāšņs krēsls kā norādījums, ka tiesības šajā telpā sēdēt ir tikai vienam 

cilvēkam – Francijas karalim, kura klātbūtnē kājās jāstāv augstmaņiem un 

pat ar šādu kārtību neapmierinātajiem flāmu tirgotājiem. 

 Paša karaļa portretējums veidots tā, lai pirmajā brīdī radītu maldīgu 

priekšstatu par nevarīgu sirmgalvi: „Iedomājieties šai greznajā, ar Kordovas 

ādu apsistajā krēslā stūrainus ceļgalus, vājus gurnus apnēsātā, melnā triko, 

auguma augšdaļu ģērbtu flaneļa svārkos, kas apšūti ar noplukušu kažokādu, 

un [..] galvas segas vietā – vecu, taukainu, vissliktākās vadmalas cepuri ar 

visapkārt tās virsmai piestiprinātu svina figūriņu rindu. Pievienojiet visam tam 

vēl klāt netīru benīti, kas gandrīz nosedza matus; tas arī ir viss, ko varēja 

saskatīt no sēdošās personas.” (481) 

             Taču karaļa attieksme pret dažāda veida izdevumiem, kas izklāstīti 

plašā un juceklīgā rakstveida ziņojumā, liecina, ka izģindušajā vecī mājo ne 

tikai sīkmanīgs skopulis, bet arī nežēlīgs plēsoņa. Ne velti sarakstā minēti 

izdevumi par kalpu livrejām, par divām jaunām piedurknēm karaļa vecajam 

kamzolim, par jaunu kūti valdnieka melnajiem sivēniem un paceļamām 

durvīm lauvu krātiņam. Karalim žēl pāris desmit livru divu rakstvežu algām 

mēnesī, bet nav nekādu iebildumu pret izdevumiem bendes zobena iegādei. 

Nedaudz pasūkstījies, viņš piecieš turpat 400 livru izdevumus no akmens, 

dzelzs un koka darināta sprosta izbūvei, lai tīksminādamies tajā varētu 

sapūdēt nežēlastībā kritušu dzīvu cilvēku. Likumsakarīgi, ka tāda valdnieka 

rīkojumus vienmēr steidz izpildīt viņa būtībai atbilstošais Tristans 

Vientuļnieks, kura prototips ir vēsturiska persona – Luija XI ārkārtīgi 

nežēlīgais Augstākais tiesnesis. No viņa zvēriskās tieksmes pie karātavām 

„uzraut gaisā” (498) jebkuru upuri nav iespējams paglābties nevienam, jo 

nāvessoda pamatojums ir neapgāžams: tāda ir karaļa griba. 

 Atbilstoši vēstures patiesībai romānā paveras ieskats Luija XI 

centienos stiprināt centralizētu monarhiju. Pret aristokrātu patvaļu karalis 

palaikam izmanto topošās pilsētu buržuāzijas un vienkāršās tautas atbalstu. 



136 
 

Zīmīga ir epizode par karali Parīzes plebejisko slāņu sacelšanās laikā. 

Saņēmis ziņu, ka  tauta sacēlusies pret Tiesas pils galveno tiesnesi, tātad 

pret vienu no karalim netīkamajiem lielajiem augstmaņiem, Luijs XI nespēj 

apvaldīt prieku. Viņš necieš sev līdzās citus nodokļu ievācējus: „Zvēru pie 

svētām Lieldienām! Kas tie tādi ir par kungiem, kas piesavinājušies pie 

mums ceļa uzraugu, tiesnešu un lēņu valdnieku un kungu tiesības, kuriem ik 

lauka galā ir savs nodokļu vācēju postenis, ik ceļa krustojumā sava tiesa un 

savs bende. [..] Zvēru pie savas dvēseles, laiks  pienākt tai dienai, kad 

Francijā būs tikai viens karalis, viens valdnieks, viens tiesnesis un viens 

bende, tāpat kā paradīzē ir tiki viens Dievs.” (495) 

 Cerot šo dienu tuvināt ar nabadzīgo slāņu palīdzību, karalis mudina 

dumpiniekus veicīgāk izrēķināties ar pretiniekiem: „Labi, mana tauta! Vareni! 

Iznīcini šos viltus kungus! Dari savu pienākumu! Uz priekšu, uz priekšu! 

Aplaupi tos, kar tos, dragā tos! Ahā, jūs gribējāt būt karaļi, monsenjori? Ņem 

ciet, tauta, ņem ciet!” (495) Kad pār Vecpilsētu sāk plandīties sārta blāzma, 

Luijs XI ir pārliecināts, ka tur deg tiesneša nams, un, uzbudinājumā sizdams 

plaukstas, izsaucas: „Ak, mana labā tauta! Lūk, arī tu palīdzi man izrēķināties 

ar muižniecību!” (505) 

 Taču situācija sāk strauji mainīties, līdzko Žaks Kopenols – zeķu 

tirgotavas īpašnieks no Gentes, kas ieradies pie Luija XI flāmu delegācijas 

sastāvā, – brīdina valdnieku no iespējas dumpim izvērsties par sacelšanos. 

(Viņa vārdi skan kā tautas dusmu varenā spēka atgādinājums arī jebkura cita 

laikmeta tirāniem.) Karalis gan nevēlas ticēt šādai iespējai un, 

paplikšķinādams ar roku pa Bastīlijas torņa biezo mūri, saka: „Vai ne, tu taču 

tik ātri nesabruksi, mana krietnā Bastīlija?” (507) Taču, kad pienāk ziņa par 

tautas sacelšanos pret valdnieku, jo uzbrukums Parīzes Dievmātes 

katedrālei, kas atrodas karaļa aizsardzībā, nozīmē uzbrukumu pašam 

karalim, tad Luijs XI kļūst briesmīgs. Viņš pavēl pulcināt karaspēku un 

nogalināt visus nemierniekus. „Lapsa bija pārvērtusies hiēnā.” (509) Tādā 

veidā Igo iznīcina versiju par Luiju XI kā vienkāršās tautas karali un parāda 

viņā zvēriska tirāna vaibstus, kas raksturīgi liekulīgiem monarhiem arī 

turpmākajos gadsimtos. 
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 Vienkāršās tautas tēls. Pretmetā  Luijam  XI  romānā „Parīzes 

Dievmātes katedrāle” izcelts v i e n k ā r š ā s  t a u t a s  t ē l s  –   t a u t a s  

s p ē k a  u n  d u m p ī b a s   g a r a  a p l i e c i n ā t ā j s. Jau romāna 

sākumā vienkāršās tautas spēku piesaka Žaks Kopenols – pašaizliedzīgs 

pilsētu tirgotāju pārstāvis, kas joprojām jūtas tuvs arī tautas plebejiskajiem 

slāņiem. Ādas svārkos tērptais stalta auguma vīrs pērkondimdošā balsī 

izaicinoši pieprasa, lai viesu pieteicējs, kardinālam piesakot pilsētu vecākos, 

tiesnešus un padomniekus, tiem līdzās nosauktu viņu vienkārši par Žaku 

Kopenolu – zeķu tirgotāju. Kardināls jūtas aizskarts par šādu, viņaprāt, rupju 

izlēcienu, bet parīzieši savējo saprot un aplaudē: „Kopenols bija cilvēks no 

vienkāršās tautas, tāpat kā publika, kas to ielenca. Tāpēc arī tuvināšanās 

starp publiku un viņu noritēja strauji, zibeņātri un, tā sakot, gluži saprotami. 

Flāmu zeķu tirgotāja augstprātīgais izlēciens, pazemojot galma augstmaņus, 

aizkustināja šais vienkāršajās dvēselēs kaut kādas pašcieņas jūtas – vēl tik 

neskaidras un nenoteiktas piecpadsmitajā gadsimtā. Viņš – šis zeķu tirgotājs 

– bija līdzinieks tiem, kas izrādīja pretestību kardinālam.” (42) 

 Gudrais un lepnais Kopenols apzinās tautas spēku un jūt to arī sevī, 

jo viņam būtu tikai jāpaceļ roka ādas virslocī, lai liktu krist slaveno 

augstmaņu galvām. Romāna beigu daļā Kopenols atgādina karalim šveiciešu 

vienkāršo zemnieku uzvaras kaujās pret Burgundijas hercoga armiju un 

brīdina no zemnieku un pilsētnieku sacelšanās, kad tautas stunda būs situsi. 

 Igo parāda, ka vienkāršās tautas dumpības gars mājo pat Parīzes 

Brīnumu galma (zagļu kvartāla) iedzīvotājos – klaidoņos, ubagos, zagļos, 

bezpajumtniekos. Rakstnieka skatījumā viņi ir cilvēcīgāki un taisnīgāki par 

karali, augstmaņiem un klerikāļiem, kuru griba var pakļaut spīdzināšanai un 

nāvei ikvienu nevainīgu cilvēku. Kad pēc mistērijas neveiksmīga uzveduma 

Parīzes Tiesas pils ēkā mistērijas autors Pjērs Grenguārs naktī aizmaldās 

Brīnumu galmā, ubagi kopā ar savu grašu karali Klopēnu Truijfu uzjautrinās, 

atdarinot tiesas sēdi, kurā tiek izlemts dzejnieka liktenis par neatļautu 

ielaušanos argo valstībā. Smiekliem skanot, apjukušajam un bailīgajam 

Grenguāram tiek piespriests nāvessods pakarot un tūlīt arī dota iespēja 

amizantā veidā no soda paglābties. Taču vienlaikus rūgta ironija par 

valdošās varas neģēlību skan Truijfu vārdos, ka, izvairījies no cilpas Brīnumu 

galmā, Grenguārs tomēr tiks pakārts. Tas notiks vēlāk –  „ar lielāku 



138 
 

svinīgumu, uz lieliskās pilsētas Parīzes rēķina, pie izturīgām akmens 

karātavām, un to izdarīs godīgi cilvēki. Tas tomēr ir zināms mierinājums.” 

(97) 

 Tieši Brīnumu galma iedzīvotāji solidāri izlemj glābt uz nāvi 

notiesāto ielu dejotāju Esmeraldu un milzīgā pūlī aplenc Parīzes Dievmātes 

katedrāli, lai atbrīvotu meiteni no katedrāles zvaniķa Kvazimodo gūsta, kas, 

pēc viņu domām, grib Esmeraldu atdot bendem. Glābēji nezina, ka tieši 

katedrālē, kur Esmeraldu paslēpis Kvazimodo, meitene pagaidām ir drošībā. 

Tādēļ uzbrukums katedrālei, kas prasa bezgala daudz upuru, ir 

pašaizliedzīgi varonīgs, bet traģisks. Tomēr tas liecina par vienkāršās tautas 

protesta vareno spēku, par drosmi sacelties pret tirānijas patvaļu, jo 

katedrāle atrodas karaļa aizsardzībā un uzbrucēji to pamatoti uzskata par 

karaļa balstu. Romānā virmojošais tautas protesta gars sabalsojas ar tā 

uzrakstīšanas laika vētrainajiem notikumiem 19. gadsimta 20. un 30. gadu 

mijā.  

 

 Gūtenberga iespiedprese. G ū t e n b e r g a  i e s p i e d p r e s e  

p i e s a k a  g a r ī g ā s  k u l t ū r a s   u z p l a u k u m u.  Romānā 

valdošajā vēlo viduslaiku atmosfērā īpaši cerīgu gaisotni rada grāmatu 

iespiešanas mākas novērtējums. Šis viduslaiku norieta un jauno laiku 

pieteikuma izcilākais atklājums ir Maincas zeltkaļa Johana Gūtenberga 

izgudrotā iespiedprese, ar kuras palīdzību jau 1452. gadā tika uzsākta 

pirmās grāmatas iespiešana. Jaunā tehnika deva iespēju vienreiz metālā 

atlietus burtus izmantot dažādu tekstu salikšanai, apdrukāt lapai abas puses, 

paātrināt un palētināt iespieddarba tapšanu. Tādā veidā tika radīts vesels 

apvērsums zināšanu apritē un nodrošināts garīgās kultūras uzplaukums – 

renesanse. 

 Iespiestas grāmatas cildinājumam romānā veltīta nodaļa ar 

katedrāles arhidiakona Kloda Frolo vārdiem virsrakstā – „Šī te nokaus to”.  

Tie ir vārdi, ko arhidiakons saka par iespiestu grāmatu salīdzinājumā ar 

jebkuru akmenī kaltu grāmatu arhitekta iecerētas katedrāles veidā. Igo atklāj 

arhidiakona vārdos ieslēptās domas divējādo nozīmi: „Pirmkārt, tā bija 

garīdznieka doma. Tās bija garīgā kalpa šausmas no jauna faktora – 

grāmatu iespiešanas. Tās bija altāra kalpa šausmas un acu gaismas 
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aptumšojums gaismu izstarojošās Gūtenberga iespiedmašīnas priekšā. [..] 

Tas bija pravieša vaids, kas dzird, kā dūc un dun atbrīvojusies cilvēce, un 

kas redz pienākam laiku, kad prāta priekšā sagrūst ticība, kad brīvā doma 

apgāž reliģiju, kad pasaule nokrata Romas jūgu. Tas bija filozofa 

paredzējums, ka cilvēka doma, kļuvusi gaistoša, pateicoties iespiešanas 

mākslai, izgaro līdzīgi tvaikiem no teokrātijas recipienta. [..] Tas nozīmēja, ka 

viena vara nomainīs otru varu. Tas nozīmēja – iespiedmašīna nokaus 

baznīcu.” (198) 

  Tālāk Igo norāda, ka arhidiakona vārdos iekļauta vēl kāda grūtāk 

pamanāma filozofiska doma, „ne tikai garīdznieka doma vien, bet arī 

zinātnieka un mākslinieka doma. Tajā izpaudās [..] priekšnojauta, ka cilvēka 

domāšana, mainot formu, ar laiku mainīs arī savu izpausmes veidu; [..] ka 

akmens grāmata, tik stipra un tik izturīga, atdos savu vietu papīra grāmatai, 

vēl stiprākai un izturīgākai. [..] Tas nozīmēja, ka vienu mākslu izstums otra. 

Tas nozīmēja – grāmatu iespiešana nokaus arhitektūru.” (199) 

 Nodaļas beigās Igo uzbur priekšstatu par grāmatu iespiešanas 

mākas radītu brīnišķīgu celtni, kurā „iztēles zeltotās bites” (213) atkal un 

atkal pienes jaunas medus nastas. Šī celtne joprojām top un top, un nekad 

nebūs pabeigta: „Te viss izdveš harmoniju. Sākot ar Šekspīra katedrāli un 

beidzot ar Bairona mošeju, tūkstošiem zvanu tornīšu juku jukām blīvējas šai 

vispasaules domas metropolē.” (213) 

 

 Katedrāle. K a t e d r ā l e s  t ē l s –r o m ā n a  k o m p o z ī c i j a s  

c e n t r s. Uz vēsturiskai ticamībai atbilstoši un neparasti spilgti veidotā vēlo 

viduslaiku Parīzes un cilvēku tikumu fona atklājas galveno varoņu likteņi. Tos 

saista Parīzes Dievmātes katedrāles tēls. Majestātiskajai celtnei, kuras vārdā 

nosaukts vēsturiskais romāns, veltīta vesela nodaļa „Dievmātes katedrāle”, 

tāpat kā pilsētai – nodaļa „Parīze no putnu lidojuma”. Taču katedrāles tēls 

atkal un atkal parādās arī citās nodaļās. Igo cildina šo granītā rakstīto 

diženumu ar tajā iemūžināto cilvēces domu vēstures gadsimtos: „Ikviena šī 

godājamā pieminekļa puse, ikviens akmens ir ne tikvien Francijas vēstures, 

bet arī zinātnes un mākslas vēstures lappuse.” (125) 

 Konkrētais, detalizēti aprakstītais katedrāles tēls Parīzes 

Vecpilsētas salā simbolizē viduslaiku draudīgos spēkus un tautas radošā 
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gara veidotās kultūras vērtības, jo tieši tautas arhitekts, tēlnieks, vitrāžists, 

mūziķis, visdažādāko amatu meistars uzbūris šo „mierīgo diženumu” (120) ar 

spraišļotiem portāliem, milzīgo centrālā loga rozeti un diviem masīviem 

torņiem, ar augstu un trauslu arkāžu galeriju, skulpturāliem rotājumiem, 

gravējumu un kalumu detaļām un daudzajiem zvaniem. Parīzes Dievmātes  

katedrāle ir „plaša akmens simfonija, kolosāls cilvēka un tautas mākslas 

darbs, vienots un daudzējāds, līdzīgs „Iliādai” un „Romansero”, kuriem tas ir  

radniecīgs; vesela laikmeta visu spēku sakopojuma brīnišķīgs rezultāts, kur 

no katra akmens plūst simt veidus iegūstošā, mākslinieka ģēnija iegrožotā 

strādnieka fantāzija; vārdu sakot, šo cilvēku roku darbs ir varens un bagāts 

kā pati Dieva radība, no kuras tas ir nolaupījis savu divējādo raksturu: 

daudzveidību un mūžību.” (120) 

 Tomēr tautas ģēnija radītajā katedrālē, kurā pamanāmi arī 

reliģiskam kultam sveši veidojumi, iemājo kāds draudīgs spēks, ko uztur 

māņticība un viduslaiku klerikāļu aizstāvētās dogmas, kas ticības vārdā 

nomāc cilvēka prieka, laimes un dzīvības alkas. Tādēļ parīziešus baida 

katedrāles statujās atveidotie nezvēri un dēmoni un katedrāle kļūst par 

viduslaiku tumsonības simbolu. Ļaudis šausmina pašu māņticības dēļ 

iedomātā katedrāles atdzīvošanās, ko, pēc viņu domām, izraisot kroplā 

zvaniķa (dēmona!) un drūmā arhidiakona (burvja!) vara. Tad katedrāle ļaužu 

iztēlē „ieguva nez kādu fantastisku, pārdabisku, drausmīgu izskatu; šur tur 

atvērās acis un mutes, kļuva dzirdamas akmens suņu rejas, teiksmainu 

akmens pūķu un čūsku šņācieni, kuri augu dienu un nakti, izstieptiem 

kakliem un atplestām rīklēm, apsargāja milzu katedrāli, bet Ziemsvētku 

priekšvakarā, kad lielais zvans aizsmacis aicināja ticīgos uz pusnakts mesu, 

drūmā katedrāles fasāde ieguva tādu izskatu, ka, likās, galvenais portāls 

aprij pūli, bet rozete tajā noraugās”. (173) Un tomēr katedrāle ir Kvazimodo 

mājvieta un Esmeraldas patvērums. Tā līdzīgi dzīvai būtnei kļūst par romāna 

notikumu centru. 

 

 Vēstures virzītājspēks. Jau Parīzes Dievmātes katedrāles tēla 

veidojumā atklājas Igo pasaules izjūtai atbilstošais kontrastējošu spēku 

saduras princips, tēlu traktējums to konkrētajā tiešamībā un simboliskajā 

nosacītībā.  
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 Ar  katedrāli saistās L a b ā  u n  Ļ a u n ā  n e m i t ī g ā s  c ī ņ a s  

i z j ū t a.  Pasauli Igo priekšstata kā divu visvarenu, nesamierināmu un 

mūžmūžīgu Labā un Ļaunā spēku cīņas arēnu. Cīņa izpaužas kontrastiem 

pārbagātajās dabas parādībās. Tā risinās cilvēka dvēselē un pretrunu 

sadursmēs nosaka viņa likteni. Labā un Ļaunā nepārtrauktā cīņa liek 

vēstures laiku lokos uz priekšu lauzties arī visas cilvēces dzīves ceļam. Šāda 

pasaules izjūta nosaka rakstnieka daiļradei būtisko kontrasta principu, kas 

ietekmē gan tēlu veidojumu, gan visa daiļdarba kompozīciju – tēlu sistēmas 

un sižeta kārtojumu. 

 Līdzās Labā un Ļaunā nemitīgās cīņas izjūtai  v ē s t u r e s  g a i t a  

i z j u s t a  k ā  t i e c ī b a  no  Ļ a u n ā  u z  L a b o,  kā virzība no tumsas 

uz gaismu, no varmācības uz brīvību. Igo optimistiskie uzskati par vēstures 

virzību ir radniecīgi apgaismotāju un utopisko sociālistu uzskatiem. 

 Galvenais v ē s t u r e s  v i r z ī t ā j s p ē k s  tās tiecībā no Ļaunā 

uz Labo ir cilvēka un visas sabiedrības t i k u m i s k a  i z a u g s m e.  Tātad 

tieši morāli ētisko normu pilnveidošanās, tikumiskais progress, pēc Igo 

domām, veido cilvēces vēstures pamatu, nosaka tās gaitu no dabas stihijas 

palaikam truli nežēlīgā jūga, no sociāli netaisnīgo likumu jūga un absurdu 

dogmu jūga uz brīvības, taisnības un garīgā skaistuma uzvaru.  

 Jebkura cilvēka dzīves norises, pat dvēseles kustības skatījums 

tikumiskā progresa un mūžības kontekstā padara ar konkrētu laikmetu un 

konkrētu sociālo vidi saistītos Igo varoņus arī par simboliem, kas tālākajās 

kopsakarībās nosacīti pārstāv ar Labā un Ļaunā spēkiem saistītas idejas. 

Tādi ir arī romāna „Parīzes Dievmātes katedrāle” galvenie varoņi – 

Esmeralda, Klods Frolo un Kvazimodo. 

 

 Esmeralda. Esmeralda ir v i e n k ā r š ā s  t a u t a s  p ā r s t ā v e 

– dabiska, moža, iejūtīga, lepna un bezgala skaidra. Sešpadsmitgadīgā 

meitene, ko visi uzskata par čigānieti, iemācījusies pilnīgi patstāvīgi 

nodrošināt sev mājvietu un iztiku ar dejām, dziesmām un mācītas kaziņas 

priekšnesumiem pilsētas ielās un laukumos. Līdzko atskan Esmeraldas 

basku bungas, parīzieši kā apburti steidz apbrīnot žilbinoši skaistās būtnes 

mākslu. Pirmo reizi viņa parādās pie liesmojoša svētku ugunskura: 
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  „Viņa nebija liela, tomēr tāda šķita, tik ļoti viņas smuidrais augums 

tiecās augšup. Jaunā meitene bija melnīgsnēja, tomēr bija nojaušams, ka 

dienas gaismā viņas ādai droši vien piemita tā brīnišķīgā, zeltainā vizma, 

kāda raksturīga andalūzietēm un romietēm. Viņas kāju pēdas arī bija kā 

andalūzietei, tik viegli viņa spēra soļus šai šaurajā, graciozajā apavā. Jaunā 

meitene dejoja, griezās, virpuļoja uz nevērīgi tai zem kājām pamesta veca 

persiešu paklāja, un ik reizes, kad tās starojošā seja pavīdēja jūsu acu 

priekšā, viņas lielās, melnās acis šķīla zibeņus. 

 Visa pūļa skatieni bija kā piekalti viņai, visu mutes pavērtas, un 

tiešām, kamēr jaunā meitene tā dejoja, basku bungām rībot, kuras tā turēja 

apaļīgajās, jaunavīgajās rokās augstu virs galvas, šmauga, trausla un kustīga 

kā lapsene, kailiem pleciem, zeltainā, cieši viduklim pieguļošā ņieburā un 

raibos svārkos, kas zvanveidīgi piepūtās, šad tad atsegdami slaidās kājas, 

viņa ar saviem melnajiem matiem, liesmainajām acīm likās pārdabisks 

radījums.” (69) 

 Taču Esmeraldā nav nekā pārdabiska. Beidzoties dejas vai 

dziesmas reibinošajai varai, viņa atkal kļūst par vienkāršu, atklātu, sirsnīgu 

un līdzjūtīgu dabas bērnu, kura dzīvesprieka, laipnības un skaistuma 

valdzinājumam pakļaujas pat Brīnumu galma iemītnieki: „Argo karalistes 

pavalstnieki – kā vīrieši, tā sievietes – klusēdami pašķīrās, kad meitene 

devās garām, un mežonīgās sejas it kā apskaidrojās no viena paša viņas 

skatiena.” (108) 

 Esmeraldas dabiskumu izceļ viņas naivitāte un tā mīļi valšķīgā 

izteiksme sejiņā, kas parādās, kritiski novērtējot kādu neparastāku situāciju. 

Kad Klopēns Truijfu, Brīnumu galma Grašu karalis, imitētās tiesa noslēgumā 

paziņo, ka atbilstoši kādai čigānu paražai Grenguāru no cilpas var paglābt 

vienīgi sieviete, kas gribētu viņu ņemt par vīru, ierodas Esmeralda un, 

izstiepusi apakšlūpiņu un savilkusi sejiņu apburošā grimasē, pasaka: „Es 

ņemu viņu.” (104) Tā rīkoties Esmeraldu rosina līdzjūtība pret drebošo, 

skrandaino un izsalkušo notiesāto, jo tikumiski skaidrajai meitenei 

vieglprātība ir pilnīgi sveša.  

 Igo aicina lasītāju atcerēties, kā bērnībā tas straujupītes krastā 

varbūt kādreiz ar skatienu sekojis „brīnišķīgai spārei – zaļganai vai zilganai, 

[..] šai sanošajai, dūcošajai purpura un debeszilu spārnu vērpetei, kuras vidū 
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trīsēja netverams, sava paša ātruma aizplīvurots tēls”. (105) Tādu spārīti, kas 

tikai uz brīdi nolaidusies atpūsties uz niedres galiņa, Grenguāram atgādina 

Esmeralda viņas mājīgajā un silti sakurinātajā istabiņā, kur dzejnieks kopā ar 

meiteni nokļūst pēc čigānu kāzu lakoniskā rituāla. (Viņš gan mēģina „spārītei” 

tuvoties, taču, pamanījis meitenes rokās mazu duncīti, drīz vien samierinās 

tikai ar drauga lomu un nakti pavada viens pats, cenzdamies iemigt uz 

pagaras lādes, kuras vāks pie tam rotāts ar visai reljefiem kokgriezumiem…) 

 Ar Esmeraldas tēlu romānā atklāts patiesas, lielas un atdevīgas 

mīlas spēks. Par daiļās dejotājas sapņu princi kļūst ārēji skaistais un 

elegantais, bet garīgi tukšais un vulgārais karaļa strēlnieku rotas kapteinis 

Febs Šatopers, kas nakts tumsā atbrīvo viņu no Kloda uzrīdītā Kvazimodo 

tvēriena. Uzaicināta Feba līgavas Flērdelisas namā, meitene klusēdama 

panes dižciltīgo jaunavu dzēlīgās piezīmes un raugās staltajā un iznesīgajā 

kapteinī maiguma un pielūgsmes pilnām acīm, bet, jūtot viņa labvēlību pret 

sevi, lepnumā un laimē iestarojas. Esmeraldas un Feba slepenās tikšanās 

reizē meiteni ieskauj „tāda nevainības dvesma, tāda tikumības burvestība” 

(331), ka pat visai brutālais pavedējs sākumā viņas tuvumā jūtas mazliet 

neērti. 

 Esmeraldai mīlēt nozīmē ziedoties, uzticēties un nenodot. Tādēļ 

viņas jūtas nespēj iznīcināt nedz izmisums par Feba varbūtējo nāvi, nedz 

apsūdzība buršanā un slepkavībā, nedz raksturā nepastāvīgā Feba 

atgriešanās pie bagātās Flērdelisas. Esmeraldas jūtas nespēj iznīcināt pat 

Kloda Frolo piedāvātā iespēja paglābties no spīdzināšanas un karātavām, ja 

tikai čigāniete pakļautos arhidiakona kaislei. Esmeralda izvēlas nāvi.  

 Esmeraldas tēls un viņas traģiskais dzīvesstāsts ir tipisks 

neaizsargātai meitenei viduslaikos. Tāds liktenis varēja piemeklēt jebkuru  

vienkāršu sievieti klerikāļu uzkurinātas māņticības pārņemtajā sabiedrībā, 

kurā ikvienu bija iespējams nepamatoti apsūdzēt pesteļošanā. 

  Taču Esmeralda ir arī  t a u t a s  d v ē s e l e s  s i m b o l s – 

„bezgala tīrs, gaisīgs un spārnots”. (73) Viņas maigais spēks pakļauj, 

tikumiskā skaidrība valdzina, pašaizliedzība, uzticība un jūtu noturība modina 

ticību kaut kam lielam, gaišam un nemirstīgam šajā pasaulē. Tāda var būt 

tikai tautas dvēsele, kurā iemājo viss Labais cilvēku sirdīs un sabiedrībā. 
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Viņas liktenis rosina apjaust Labā spēku un vienlaikus tautas dāsnās un 

poētiskās dvēseles  apdraudētību Ļaunuma pārņemtajā laikmetā. 

 Uz Esmeraldas tēlu vairāk nekā uz citiem „Parīzes Dievmātes 

katedrāles” tēliem attiecināms M. Treskunova teiktais par tēla būtības 

atklāšanos šajā romānā: tā atklājas „mazāk rakstura attīstībā nekā 

pretnostatījumā citam kontrastējošam tēlam. [..] Tāds kontrasts nosaka arī 

Esmeraldas un Feba attiecības. [..] Esmeraldas dziļās, maigās un liegās 

jūtas pretmetā Feba banalitātei un niecīgumam.” 52 

 

 Klods  Frolo – f a n ā t i s k s  r e l i ģ i j a s  d o g m u   s a r g s. 

Pretmetā brīnum jaukajai un skaidrajai Esmeraldai izceļas postošas kaisles 

pārņemtais fanātiķis Klods Frolo. Klods Frolo ir Parīzes Dievmātes 

katedrāles garīdznieks, Žozasas arhidiakons. Arī viņa, tāpat kā Esmeraldas,  

raksturojuma aizsākumā veidots zīmīgs portretējums:  

 „Starp tūkstošām purpursarkanās liesmas apspīdētajām sejām 

izcēlās viena cilvēka seja, kurš, kā likās, daudz dziļāk bija nogrimis dejotājas 

vērošanā. Tā bija skarba, sevī noslēgta, drūma vīrieša seja. Šim cilvēkam, 

kura ģērbu noslēpa apkārtstāvošais pūlis, likās, bija ne vairāk par trīsdesmit 

pieciem gadiem; tomēr viņam jau bija kails galvvidus un tikai šur tur deniņos 

saglabājušās retu, iesirmu matu šķipsnas; platā un augstā piere jau bija 

izvagota grumbām, bet dziļi iekritušajās acīs gailēja neparasta jaunības 

kvēle, dzīves alkas, dziļi apslēpta kaisle. Neatraudams skatienu, viņš vērās 

čigānietē, un, kamēr neprātīgā sešpadsmit gadus vecā meitene dejoja un kā 

taurenītis laidelējās par prieku visiem, vīrieša seja arvien vairāk un vairāk 

sadrūma. Laiku pa laikam smaids un nopūtas mijās ap viņa lūpām, bet 

smaids bija vēl sāpīgāks nekā nopūta.” (70) 

 Tieši Esmeraldas un viņas ņiprās kaziņas Džali uzstāšanās reizē, 

kad Džali ar priekškājiņu piesit pareizu pulksteņa laiku un amizanti atdarina 

karalisko prokuroru garīgajā tiesā, no Kloda lūpām izlaužas meitenes 

turpmākai dzīvei liktenīgie vārdi: „Te slēpjas kāda burvestība. [..] Svētuma 

gānīšana! Zaimošana!” (71, 72) 

                                                           
52

Трескунов, Миxaил Сoлoмoнoвич. 1969. Виктор Гюго. Ленинград: Просвещение, 40. 
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 Ja Esmeraldas tēla veidojumā ieskats viņas pagātnē ir maznozīmīgs 

(meitenīti no šūpuļa izzaguši un svešumā aizveduši čigāni), tad romānā 

izklāstītā arhidiakona biogrāfija atklāj būtiskas viņa rakstura veidošanās 

šķautnes. Sīkmuižnieku dēls Klods jau kopš mazotnes skolojies kādā 

Parīzes koledžā. Filoloģijas, medicīnas un citu zinātņu drudžainas apguves 

gados skumjais un nosvērtais zēns izaudzis par askētisku jaunekli un, 

domādams, „ka dzīvei ir viens vienīgs mērķis – zināšanu apgūšana”, (163) 

dziļi alojies. 

 Deviņpadsmit gadu vecumā pārdzīvotā katastrofa (mēris nopļauj 

viņa tēvu un māti) atmodina Kloda noslēgtajā sirdī kaislu mīlestību pret brālīti 

Žeanu: 

  „Šī pieķeršanās attīstījās viņā neparasti spēcīgi. Tik dzidrai dvēselei 

tā bija kā pirmā mīlestība. Šķirts jau kopš pašas bērnības no vecākiem, kurus 

tas tik tikko bija pazinis, ieracies, gluži kā iemūrējies savās grāmatās, kārs it 

visu izpētīt un iepazīt, pārņemts vienīgi no sava prāta alkām, kuru bagātināja 

zinātne, un no savas iztēles, kuru spārnoja grāmatu lasīšana, – nabaga 

students nebija paguvis ieklausīties savas sirds balsī. Jaunākais brālītis, šis 

bez mātes un tēva palikušais mazais bērniņš, kas tik pēkšņi kā no debesīm 

bija iekritis Kloda rokās, pārveidoja viņu pavisam citā cilvēkā. Viņš pēkšņi 

atjauta, ka pasaulē eksistē vēl kas cits bez Sorbonas zinātniskajām teorijām 

un Homēra vārsmām, ka cilvēks alkst sirsnības, ka dzīve bez maiguma un 

mīlestības nav nekas cits kā vienīgi sauss, spiedzošs un čīkstošs 

mehānisms; bet, būdams vēl tajā vecumā, kad vienas ilūzijas nomaina citas, 

viņš iedomājās, ka asinsradniecības saites un pieķeršanās ģimenei ir 

vienīgās dzīvē nepieciešamās jūtas un ka mīlestība pret mazo brālīti ir pilnīgi 

pietiekama, lai piepildītu visu cilvēka dzīvi.” (163-164) Taču Klods arī šoreiz 

alojas… 

 Jau kļuvis par Dievmātes katedrāles garīdznieku, jau iemantojis 

erudīta zinātnieka slavu, kas tautā pārvērtusies par burvja reputāciju, jau 

apņēmies uzaudzināt arī atradeni Kvazimodo, lai ar šādu žēlsirdības darbu 

izpirktu Žeana vainas nākotnē, Klods redz, ka ar visu savu lielo mīlestību un 

pašaizliedzību nespēj Žeanu ievirzīt vēlamajā gultnē. Viņu arvien dziļāk 

sarūgtina jaunākā brāļa uzvedība, jo Žeans „auga un attīstījās, laižot kuplus, 

skaistus, leknus dzinumus tikai slinkuma, nezināšanas un uzdzīves virzienā”. 
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(176) Klods gan vēl meklē glābiņu zinātnes studijās, alķīmijas, astroloģijas 

un melnās maģijas apkampienos (varbūt radīt zeltu no uguns?), taču, kļūstot 

arvien izglītotāks, viņš tajā pašā laikā kļūst „arvien bargāks kā garīdznieks, 

arvien skumjāks kā cilvēks”. (177) Nedz zinātne, nedz brāļa audzināšana 

nav svētījusi viņa mūžu.  

 1482. gadā, kad risinās romāna darbība, Klods jau ir vīlies, drūms, 

īgns un bargs garīdznieks – fanātisks reliģijas dogmu sargs, kura priekšā 

dreb baznīcas kalpi, kora zēni un pieaugušie dziedātāji. Tādā Kloda Frolo 

rakstura attīstības etapā viņa redzeslokā parādās Esmeralda un romānā 

aizsākas mīlas tēmas risinājums šo jūtu dažādu izpausmju skatījumā. 

 Garīdzniekā pēkšņi uzliesmo dabas likuma noteiktas, bet baznīcas 

dogmu dēļ slāpētas alkas pēc sievietes tuvības, tik kaislas un neparastas 

jūtas, ka salauž dvēseles sastinguma bruņas. Žeans, reiz nejauši pārsteidzis 

vecāko brāli tādu jūtu uzliesmojuma brīdī, nesaprot, „ar kādu niknumu rūgst 

un vārās šī cilvēka kaislību jūra, ja tai nav kur rast izeju, kā tā sakrājas, kā tā 

uztūkst, kā pārplūst pāri krastiem, kā tā izgrauž sirdi, kā tā iekšēji izplūst 

elsās un apslāpētās konvulsijās, līdz pārrauj dambjus un izlauž sev gultni. 

Kloda Frolo bargā un ledainā ārējā čaula, šī viņa augstās, neaizsniedzamās 

tikumības saltā maska vienmēr bija maldinājusi Žeanu. Dzīvespriecīgais 

Žeans nekad nebija varējis iedomāties, ka dziļi zem sniega klātās Etnas 

slēpjas verdoša un neganta lava.” (304) Tāda lava, neradusi savām 

tieksmēm gultni, pārvēršas postošā spēkā. Atstumtā mīlestība kļūst par 

ellišķīgu kaislību un pieņem kroplas formas. 

 Kā vērīgs psihologs Igo rūpīgi izseko garīdznieka apdullinošajam 

kritienam noziegumā. Bargai klostera atturībai gadiem ilgi notiesātais Klods  

naktī zogas līdzi Febam un, saldkaislā greizsirdībā smakdams, rod baudu, 

kvēlošiem redzokļiem skatot Esmeraldas un Feba tikšanos. Viņš paceļ dunci 

pret Febu un, cerēdams iegūt čigānieti kaut cietuma mūros, denuncē viņu 

garīgajai tiesai: „Grēka galējībā slēpjas neprātīga laime. Garīdznieks un 

ragana var savienoties baudā arī uz salmu klēpja cietumā!” (369) Pēc tam 

iekustinātais likteņa rats vairs nav apturams. 

 Igo liek arhidiakonam grēksūdzei līdzīgā monologā pašam atklāt 

Esmeraldai savas jūtas un to motivēto rīcību. Bet visus viņa pūliņus 

attaisnoties pārsvītro atraidītās mīlestības baigā metamorfoze sātaniskā 
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naidā, līdzko Esmeralda pie karātavām Kloda mīlestību vēlreiz noliedz. Savu 

baznīcas dogmu sakropļoto likteni garīdznieks rezumē ļaunās domās „par 

mūžīgo zvērestu neprātu, par šķīstības, zinātnes, ticības, tikumības niecību, 

par Dieva nevajadzīgumu”. (400) Urbdamies savā dvēselē, Klods Frolo tur 

jau saklausa sātana smieklus un atskārst Ļaunā spēka būtību: „Viņš uzurdīja 

visu sirds dziļumos noslēpušos naidu, visu ļaunumu un ar saltu ārsta 

skatienu, kurš izmeklē slimnieku, pārliecinājās par to, ka šis naids un šis 

ļaunums nav nekas cits kā vien izkropļota mīlestība; ka mīlestība, šis visu 

cilvēku tikumu avots, garīdznieka dvēselē pārvēršas par kaut ko drausmīgu 

un cilvēks, kurš radīts tāds kā viņš, kļūstot par garīdznieku, pārvēršas 

dēmonā.” (400) 

 Klods Frolo ir konkrēta laikmeta un konkrēta sabiedrības slāņa 

pārstāvis – XV gadsimta garīdznieks baznīcas kalpam lemtā askētisma un 

māņticības gūstā. Viņa tēlā Igo atklāj vēlo viduslaiku dogmatisma un 

jezuītisma sadursmi ar renesanses priekšvakara šaubu garu, kas rosina 

atskārst iegūto zināšanu robežas, akla fanātisma un reliģijas dogmu 

ļaunumu. Kloda tēlā atklājas askēta veltīgā cīņa ar dabas likumu diktētu jūtu 

atmodu. Šajā cīņā zaudē abi – gan askēts, gan dabiskais cilvēks. Un uz abu 

bojāejas pīšļiem paceļas dēmons, ko, liekas, pati katedrāle ar Kvazimodo 

palīdzību nokrata no saviem granīta kamiešiem.  

 Dēmoniskais Kloda tēls simbolizē viduslaikos valdošo (arī vēlāk 

sīksti dzīvelīgo) reliģijas dogmu sakropļoto cilvēka apziņu – tādu apziņu, kurā 

ieperinājies klerikāļu iepotētais askētisms un uzkurinātā māņticība. Romāna 

gaitā  K l o d a  t ē l s  i z v ē r š a s  p a r  Ļ a u n ā  s p ē k a  s i m b o l u. 

 

  Kvazimodo. Pretmetā postošas kaislības pārņemtajam Klodam 

Frolo romānā īpaši spilgti iegaismojas Kvazimodo tēls. Fiziski kroplais 

Parīzes  Dievmātes  katedrāles  zvaniķis   ir  n e s a v t ī g u   j ū t u  v a r ā  

g a r ī g i  s k a i s t ā  u z v a r a s  a p l i e c i n ā j u m s. Viņa tēla 

veidojumā realizējas Igo estētiskajos uzskatos akcentētais krāsu 

sabiezinājuma princips, un viņa likteņstāstā groteskais atkāpjas cildenā 

priekšā. 

 Kvazimodo romānā parādās ākstu svētku orģijas laikā, kad vispārējā  

jautrības un izlaidības peklē tiek atzīts par neglīteni ar visriebīgāko grimasi 
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un ievēlēts par ākstu pāvestu. Taču Kvazimodo nemaz nav mēģinājis 

sašķobīt vaibstus īpašā izteiksmē.  

 Viņš pats „bija viena vienīga grimase: nesamērīgi liela galva ar 

sarainiem, rūsganiem matiem; starp abiem pleciem milzu kupris, kuru 

līdzsvaroja otrs – uz krūtīm; gurni un stilbi tik dīvaini izgriezti, ka kājas viņam 

varēja saskarties vienīgi ceļgalos un, skatoties no priekšas, atgādināja divus 

sirpjus ar savienotiem kātiem, platas pēdas, atbaidošas rokas un reizē ar 

visu šo kroplību kaut kāda draudīga fiziska spēka, veiklības un drosmes 

izpausme visā viņa stāvā – neparasts izņēmums mūžīgajam likumam, kas 

prasa, lai spēks, tāpat kā daiļums, izrietētu no harmonijas.” (54) 

 Jaunievēlētais ākstu pāvests Kvazimodo, kas, visu vajāts un 

izsmiets, vienmēr redzēts ar „ļaunprātības, pārsteiguma un skumju 

izteiksmes sajaukumu” (54) sejā, tagad domā piedzīvojam savu zvaigžņu 

stundu, jo viņam taču dota iespēja  piedalīties svētku procesijā. Tas nekas, 

ka galvā likta tikai ākstu pāvesta papes tiāra… „Divpadsmit ākstu brālības 

pārstāvju pacēla Kvazimodo uz pleciem; rūgtuma un nicinājuma pilns prieks 

atplauka ciklopa sejā, kad tas redzēja zem savām bezveidīgajām kājām visu 

šo skaisto, stalto, labi noaugušo vīriešu galvas.” (56) 

 Visa Kvazimodo dzīve ir saistīta ar Parīzes Dievmātes katedrāli. 

Kopš tālā 1467. gada svētdienas rīta, kad vecāku sieviešu pulciņš viņu 

pamanīja izliktu atradenim domātā koka silītē katedrāles priekštelpā un kad 

uzaudzināt viņu apņēmās Klods Frolo, Kvazimodo ir uzturējies šajā svētītajā 

patvērumā. „Atbilstoši tam, kā viņš auga un attīstījās, Dievmātes katedrāle 

kļuva tam te ola, te ligzda, te māja, te dzimtene, te visa pasaule.” (167) 

 Gadu gaitā starp veco celtni un Kvazimodo izveidojas instinktīvas 

pieķeršanās jūtas, īpaša garīga un fiziska radniecība, zvaniķis kļūst par 

katedrāles neatņemamu sastāvdaļu – viņš izsaka katedrāles dvēseli zvanu 

mūzikā un spārnotā skaņu viesulī ļauj runāt arī savai dvēselei. Zvanot 

Kvazimodo atbrīvojas no ļaužu nicinājuma nastas, iedegas vētrainā priekā 

un izjūt radītāja laimi. Tad pāri pilsētai brāžas brīnumaina skaņu simfonija. 

Zīmīga ir Igo atziņa, ka ēģiptieši Kvazimodo būtu noturējuši par tempļa 

dievību, viduslaikos daudzi viņu uzskatīja par katedrāles dēmonu, „bet 

patiesībā viņš bija – tās dvēsele”. (174) 
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 Kvazimodo  –  Parīzes  Dievmātes k a t e d r ā l e s  d v ē s e l e s   

s i m b o l s,   s i m b o l i z ē   a r ī  t a u t a s  d i ž e n o  r a d o š o  g a r u,  

k o  v ē l  p l o s a  Ļ a u n u m a  v a r a, kas arī iemājo katedrālē un līdzās 

humānismam sevī ieslēpj biedējošus spēkus. 

 Vienlaikus Kvazimodo ir māņticības  l a i k m e t a  u p u r i s,  kas 

savas kroplības dēļ līdz mielēm izbauda nežēlīgo ļaužu nicināšanu un 

izsmieklu, ko daļēji apvalda vienīgi bailes no zvaniķa spēka, veiklības un 

niknuma. Kvazimodo nomāc bezgalīga grūtsirdība. To izraisa zvanu skaņu 

radītais kurlums. Kurluma dēļ viņš savā ziņa kļūst arī mēms, lai nedotu 

iespēju par sevi smieties. Grūtsirdībai ar laiku pievienojas ļaunums: „No 

saviem pirmajiem soļiem cilvēku vidū viņš sajuta, bet vēlāk skaidri saprata, 

ka tiek apsmiets, nopulgots, atstumts. Cilvēku runa Kvazimodo uztverē bija 

vienmēr vai nu izsmiekls, vai lāsti. Augdams lielāks, viņš sastapa ap sevi 

vienīgi naidu un pats to iesūca it visās savās porās. Izraisot sevī vispārēju 

ļaunprātību, viņš pacēla ieroci, ar kuru pats tika ievainots.” (171) 

 Grūtsirdības un ļaunuma nomāktais zvaniķis dziļā pateicībā, 

padevībā un modrībā pakļaujas vienīgi savam audžutēvam. Taču tieši 

arhidiakona dēļ viņam nākas pārdzīvot drausmīgu katastrofu – Klods Frolo 

novēršas no spīdzinātā un pazemotā  zvaniķa, kad nelaimīgais pie kauna 

staba izcieš sodu par mēģinājumu nolaupīt un upurēt Esmeraldu Kloda 

iekārei. Tādā brīdī slāpju izmocītais Kvazimodo ūdens malku saņem no paša 

apdraudētās čigānietes rokām un pār viņa izmisumā pārvērsto seju lēnām 

norit varbūt mūžā pirmā asara.  

 Esmeraldas līdzjūtība atmodina Kvazimodo sirdī veldzējošu un 

pilnīgi nesavtīgu mīlestību. Viņa tēlā apliecināts  m ī l a s  s p ē k s.  Mīlas 

spēka ietekmē vajātais un ļaunais Kvazimodo pārtop par pašaizliedzīgu, 

cēlsirdīgu un ziedoties spējīgu cilvēku. Mīlā pret Esmeraldu vienmēr 

sadrūmušais zvaniķis kļūst sapņaini liegs un maigs. Mīla atraisa viņa 

neveiklo prātu, spārno drosmi un palīdz atbrīvot Esmeraldu no bendes 

nagiem. Bet pūlis, Kvazimodo rīcības aizkustināts, uzgavilē notiesātās 

meitenes glābējam, kad viņš, turēdams Esmeraldu augstu virs galvas, 

pērkondimdošā balsī sauc: „Patvērums!” (394) Mīlā viņa „gnoma acu 

skatiens, pievērsts jaunavai, te appludināja to ar maiguma, sāpju un 

līdzjūtības paliem, te pēkšņi pacēlās augšup, šķildams zibšņus. Un tad 
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sievietes smējās un raudāja, pūlis lēkāja aiz sajūsmas, jo šajā mirklī 

Kvazimodo bija patiesi skaists. Viņš bija skaists, viņš –  šis sērdienis, šis 

atradenis, šis izdzimtenis – jutās cēls un spēcīgs, raudzījās taisni acīs šai 

sabiedrībai, kura viņu bija atstūmusi, bet kuras lietās viņš tik valdonīgi 

iejaucās.” (394-395) 

 Klusu cieņu izraisa apbrīnojamā pašaizliedzība un smalkjūtība, ar 

kādu Kvazimodo rūpējas par Esmeraldu katedrāles neaizskaramajā 

patvērumā. Tādu attieksmi spēj veidot tikai nesavtīgas jūtas, ko atmodinājusi 

pateicība par sāpju stundā reiz saņemto veldzes malku. Kvazimodo 

Esmeraldai atzīstas: “Par šo lāsi ūdens, par šo mazumiņu līdzjūtības es varu 

samaksāt tikai ar visu savu dzīvi.” (616) 

 Kvazimodo jūtas bezgala laimīgs, kad Esmeralda pieskaras viņa 

rokai, cenšas vienmēr paslēpties, lai neatbaidītu meiteni ar savu kroplumu. 

Mīlas ietekmē Kvazimodo ar pārdabisku spēku un bezbailību atvaira 

satrakotā pūļa uzbrukumu katedrālei. Arī tad, kad Esmeraldu vairs nekas 

nespēj glābt, Kvazimodo jūtas turpina kuplot un zarot un aizved viņu pie 

meitenes „kapa” Monfokonas karātavu pagrabā. „Jo mīlestība ir līdzīga 

kokam: tā aug pati no sevis, laiž dziļi saknes visā mūsu būtnē un turpina 

zaļot, kad sirds jau ir salauzta.” (418) 

 

 Būtiskais mākslinieciskajā veidojumā. „Parīzes Dievmātes 

katedrāles” mākslinieciskais veidojums jau atklāts visa romāna skatījuma 

gaitā. Tādēļ tā raksturojuma kopsavilkumā vēlreiz akcentējamas būtiskākās 

iezīmes. 

   Uzmanība pievēršama centrālajiem varoņiem kā noteiktu ideju, 

koncepciju simboliem un vienlaikus konkrēta vēstures laikmeta un sociālā 

slāņa pārstāvjiem. 

  Tikpat būtiska ir romāna varoņu atklāšanās kontrastos, kas cieši 

saistīti ar grotesku, jo groteska dzimst no kontrastu savienojuma un to tīša 

saasinājuma. Kontrasti veidojas varoņu iekšējo pārdzīvojumu atklāsmē. 

(Cieņas un uzticības sadursme ar greizsirdību un naidu Kvazimodo 

attieksmē pret arhidiakonu. Askētisma sadursme ar postošas kaisles 

uzliesmojumu Kloda rakstura attīstībā.) 
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 Savukārt tēlu kontrasti visspilgtāk izceļas mīlas tēmas risinājumā. 

(Valdzinošajai Esmeraldai, kuras nesamaitātā dabas bērna sirdī saplaukst 

dziļas un maigas jūtas, pretmetā parādās fiziski skaistais, bet jūtās 

pliekanais, zemiskais un uzdzīves kārais Febs. Esmeraldas sievišķīgajam  

daiļumam kontrastē Kvazimodo atbaidošais kroplums.  

 Kontrasta jeb antitēzes princips realizējas arī romāna nodaļu 

veidojumā. (Flāmiskā orģija ākstu pāvesta izraudzīšanas laikā nodaļā 

„Kvazimodo”. Esmeraldas spīdzināšanas aina „Nodaļas turpinājumā par 

sausā lapā pārvērsto ekiju”. Melodramatisma iezīmes nodaļā „Mazā 

kurpīte”.) 

  Jau šajos kontrastos atklājas visam romānam būtiskā intonatīvās 

paletes bagātība – traģiskais mijas ar komisko, liriskais ar ironisko, cildenais 

ar zemisko utt. (Izsalkušā un nosalušā Grenguāra dramatiskais skrējiens pa 

zagļu kvartāla ieliņu labirintu, un tad – viņa baigie pārdzīvojumi un klaidoņu 

uzjautrināšanās imitētās tiesas laikā. Melodramatiskais Esmeraldas un Feba 

tikšanās skats, un tad – drausmīgais Kloda noziegums.) 

  Vēlreiz akcentējams jau raksturotais laikmeta kolorīts, kas atklājas 

visā romāna struktūrā – varoņu un viņu likteņstāstu veidojumā, darbības 

vietas un laika tēlojumā, notikumu savdabībā, laikmetam atbilstošu tērpu 

zīmējumā. (Tiesu pils zāles apraksts, mistērijas uzveduma atainojums vai 

kurlā tiesneša vadītas tiesas sēdes attēlojums. Norādes par kupli 

sakrokotām un zeltā izšūtām mežģīnēm kapteiņa kreklam vai par zili sarkani 

svītrotiem brunčiem un krāsainām bultām izšūtām diegu zeķēm mantīgāko 

sieviešu ietērpam, ko papildina ar lenšu pušķiem un vizuļiem rotātas un 

ragiem līdzīgas galvassegas.) Laikmeta kolorīta veidošanā piedalās arī 

valoda – katra galvenā varoņa vārdu krājums pēc iespējas iezīmē tā 

pārstāvētā sociālā slāņa valodu 15. gadsimtā. Īpaši sulīgs ir Brīnumu galma 

argo. Tāda ir Klopēna Truijfu runa. 

  Romāna sižeta veidojumā daudz peripetiju, ko rada nejaušas 

tikšanās, maldīgi pieņēmumi, krasi likteņa pavērsieni, negaidītas sakritības 

u.ic. (Esmeraldas un Feba nejaušā tikšanās, kad nakts patruļas laikā Febs 

izrauj čigānieti no Kvazimodo rokām; maldīgais pieņēmums par naudas 

gabala noburšanu sausā lapā, lai gan naudu pret lapu apmaina tikšanās ūķa 

puišelis; Grenguāra likteņa pavērsiens no Brīnumu galma tiesas upura par 
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skaistās čigānietes „vīru”; negaidītā sakritība, kad vientuļnieces Gudulas 

visienīstākā čigāniete Esmeralda izrādās viņas kādreiz nozagtā meitiņa 

Agnese u. c.) 

  Romāna kompozīcijā, kuras sižeta un galveno varoņu likteņu 

organizētājs centrs ir Parīzes Dievmātes katedrāle, iekļaujas jau minētie 

masu skati (ākstu svētki, katedrāles sturmēšana u.c.) un no tiešās notikumu 

virknes attālinātas atvirzes (Parīzes un katedrāles apraksts, grāmatu 

iespiešanas mākas vērtējums u. c.). 

  Romānu ievada prologs, kurā raksturota darba tapšanas ierosa: 

pirms daudziem gadiem autors kādā no Dievmātes katedrāles torņiem esot 

pamanījis mūrī iecirstu grieķu vārdu ar nozīmi ‘liktenis’, šī vārda drūmā un 

liktenīgā jēga rosinājusi uzrakstīt grāmatu. Savdabīgu epilogu atgādina 

romāna pēdējās divas nodaļas „Feba laulības” un „Kvazimodo laulības”. 

Šajās epilogveida nodaļās vēstīts par Feba, Grenguāra un Kvazimodo 

likteņiem pēc romānā tieši tēlotās darbības beigām. 

  Gan varoņu un viņu likteņstāstu veidojumā, gan masu skatu 

tēlojumā Igo sabiezinājis krāsas un atbilstoši „koncentrējošā spoguļa” 

principam pārvērtis „atspulgu par gaismu, gaismu – par liesmu”. 

  Līdzās citām novitātēm romāna veidojumā Igo daiļrades pētnieki  

uzmanību pievērsuši arī deklasētās sabiedrības pārstāvju un katedrāles 

tēlojuma nozīmei: „Romāns „Parīzes Dievmātes katedrāle”, kā daudzi citi Igo 

darbi, ir novatorisks. Mūsdienu pētnieki apgalvo, ka pirmo reizi visas Eiropas 

literatūrā romānā par pirmā plāna personāžiem kļuvuši baskāji, nabagi – 

vienkāršās tautas pārstāvji. Pirmo reizi rakstnieks izvirzījis nopietnu sociālu 

un kultūras problēmu par senatnes arhitektūras pieminekļu saglabāšanu. 

Lieliskais gotiskās mākslas pazinējs Viktors Igo radījis poēmu par Francijas 

nacionālā ģēnija diženāko arhitektūras veidojumu un atklājis saviļņotajiem 

laikabiedriem tā ārkārtējo vērtību.”53  

 Grandiozā viduslaiku Francijas dzīves freska un tās neaizmirstamie 

varoņi kļuvuši par visas pasaules literatūras neatņemamu daļu. 
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 IGO POLITISKIE UZSKATI. Viktora Igo daiļradi palīdz izprast viņa 

politiskie  uzskati  20. – 40. gados un Luija Bonaparta valsts apvērsuma laikā 

(1851). Divdesmito gadu sākumā Igo ir pārliecināts Burbonu monarhijas 

piekritējs, pēc tam ar pienācīgu cieņu izvērtē Napoleona I pretrunīgo lomu 

19. gadsimta Eiropas vēsturē, bet Kārļa X valdīšanas laikā (1824 – 1830) 

kļūst arvien kritiskāks pret karaļa reakcionāro politiku. Viktoram Igo, tāpat kā 

plašiem Francijas sabiedrības slāņiem, vairs nav apslēpjami Kārļa X īstenie 

centieni: viņa izdoto likumu faktiskais mērķis ir sagatavot apvērsumu un 

pilnīgi atjaunot pirmsrevolūcijas kārtību bez sava priekšgājēja Luija XVIII 

varas gados (1815 – 1824) pieņemtās konstitūcijas, lai arī tai atbilstošais 

parlaments monarha varu ierobežoja tikai formāli.  

 Rezultātā Igo apsveic Jūlija revolūciju (1830). Tomēr, priecādamies 

par Burbonu krišanu, Viktors Igo vienlaikus domā, ka republikai tauta vēl nav 

nobriedusi. Tādēļ 30. – 40. gados viņš ir labvēlīgi noskaņots pret 

konstitucionālo Jūlija monarhiju. Ticēdams apgaismota monarha iespējām, 

Igo atbalsta karali Luiju Filipu, lai  rosinātu viņu aktīvi kalpot tautai. Viņš 

pieņem Luija Filipa piedāvāto grāfa titulu un Francijas pēra godu, bet 

vienlaikus simpatizē 30. gadu nemieriem, ko izraisa nabadzīgo slāņu dzīves 

līmeņa pasliktināšanās. Tādēļ Igo nevairās savās drāmās kritizēt Luija Filipa 

arvien naidīgāko attieksmi pret karaļa varas destabilizētājiem un noraida 

Luija Filipa centienus atjaunot karaļa absolūtās privilēģijas.  

 Tikpat pretrunīga ir Viktora Igo nostāja Francijas revolūcijas (1848) 

laikā. 40. gadu otrajā pusē liberāļi un republikāņi pieprasa jaunu vēlēšanu 

likumu, jo līdzšinējais pieļauj vēlēšanās piedalīties tikai bagātākajiem 

sabiedrības pārstāvjiem. Arī leģitīmisti un bonapartisti nav apmierināti ar 

astoņpadsmit gadus ieilgušo Jūlija monarhijas režīmu. Arvien aktīvākam 

protestam saviļņojas strādnieku un zemnieku masas. 1848. gadā no 22. līdz 

24. februārim uzliesmo Francijas revolūcija, Luijs Filips atsakās no troņa, 

aizbēg uz Angliju, un 25. februārī Francijā tiek proklamēta Otrā republika. 

  Revolūcijas straujā atvēziena pārsteigts, Igo joprojām uzskata, ka 

republikas nodibināšana ir pāragra un brīvība dzimtenē iespējama arī 

konstitucionālas monarhijas apstākļos. (Viņš pat atsakās kļūt par jaunās 

republikas ministru.) Tikai pēc valdošo politiķu izrēķināšanās ar strādnieku 

nemierniekiem 1848. gada maijā Igo izlemj aktīvi piedalīties republikas 
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likteņa veidošanā un izvirza savu kandidatūru Satversmes sapulces 

papildvēlēšanām. Ievēlēts Satversmes sapulcē 1848. gada pavasarī, viņš 

īsteni izjūt, cik nemieru gaisotnē apdraudēta ir demokrātija, un iestājas par 

republiku. 

 Tādēļ 1848. gada vasarā, kad laikā no 23. līdz 26. jūnijam uzliesmo 

Parīzes strādnieku sacelšanās, Igo to neatbalsta, jo uzskata sacelšanos par 

neattaisnojamu dumpi pret republiku. Viņš cenšas konfliktu atrisināt mierīgā 

ceļā, taču veltīgi. Sacelšanos nežēlīgi apspiež, bet Igo, traģisko notikumu 

satriekts, arvien skaidrāk sāk apzināties savu republikānisko nostāju. Viņš 

atklāti un aktīvi aizstāv dzīves grūtdieņus un nosoda nabadzības postu. 

1849. gadā ievēlēts par Likumdošanas sapulces deputātu, Igo ar kvēlām 

runām cildina brīvību un vispārējas vēlēšanu tiesības. Viņa runās atbalsojas 

ungāru revolūcijas traģēdija un itāliešu republikāņu cīņa pret austriešu, 

franču un spāņu interventiem. 

 Īpaši smags posms Igo sabiedriskajā darbībā sākas 1851. gadā. 

Viņš saprot, ka republika jau iekalta važās un ar īstena cīnītāja sparu stājas 

tās sardzē. Igo jūt, ka Likumdošanas sapulce pieļaus apvērsumu, ko gatavo 

1848. gada decembrī par prezidentu ievēlētais Luijs Napoleons Bonaparts 

(Napoleona I brāļadēls), un 1851. gada 17. jūnijā Nacionālajā sapulcē 

teiktajā runā brīdina: 

 „Vai tad tikai tāpēc, ka mums ir bijis Napoleons Lielais, vajadzīgs, lai 

mums būtu arī Napoleons Mazais?”54   

 1951. gada 2. decembrī Parīzē notiek valsts apvērsums – Luijs 

Napoleons Bonaparts ar karaspēka palīdzību ieņem visus galvaspilsētas 

stratēģiskos punktus, atlaiž Likumdošanas sapulci un varu pārņem savās 

rokās, lai Francijā izveidotu militāru režīmu. No 2. līdz 4. decembrim Igo vēl 

organizē kreiso republikāņu pretošanās komiteju, cenšas panākt, lai tauta ar 

ieročiem rokās aizstāv republiku un konstitūciju, parādās uz barikādēm, ik 

brīdi pakļaujot sevi aresta draudiem. Tomēr jau 5. decembrī republikāņu 

pretestība Parīzē tiek salauzta. Valstī sākas nežēlīgs policejisks terors.  
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 Jau 11. decembrī Igo, par kura galvu tiek solīti 25 tūkstoši franku, 

spiests Franciju atstāt un ar svešu pasi aizbraukt uz Briseli. Igo apņēmīgā 

nostāja pret valsts apvērsumu un vīrišķīgā cīņa par republiku izraisa apbrīnu. 

Aleksandrs Hercens savos memuāros „Pagājība un apcere” raksta: 

  „Viktors Igo nekad nav bijis politisks darbinieks šī vārda īstā nozīmē. 

Viņš bija pārāk liels dzejnieks, viņu pārāk stipri ietekmēja fantāzija, lai viņš 

varētu tāds būt. [..] Februāra revolūcija Igo nāca negaidīti: viņš to neizprata, 

brīnījās, atpalika [..]. Beidzot, 1951. g. 2. decembrī viņš pacēlās visā savā 

diženumā: viņš zem durkļiem un pielādētām šautenēm sauca tautu uz 

sacelšanos; lodēm spindzot, viņš [..] aizbrauca no Francijas. [..] Lai 

Bonaparta aģenti centās kā cenzdamies samierināt veco dzejnieku ar jauno 

galmu, viņi to nespēja. „Ja trimdā paliks kaut desmit franču, es palikšu kopā 

ar viņiem; ja trīs, es būšu to skaitā; ja paliks kaut viens, tad šis trimdinieks 

būšu es. Es neatgriezīšos, kamēr Francija nebūs brīva. ””55 

 Republikai Viktors Igo paliek uzticīgs līdz mūža galam. To apliecina 

arī Romēna Rolāna atmiņas par pusaudža gados piedzīvoto Igo tikšanos ar 

apsveicējiem 1883. gada vasarā, kad sirmais rakstnieks neilgi uzturējies 

dārzu ieskautā viesnīcā gleznainā Ženēvas ezera krastos: 

 „Pa saules apmirdzēto zilgmi slīdēja ar karodziņiem izrotātas laivas. 

Mūzikas skaņas, priecīgas balsis… Dārzi pieplūda pilni ar cilvēkiem. Pūlis, 

sanācis kopā no abiem ezera krastiem, sāka drūzmēties laukumā ap 

viesnīcu. Un tad uz vidējās terases, kur plīvoja trīskrāsainie karogi, parādījās 

sirmais vectēvs divu mazbērnu vidū. [..] Es stāvēju pavisam tuvu, uzmanīgi 

klausījos, bet man neizdevās sadzirdēt nekā [..] cita kā tikai saucienu, ar ko 

viņš atbildēja tiem, kuri kliedza: „Lai dzīvo Igo!”…Igo sauca: „Lai dzīvo 

republika!” Un viņam bija niknas acis un pacelta roka, it kā viņš grasītos kādu 

bārt, atgādinādams to, kas bija apsveicama.”56 
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OTRAIS DZĪVES UN DAIĻRADES PERIODS 

 Viktora Igo dzīves un daiļrades otrais periods iekļaujas rakstnieka 

trimdas gados (1851 – 1870). Pēc aizbraukšanas no Francijas Igo apmetas 

uz dzīvi Beļģijā un jau 1852. gada 9. janvārī ar Luija Bonaparta dekrētu kļūst 

par politisku trimdinieku. 1852. gada 2. decembrī Luijs Bonaparts pats sevi 

ieceļ par Francijas imperatoru Napoleonu III. Likvidētās Otrās republikas 

laiku (1848 – 1852) Francijā nomaina Otrās impērijas periods (1852 – 1870), 

un dzejnieks uzsāk nesamierināmu cīņu pret valsts varas uzurpatoru un 

republikas nodevēju Napoleonu III. Šai cīņai veltīts Igo pamflets „Napoleons 

Mazais” (1852) un dzejas krājums „Sodība” (1853). 

 Pēc pamfleta publicēšanas trimdinieka tuviniekiem uzturēšanās 

Francijā kļūst bīstama, tāpēc Igo kopā ar ģimeni par dzīves vietu izvēlas 

Lielbritānijai piederošās salas Lamanšā – sākumā Džērsiju, pēc tam Gērnsiju 

(1855). Trimdā Viktoram Igo seko arī pašaizliedzīgā Žiljeta Druē, lai, dzīvojot 

savrupi, tomēr būtu viņa tuvumā. No Igo mājas novērošanas torņa ar stikla 

sienām un jumtu paveras skats uz jūru. Skaidrā laikā pāri tās klaidam 

saredzamas dzimtenes piekrastes aprises. 

  „Igo tur rakstīja, stāvēdams pie nelielas pults līdzās spogulim, ko 

viņš pats bija izrotājis ar puķi, kurai bija dīvainas ziedlapas. Viņš gulēja vienā 

no mazajām istabiņām blakus savai darbnīcai šaurā gultelē, un pagalvī 

viņam bija palikts koka veltnis. [..] Bieži vien dzejoļi viņam radās miegā. 

Pusnomodā viņš tos pierakstīja un no rīta ievāca nakts ražu. Viņš cēlās 

augšā mazā gaismiņā, kad no tuvējā cietokšņa atskanēja lielgabala šāviens, 

strādāja saules svelmē līdz vienpadsmitiem; izģērbies kails, viņš aplaistījās 

ar ledusaukstu ūdeni un pēc tam norīvējās ar astru cimdu.”57 

 Dzelžainā darba režīmā iejūdzies, Igo nepagurst un bez mitas rada 

jaunus un jaunus šedevrus – dzejoļu krājumus, romānus. Toties garajos 

trimdas gados pagurst viņa ģimene. Viens pēc otra aizbrauc dēli. Meita, 

dīvaina slimīga satraukuma tirdīta, aizklīst no vecāku mājām svešumā. Igo 

kundze arvien biežāk mēnešiem ilgi atstāj Gērnsiju un sāk dzīvot galvenokārt 

Parīzē, līdz pienāk viņsaulē aiziešanas stunda (1868). 
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 50. – 60. gados trimdinieks Igo ar savu publicistiku kļūst par tautu 

atbrīvošanās centienu sirdsapziņu. Viņš atbalsta Amerikas nēģeru protesta 

garu, vērsdamies pret nāves soda piespriešanu Džonam Braunam – 

cīnītājam par verdzības atcelšanu ASV (1859). Viņš uzmundrina meksikāņu 

republikāņus pretoties Napoleona III sūtīto pulku uzbrukumam (1863) un 

aktīvi atbalsta Itālijas nacionālās atbrīvošanās kustības vadītāju Džuzepi 

Garibaldi. Viņš vēršas pret turku despotismu un stiprina Krētas patriotu 

protesta garu (1868). Viņš sveic revolūciju Spānijā (1868) un aizstāv kubiešu 

neatkarības centienus (1870). Izvirzot lozungu par atbrīvošanos kā jebkura 

miera nosacījumu, viņš uzrunā pasaules sabiedrību II Starptautiskajā miera 

draugu kongresā Šveicē (1869). 

 Pēc deviņpadsmit trimdas gadiem beidzot pienāk gaidītais brīdis. 

Francijas-Prūsijas kara laikā Otrā impērija sagrīļojas. Napoleons III kapitulē. 

1870. gada 4. septembrī tiek proklamēta Trešā republika, un jau 5. 

septembrī, ieradies Parīzē, Igo saviļņots izjūt daudzo sagaidītāju cieņu un 

mīlestību. 

 Francijas revolūcijas (1848) un Luija Bonaparta valsts apvērsuma 

(1851) rezultātā Igo daiļradē sākas trimdas gadu periods, kam raksturīga 

pilsoniska aktivitāte, atteikšanās no eksotikas, iedziļināšanās tautas dzīvē un 

izteikti konkrētas tiešamības klātbūtne laikmeta apstākļu tvērumā. Taču 

kopumā Igo joprojām paliek uzticīgs romantismam. 

 

  N o s t ā j u  p r e t  r e p u b l i k a s  n o d e v ē j i e m  Igo 

apliecina pamfletā „Napoleons Mazais” (1852) un dzejas krājumā „Sodība” 

(1853).  

 Pret Napoleonu III vērstais pamflets „Napoleons Mazais” (1852) 

iespiests jau Briselē. Lai to varētu ievest Francijā, pamfletu drukā uz plāna 

papīra, noslēpj īpašās somās ar dubultdibeniem un pat Napoleona III bistēs. 

Miljons eksemplāru lielā metienā satīriskās publicistikas darbs visai pasaulei 

atklāj 1851. gada 2. decembra apvērsuma noziedzīgo raksturu. Juvenāla un 

Svifta nežēlīgās satīras garā Igo šausta jauno imperatoru kā svārstīgu, 

alkatīgu, vulgāru un niecīgu cilvēciņu, atmasko šī brīvības un republikas 

noslepkavotāja netīro sirdsapziņu. 
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 Asajai satīrai pamfletā kontrastē liriskās atkāpes par autora bēdām, 

cerībām un sapņiem, kāda varētu būt nākotne ar vispārējām vēlēšanu 

tiesībām, ar taisnīgiem likumiem un aktīvu mākslu, kas iedvesmo nāciju. 

Publicistiskās uzrunas dzimtenei papildina episkas epizodes par apvērsuma 

nomākto Parīzi. Taču, galveno uzmanību veltot Napleona III niecības 

atmaskojumam, Igo neviļus pārspīlē viņa vienpersonisko lomu 1851. gada 

2.– 4. decembra valsts apvērsuma notikumos. 

 

 „SODĪBA”. Ja Viktora Igo pamflets „Napoleons Mazais” galvenokārt 

vērsts pret republikas nodevēju Napoleonu III, tad politiskās dzejas krājumā 

„Sodība” (1853) jau parādās visi Napoleona III organizētā valsts apvērsuma 

līdzdalībnieki –  Otrās impērijas „režīma cilvēki”. Līdzās uzurpācijas upuru un 

cīnītāju tēliem šajā dzejā atklājas arī revolucionārās enerģijas pārpilnās un 

nesalauztās Francijas tautas koptēls. 

 Krājumu ievada poēma „Nox”, kuras pēdējās vārsmas konkretizē 

„Sodības” virsuzdevumu: 

    Ak, naida mūza, nāc! Un parādies tūlīt! 

    Pret impēriju celies, kas sāk laurus vīt 

    Par savu uzvaru! Nāc! Paspēšu ar dzeju 

   Tai kauna stabu ierakt, radot epopeju.  

 Krājuma septiņu nodaļu saturs spalgi kontrastē ar to pieteikumu 

nodaļu nosaukumos. Piemēram, pirmajā nodaļā „Sabiedrība glābta” paveras 

„glābšanas” īstenais rezultāts: tirāna apspiestās dzimtenes cietumos skan 

elsas, kapos samesti decembra upuri, pilsētās klaiņo slepkavas, šuleri, zagļi. 

Bet no tālas klints pār jūru viļņu dunā skan trimdinieka aicinājums dzimtenei 

celties protestam. Dzejolī „Ak, dzimtene! Kad tu bez spēka…” skan saucēja 

balss: „Ja dzīvie neatsauksies, mirušie tad celsies!”  

 Otrās nodaļas „Kārtība atjaunota” dzejolī „Tautai” izlaužas sašutums 

par uzurpācijas iedibināto kārtību, kurā nav vairs vārda un preses brīvības, 

tik „visur raudas, kliedzieni un vaidi”, bet „karalis dzer asins dziru”. Katra 

panta nobeigumā kā „simtkārtīgs trauksmes zvans” skan kliedziens: „Ak, 

Lācar, apglabātais Lācar, / Celies!” 

 Tam mēmās šausmās atbild dzejolis „Atmiņas par 4. decembra 

nakti”. Sirma māmuļa cenšas saudzīgi sasildīt apvērsuma nakts slaktiņā 
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nogalinātā mazdēliņa auksto ķermenīti. Vienkārši un atturīgi virknējas dzejoļa 

skices: Kristus attēls pie sienas godīgu ļaužu namā, vecīte rūgtās asarās, 

puisēna bālā sejiņa, bez dzīvības atkritušās rociņas, rotaļlieta kabatā, 

piedzēruša zaldāta raidītu ložu pāršķeltā galviņa… Bet biezajā nakts miglā 

atkal nodārd šāvieni. Tur atkal nogalina. Un tad arī vecītei izlaužas 

kliedziens: „Par ko gan tādas mokas?” Atbilde skan dzejoļa rūgti ironiskajā 

beigu daļā. Bērnam līķauts jāšuj tādēļ, ka Bonaparts grib dzīvot pilī un viņam 

vajadzīgs zelts dzīrēm, kāršu spēlei un citām izklaidēm. Arī tādēļ, ka viņš 

grib iegūt valsts glābēja, ģimenes goda, baznīcas un likuma sargātāja 

reputāciju. 

 Napoleona III tēls krājumā parādās kariķētā veidā. Nodaļas „Ģimene 

nostiprināta” dzejolī „Fabula vai patiess notikums” jaunais imperators 

atgādina paviānu, kas, maskējies tīģera ādā, uzdodas par nakšu karali un 

savā midzenī dižojas ar noslepkavoto kauliem, līdz viņa neģēlību atmasko: 

    Tad pēkšņi sastapa viņš ceļā dresētāju, 

    Tas klātu pienāca un, ādu norāvis 

    No šarlatāna, teica: „Tu tikai mērkaķis!” 

 Nodaļu atmaskojošā satura dēļ to virsraksti „Sabiedrība glābta”, 

„Kārtība atjaunota”, „Ģimene nostiprināta”, „Reliģija slavināta” u. c. parodē 

apvērsuma organizētāju devīzi, kas, pēc viņu domām, norāda jaunā režīma 

pamatiezīmes – privātīpašums, kārtība, ģimene, reliģija. 

 Krājumā satīras pātagām šaustīti politikāņi, klerikāļi, armijas vīri un 

tiesneši, kas palīdzējuši Luijam Bonapartam ceļā uz troni. Dzejolī „Idille” 

slavas dziesmu jaunajam režīmam aicina skandēt visi pie varas tikušie, kuru 

viedokli pauž tādi personificēti tēli kā Senāts, Valsts padome, Likumdošanas 

korpuss, Pilsētas dome, Armija un Tiesa. Senāts priecājas, ka par jauno 

režīmu līksmojot pat putniņi ligzdās. Pilsētas dome jūsmo par grezniem 

banketiem un krāšņiem salūtiem. Tiem vienpersoniski pievienojas pats 

Arhibīskaps un aicina iedzert, jo arī ticības kalpam „liet kuņģī vīnu nava 

grēks”. Ironisko skanējumu dzejolī kāpina aiz katra slavinājuma panta divos 

vien vārdos atkārtotais lūgums apžēloties: „Miserere! / Miserere!” To izteic 

Lilles pagrabi, Ruānas bēniņi, Monmartras kapsēta, Brisele, Džērsija, 

Londona un citas mājvietas, kur mitinās jaunā režīma „idilles” pazemotie un 

padzītie.  
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 Problēmas par Napoleonu I, Napoleonu III un pret republiku vērstu 

uzurpāciju risinātas septiņu daļu poēmā „Izpirkums”. Poēmas pirmā daļa 

stāsta par Napoleona I pulku atkāpšanos no Maskavas 1812. gada bargajā 

ziemā. Nepārskatāmajos sniega un ledus laukos iet bojā slavenā armija. 

Otrajā daļā paveras Vaterlo kaujas ārprāts, kur šāvienu dārdos un elles 

liesmās kā vasks izkūst Napoleona I tērauda divīzijas un neatkāpjoties krīt 

lepnā gvarde, līdz vēl dzīvos pieveic Panikas gigantiskais rēgs. Un tomēr Igo 

nepieļauj, ka Vaterlo būtu Napoleona I diženuma gals: 

    Ak posta Vaterlo! Ak briesmas šinī laukā! 

   Kā ūdeni, kas vārās pārāk pilnā traukā, 

   Tā sajauca uz tava līdzenuma loka 

   Reiz tumšus bataljonus nāves bālā roka, 

   Pret frančiem Eiropa še nostājusies bija. 

   Ak brīds, kur varoņiem Dievs ceras nolaupīja!  

     [..] 

   Un Napoleons, juzdams, ka tam prāti veikti, 

   No izmisuma – teica: „Zaldāti guļ beigti. 

   Es sakauts. Mana valsts kā kauss, kas dusmās šķīdis. 

   Vai, lielais Dievs, par sodu nolemts man šis brīdis?” 

   Caur lielgabalu dimdiem, vaidiem, klaigām tad 

   Viņš balsi dzirdēja, kas atteica: „Nekad.”58 

Trešajā daļā atklāti Napoleona pārdzīvojumi izsūtījuma gados Elbas un 

Svētās Helēnas salās. Bet ceturtā, piektā un sestā poēmas daļa apdzied 

diženā karavadoņa mūžīgo pēcnāves slavu. 

 Pēdējā poēmas daļā dzejnieks nosacītā veidā priekšstata 

Napoleona I pēkšņo un apdraudētības izjūtas apzīmogoto atmošanos pēc 

divpadsmit dusas gadiem Parīzes Panteona kapenēs. Tur baiga rēga izskatā 

ierodas viņa pagātnes noziegums un piespriež Napoleonam sodu – daudz 

briesmīgāku par viņa armijas bojāeju Krievijas ledainajā ziemā, šausmīgāku 

par sakāvi pie Vaterlo un smacējošāku par nebrīves laiku izsūtījumā: viņam 

būs jācieš pazemojumi, zaimi un lāsti nelietīgā Napoleona III un tā 

                                                           
58

  Franču lirika 19.gadsimtā. 2004. Atdzejojis Virza, Edvards. Rīga: SIA „OMNIA MEA”, 45, 

47. 
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rokaspuišu uzdzīves gūstā. Tas ir sods par 18. brimēra noziegumu – par 

Napoleona I organizēto valsts apvērsumu 1799. gada 9. novembrī, kad tika 

nodota Pirmā republika. Tādu pašu kaunpilnu sodu ar šo poēmu Igo netieši 

pasludina arī Napoleonam III par viņa noziegumu – par valsts apvērsumu 

1851. gada 2. decembrī, kad tika iznīcināta Otrā republika.   

 Pretmetā valsts varas uzurpatoriem un impērijas izredzētajiem 

krājumā „Sodība” izceļas varonīgās un lepnās franču tautas tēls dzejolī 

„Tautai” un citos. Tauta dzejniekam atgādina okeānu: 

   Ir plašais okeāns ar tevi līdzīgs, tauta! 

   Dus tajā miers, un arī bangām vaļa ļauta; [..] 

   Te – harmonija tas, te – bargais pērkondārds; 

   Snauž dzīlēs nezvērs baiss, drīz grandēs viņa vārds; [..] 

   Un mirgo okeāna tumši zilā klajā 

   Bez mitas pusnakts zvaigžņu pulki savā vaļā. 

 Okeānā dzimst virpuļviesuļi un gremdē kuģus, tāpat kā tauta ceļas 

protestam un satriec savus varmākas. Okeānā, tāpat kā tautā, mājo varens  

spēks un kluss maigums. Okeāns „pāršķels klinti, žēlos zālīti / Un baltām 

bangu putām trauksies debesīs”. Igo ir pārliecināts, ka tauta nemūžam 

nepievils, tikai jāgaida tās spēku atmoda, tāpat kā „okeāna krastā gaida 

paisumu”. 

 

 Arī  krājumā  „Sodība” vērojama I g o  n o v a t o r i s k ā  p i e e j a  

d z e j a s  f o r m a s  v e i d o j u m a m.  

  Lai gan vairums krājuma dzejoļu sacerēti aleksandrieša sešpēdu 

jamba vārsmās ar pārmaiņus kārtotām vīrišķām un sievišķām blakus 

atskaņām, Igo pieļauj iespēju klasicistu iecienīto aleksandrieti variēt. 

  Atsakoties no „cezūru cietuma”, viņš cezūru jeb obligāto satura un 

sintakses noteikto pauzi, kas parasti vārsmā atrodas aiz 6. zilbes, dažkārt 

pārvieto aiz 2., 4. vai pat aiz 8. zilbes un tādējādi dažādo vārsmas plūdumu, 

kā tas, uztverams turpmāk citētajā poēmas „Izpirkums” panta pirmajā, otrajā 

un trešajā vārsmā (cezūras vieta atzīmēta ar divām slīpsvītrām). Ceturtajā un 

piektajā vārsmā cezūra atrodas aleksandrietim parastajā vietā – aiz 6. 

zilbes). 

    Krīt sniegs.   //    Kā lavīna pār pasauli grūst ziema. [..] 
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    Elš polārs vējš.    //   Diendienā soļi ledū stingst. 

    Pulks nezināmos klajos bass    //   bez maizes ļimst. 

    Nav cīnītāju vairs, // nav lepnās soļot mākas, 

    Tur rēgu ēnas peld // zem melnā debess vāka. 

  Izteiksmīgums Igo dzejā nereti kāpināts ar sintaktiski vienotas 

frāzes fragmenta pārnesumu jaunā rindā, t. i., ar enžambemenu: 

    Pie Dieva vēršas skats. Nu slavas lolotais 

    Jau nodreb; jāizpērk kāds nepiedodams grēks. 

  Satura un skanējuma nianses izceļ arī pantmēra variējums, 

vārsmu vai pantu apjoma dažādojums vienā dzejas vienībā, kā tas ir poēmā 

„Izpirkums” u. c.  

  Igo vienmēr ir rūpējies par savas dzejas leksikas bagātināšanu. 

Dzejnieks noraida vārdu dalījumu „kastās”. Savu viedokli viņš izteiksmīgi 

paudis krājuma „Apceres” (1856) dzejojumā  „Atbilde apsūdzībai”: „Nav 

vārdu-senatoru un vārdu-plebeju!” Daiļdarba valodas bagātināšanas jomā 

Igo ir Rablē, Lafontēna, Moljēra, Voltēra sekotājs. Arī „Sodībā”, tāpat kā 

„Austrumu motīvos”, parādās klasicisma dzejā nepieļaujami vārdi no 

sarunvalodas slāņa, pat tā sauktie „raupjie” un „zemie” vārdi no deklasētu 

elementu runas. Igo ievieš dzejā arī vārdus, kas nepieciešami 19. gadsimta 

sociālo procesu apzīmēšanai (barikāde, revolūcija, demokrātija, proletariāts, 

progress, tirāns u .c.), kā arī terminus no dažādām zinātnes nozarēm. 

  Krājumā „Sodība” iezīmīgas ir retoriskās figūras, alegoriski un 

personificēti tēli. Dzejolī „Jūras krasts” sarunājas Likums, Brīvība, Dzimtene, 

Sirdsapziņa u.c. Tie atmodina tirāna Napoleona III iespējamo nogalinātāju 

tuvākajā nākotnē, jo nicināmais uzurpators visiem nesis tikai nelaimi. Pat 

Sirdsapziņa atzīst, ka tāds ļaundaris ir jāsoda ar nāvi. Bet dzejolī „Visi skrien” 

ar cilvēku Alcestu savas balsis apvieno gan personificēti lietu tēli (spalva, 

vīle), dzīvu būtņu tēli (ērglis, suņi) un dabas parādību tēli (zibens). 

Pievienojas cilvēku radošā darba (dziesma, poēzija, Marseljēza) un 

abstraktu jēdzienu (saprāts, tiesības, gods, žēlsirdība, saskaņa, domas) 

personificējumi, kas uztverami arī kā alegorijas. Visi viņi cenšas glābties, 

aiziet, aizbēgt, emigrēt no tirāna sagrābtās Francijas, kur vieta tikai 

nicinājumam. Tādēļ pamatots ir Igo lēmums: „Es palieku.” 
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 Igo daiļrades otrajā periodā publicēts arī dzejas krājums „Apceres” 

(1856), kurā līdzās jauniem darbiem apkopoti daudzi jau 30. un 40. gados 

sacerēti dzejoļi. Liriskajā dzejā atklājas autora sirsnīgā attieksme pret 

tuviniekiem un dabu, valda demokrātiskā humānisma patoss. Poēmā 

„Rakstīta 1846. gadā” Igo aizstāv savas un jebkura cilvēka tiesības laikmeta 

norišu peripetijās precizēt un pat kardināli mainīt politiskos uzskatus, jo 

pretējā gadījumā cilvēkam un sabiedrībai draudētu atpalicība. Taču būtiski 

esot saglabāt ticību cilvēces virzībai uz Labo. „Apcerēs” nostiprinās Igo 

novatorisms dzejas formas jomā. 

 Pēc „Apcerām” iznāk „Ielu un mežu dziesmas” (1865) – krājums ar 

humoristisko dzeju, pilsonisko un mīlas liriku. Krājumā nav diženu un 

sarežģītu tēlu, bet valda vienkāršības pievilcība. Dabas dzejas veidojumā 

jūtama sengrieķu Teokrita un romiešu Vergilija bukoliskās dzejas ietekme. 

 

 „NOŽĒLOJAMIE”.59 Otrajā daiļrades periodā Igo pievērsies arī 

prozai   un r a d ī j i s  i z c i l u s  r o m a n t i s m a  s o c i ā l ā  r o m ā n a  

ž a n r a  d a r b u s –  „Nožēlojamie” (1862), „Jūras ļaudis” (1866). Tie 

adresēti demokrātiskajam lasītājam un risina Igo laikam aktuālas sociālas 

problēmas, kas savu nozīmīgumu nav zaudējušas arī mūsdienās.  

 60. gados veidojas Igo priekšstats par trīs viņa darbu kārtojumu 

grandiozā triloģijā. Triloģijas pirmā daļa būtu „Parīzes Dievmātes katedrāle”, 

otrā daļa – „Nožēlojamie”, bet trešā daļa – „Jūras ļaudis”. 60. gados tapis arī 

romantisma vēsturiskais romāns „Cilvēks, kas smejas” (1869). 

 Igo romantisma sociālais romāns „Nožēlojamie” (1862) – darbs par 

Jūlija monarhijas laika Franciju un cilvēkiem – uzrakstīts trīs gadu desmitu 

ietvaros. Iecere rakstīt par tautas traģisko likteni šajā laikā dzimusi jau 20. 

                                                           
59

 Viktora Igo romāna „Nožēlojamie” fragmenti citēti no: Igo, Viktors. 1960. Nožēlojamie. 1. 

sējumu no franču valodas tulkojusi Silmale, Maija. 2. sējumu no franču valodas tulkojusi 

Grīnfelde, Milda. Rīga: LVI. 

Citātiem no otrā sējuma, kuru lpp. norādītas iekavās, lappuses skaitļa priekšā vēl pievienota 

norāde – II. 
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gadu beigās. Pēc pirmajiem uzmetumiem 40. gadu vidū romāns vērsies 

plašumā un 60. gadu sākumā nodots lasītāju vērtējumam. 

 „Nožēlojamie”  –  e n c i k l o p ē d i s k a   s o c i ā l a   e p o p e j a   

a r  f e ļ e t o n r o m ā n a  i e z ī m ē m. „Nožēlojamo” saistošā sižeta uzbūvi 

nenoliedzami ietekmējuši feļetonromāni, kuri Francijā īpaši populāri kopš 40. 

gadiem. Tie ir publicēšanai turpinājumos rakstīti darbi par vienkāršo ļaužu 

grūto likteni, kuros netaisnās sociālās dzīves kārtības kritika apvienojas ar 

moralizējošām pamācībām un aicinājumiem nabagajiem paciesties un 

bagātajiem kļūt par filantropiem. Feļetonromānos pulsē līdzjūtība pret godīgu 

izbēgušu katordznieku, pret pavestu labsirdīgu grizeti vai pašcieņu 

nezaudējušu ielas bērnu – pret jebkuru no sociāli pazemotajiem, kam savus 

līdzekļus izdaļā skrandās maskējies bagātnieks. Lasītāju gaumi ietekmē 

Ežēna Sī feļetonromāns „Parīzes noslēpumi” (1842) un citu autoru līdzīgi 

darbi. Atbilstoši feļetonromāniem arī „Nožēlojamo” kompozīciju veido 

neparastu notikumu un apstākļu virkne, neparastu varoņu izvēle, sabiedrības 

padibeņu tēlojums.  

  Igo radošo iztēli īpaši rosinājusi kāda maz pazīstama autora Reja 

Diseila grāmata „Senmerī klosteris” (1833), ko cenzūra aizliegusi. No šī 

darba Igo aizguvis un „Nožēlojamo” nodaļās radoši pārstrādājis motīvus par 

ģenerāļa Lamarka bērēm, par slepeno ieroču izdalīšanu, par barikādes 

uzcelšanu naktī, par zagļa nošaušanu, patronu izgatavošanu u. c. Diseila 

grāmatā gūta ierosme arī Gavroša un vecā Mabefa tēlu izveidei.   

 Aizgūstot dažus feļetonromāna izveides paņēmienus, Viktors Igo 

tomēr radījis pilnīgi cita tipa darbu – enciklopēdisku sociālu e p o p e j u, kurā 

paveras plašs sabiedrības dzīves tēlojuma fons, pievērsta uzmanība 

vienkāršā cilvēka nabadzībai, bezdarbam, badam, bezpajumtniecībai,  

prostitūcijai, neizglītotībai. Romānā veidota vēsturē nozīmīgās Vaterlo kaujas 

panorāma un 1832. gada sacelšanās ainas. Bez tam galvenie varoņi 

epopejā kļuvuši par būtisku sociālu un filozofisku problēmu risinātājiem, bet 

vērienīgās atvirzes, kas aizņem turpat pusi no visa teksta, atklāj autora 

pārdomas par visdažādākajiem ar cilvēka esību saistītiem jautājumiem.  

 Romāns aptver franču tautas dzīves posmu no 1815. līdz 1832. 

gadam, ieskatās pagātnē līdz 1796. gadam, atvirzēs vērtē arī Francijas 

revolūciju 1848. gadā, un visā darbā jūtama aktīva autora klātbūtne. Kā 
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īstens romantisma pārstāvis Igo aktīvi komentē varoņu rīcību, iekļauj viņu 

monologos savus personiskos pārdzīvojumus:  

 “Igo ne tikai rada „sociālās elles” ainas, rosinot lasītāju par tām 

pieņemt patstāvīgu spriedumu. Nē, viņš kliedz par netaisnību, klauvē pie 

sirdsapziņas, lūdzas žēlsirdību, nosoda nežēlību, raud par upuriem, sauc uz 

sacelšanos, sapņo par labāku nākotni.”60 Ne velti Otrās impērijas kārtības 

sargi Igo darbu apsūdz par amorālu, revolucionāru un bīstamu grāmatu. 

 Tāpat kā „Parīzes Dievmātes katedrālē”, arī „Nožēlojamajos” 

atbilstoši romantisma mākslas iedabai galvenajos varoņos ar sakāpinātiem 

pārdzīvojumiem un neparastu rīcību uztverami divi slāņi:  

1) v a r o ņ i ir 19. gadsimta Francijas  s o c i ā l o  s l ā ņ u  p ā r s t ā v j i;   

2) varoņi ir i d e j u  s i m b o l i.  

 Pat atsevišķu epizožu vai nodaļu veidojumā palaikam atklājas divi 

slāņi – tieši uztveramais konkrētu notikumu un cilvēku tēlojums, bet aiz tā 

tikai nojaušamais antīkās mitiloģijas, Bībeles, Dantes, Miltona tēlu nosacītībā 

iekļautais atgādinājums. Tā veidota arī barikādes aizstāvēšanas beigu aina: 

  „Barikāde bija cīnījusies, tāpat kā Tēbu vārti, [..] biezi, dedzinoši 

dūmi ietina šo kauju gandrīz nakts tumsā. Trūkst vārdu, lai aprakstītu tādas 

šausmas. Neviens šai elles kautiņā neizskatījās vairs pēc cilvēka. Tie vairs 

nebija giganti, kas cīnījās pret milžiem. Šī aina drīzāk atgādināja Miltonu un 

Danti nekā Homēru. Uzbruka dēmoni, aizstāvējās spoki. Tā bija baismīga 

varonība.” (II, 548, 549) 

 Romānā atklājas I g o  u z s k a t i  p a r  p a s a u l i  k ā  L a b ā     

u n  Ļ a u n ā  c ī ņ a s  a r ē n u  a r   v i r z ī b u  u z   L a b ā   u z v a r u. 

Igo ir pārliecināts par nerimtīgo gaismas un tumsas cīņu gan dzīvajā un 

nedzīvajā dabā, gan sabiedrībā un cilvēka dvēselē, pie kam šī cīņa risinās ar 

tiecību uz gaismas uzvaru pār tumsu, jo tāda ir providences griba:  

 „Rītausma un atdzimšana ir sinonīmi. Jauna gaismas ataušana 

atbilst mūžīgai „es” atjaunotnei.” (II, 540)  

 Igo uzskata, ka 1832. gada 5. un 6. jūnija sacelšanās ir „izmisīga 

dzīšanās pēc ideāla” (II, 541), drāma, „kuras galvenā persona ir sabiedrības 
                                                           
60

 Брахман, Сeльмa Pубeнoвнa. 1968. „Отверженные” Виктора Гюго. Mосква: 

Художествeнная литература, 7. 
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nolādēts cilvēks un kuras īstais nosaukums ir Progress”. (II, 541) 

Rakstnieks, tāpat kā apgaismotāji un utopiskie sociālisti, uzskata, ka 

brīvības, taisnīguma un žēlsirdības uzvaru nodrošinās cilvēka, tautas un 

visas cilvēces tikumiska pilnveidošanās. Arī sacelšanās, revolūcijas un kari 

esot tikumiskā progresa etapi. Viktora Igo romānā, autora vārdiem runājot, 

apliecināts „ceļš no ļauna uz labu, no netaisnības uz taisnīgumu, no meliem 

uz patiesību, no nakts uz dienu, no iekārēm uz sirdsapziņu, no pīšļiem uz 

dzīvību, no zvēriskuma uz pienākuma apziņu, no elles uz debesīm, no 

nebūtības uz Dievu. Izejas punkts – matērija, galapunkts – dvēsele. Sākumā 

– hidra, nobeigumā – eņģelis.” (II, 541)  

 Pasaules un cilvēka tvērums Labā un Ļaunā sadursmēs nosaka 

visai Igo daiļradei un arī romānam „Nožēlojamie” būtisko mākslinieciskā 

veidojuma pamatprincipu – k o n t r a s t u  p r i n c i p u.  Savstarpējā 

pretnostatījumā veidoti galvenie varoņi (Žans Valžans un Tenardjē, Miriels 

un Žavērs). Kontrastējoši virknējas personāžu dzīves epizodes. (Mariuss 

Ponmersī pēc bagāta mantinieka bezrūpīgās dzīves izbauda neviena 

neatbalstīta studenta nabadzību, bet pēc tam – veiksmīga advokāta 

labklājību.) Pretrunīgas jūtas un šaubu krustugunis plosās arī varoņu 

dvēselēs. (Valžanam grūti izšķirties, vai ļaut notiesāt nevainīgu cilvēku 

Šanmatjē, ko uzskata par izbēgušu katordznieku, vai ierasties tiesas zālē un 

atzīties, ka izbēgušais katordznieks ir viņš pats, un atkal atgriezties katorgā.) 

 Pasaules un cilvēka izpratne virzībā uz Labā uzvaru savukārt 

iedzīvinājusi g r o t e s k a s  p r i n c i p u. Pat zemiskajā un neglītajā Igo 

uzrāda labā un skaistā iedīgli. Tādēļ groteskas ir tās satrunējušo sabiedrisko 

attiecību ainas, kuru ietvaros tomēr piesakās jaunu spēku atmoda. (Dzimst 

Anžolrasa cilts, kas redz nākotnes vīziju un ceļas to izkarot.) Groteskas 

vieplis rēgojas no Tenardjē midzeņa, kur alkatība, nežēlība un tikumības 

pagrimums stindzina cilvēka dvēseli, un tomēr arī tur spēj atmosties garīgs 

skaistums. (Pašaizliedzīgas mīlas pārveidota, Tenardjē meita Eponīna ar 

roku aizsedz šautenes stobru un ziedo savu dzīvību, lai glābtu Mariusu.) 

      Romānā   izvērstās   b e z d a r b a,    p r o s t i t ū c i j a s   un    

b e z p a j u m t n i e c ī b a s  t ē m a s netieši pieteiktas jau darba 

priekšvārdā: 



167 
 

  „Kamēr, likumu un paražu uzturēts, pastāvēs sociālais lāsts, kas 

pašā civilizācijas plaukumā mākslīgi rada pekli un ar cilvēku nosacījumiem 

sarežģī Dieva lemto likteni, kamēr nebūs atrisinātas trīs mūsu gadsimta 

problēmas – vīrieša pazemošana, ko izraisa proletārisms, sievietes 

pagrimšana, ko izraisa bads, bērna panīkšana, ko izraisa dzīve tumsībā –, 

kamēr dažās vidēs būs iespējama sociāla nosmakšana, citiem vārdiem un 

no plašāka viedokļa, kamēr virs zemes būs nabadzība un trūks gara 

gaismas, tādas grāmatas kā šī nebūs nevajadzīgas.” (5) 

  Tēmas atklājas visa enciklopēdiskā romāna-epopejas ietvaros un 

izceļas Žana Valžana, Tenardjē, Miriela, Žavēra, Fantīnas, Kozetes, 

Mariusa, Gavroša un citu varoņu likteņstāstos. Bez tam romānā iegaismota 

Vaterlo kaujas tēma un ar Anžolrasa ideju apliecinājumu plaši izvērsta 

revolūcijas tēma. Romantisma sociālajā romānā tomēr klusinātāka ir varoņu 

dzīves sociālajos apstākļos sakņota tipizācija. Te personāži izcelti 

galvenokārt Labā spēka vai Ļaunā spēka ietekmes gaismā.  

 

 Žans Valžans – p r i v i l e ģ ē t ā s  s a b i e d r ī b a s  a t s t u m t s 

un b e z d a r b a  p o s t a  n o m ā k t s, bet g a r ī g i  s p ē c ī g s  t a u t a s  

p ā r s t ā v i s.  Žans Valžans ir viens no tiem privileģētās sabiedrības 

atstumtajiem, noliegtajiem, nožēlojamajiem, kam veltīts Igo romāns. Pār viņa 

likteni gulstas bezdarba un netaisnīgi bargo sociālo likumu lāsts. Jaunības 

gados Valžans papilnam izbaudījis bezdarba postu un, nespēdams nopelnīt 

iztiku sev un māsai ar viņas septiņiem mazajiem bērniem, nozadzis maizes 

klaipiņu. Par šo izmisumā sperto soli viņš notiesāts uz pieciem gadiem 

katorgā, kur bēgšanas mēģinājumu dēļ pavadījis deviņpadsmit gadus. Igo 

vēršas pret soda pārmēru, kas sadragā cilvēka dzīvi un sēj viņā naidu pret 

sabiedrību, kura to pieļauj. Uz katorgu bija devies domīgs, labs un miermīlīgs 

cilvēks, no katorgas atgriezās drūms un cietsirdīgs vīrs, kas ar ierakstu pasē 

raksturots kā „ļoti bīstams cilvēks”. (109) Viņš kļuvis izraidītais uz visu mūžu. 

 Ar Valžana turpmāko likteni rakstnieks pierāda, ka ļaunumu cilvēka 

dvēselē neiznīdēs pret viņu vērsta likuma bardzība un ļaužu nicinājums, bet 

gan uzticēšanās un cieņas pilna attieksme. Tūlīt pēc katorgas Valžans izjūt 

pazemojumu un cietsirdības nastu un sarūgtinājums viņā augtin aug. Vienīgi 

bīskaps Miriels atvēl nogurušajam ceļiniekam naktsmājas un pēc tam izglābj 
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viņu no jaunas katorgas, pateikdams žandarmiem, ka pie apcietinātā 

Valžana atrastās sudrablietas bīskaps pats esot savam nakts viesim 

uzdāvinājis, lai gan Valžans tās bija bīskapam nozadzis. Ar šo rīcību bīskaps 

Miriels iedragā ļaunuma bastionu Žana Valžana dvēselē:  

 „Žan Valžan, mans brāli, jūs vairs nepiederat ļaunajam, bet gan 

labajam. Es pērku jūsu dvēseli. Es atrauju to tumšām domām un ļaunuma 

garam un atdodu Dievam.” (122) 

 Paņēmis līdzi Miriela novēlētās sudrablietas un svečturus un atstājis 

viņa namu, Valžans uz brīdi vēl padodas ļaunuma dziņu inercei un 

piesavinās maza puisēna četrdesmit sū monētu, taču tūlīt pēc tam atgūstas, 

atdzimst pavisam citā cilvēkā un par izdarīto šausta sevi visu mūžu. Ar 

Valžana tēlu apliecināta Labā uzvara pār Ļauno, taču likuma dogmas kalpus 

bijušā katordznieka dvēseles cēlums neinteresē, un pēc astoņiem gadiem 

par šo zēnam atņemto monētu un dzīves vietas ierobežojuma pārkāpumu 

godīgais un labsirdīgais Valžans tiek  notiesāts ar spaidu darbiem uz mūžu. 

 Žans Valžans simbolizē visu tautu kopumā. Ar jēdzienu „tauta” Igo 

nesaista priekšstatu par noteiktu sociālu apstākļu vienotu ļaužu slāni. Viņa 

izpratnē tauta ir tikumiski skaisto cilvēku kopums, garīgi skaidrā un labā 

sabiedrības daļa. Tās pārstāvjiem pretstatīti alkatības un egoisma pārņemtie, 

nežēlīgie un morāli pagrimušie personāži. Viņi nav tauta. Lai Valžans varētu 

pārstāvēt visu tautu kopumā, viņš romānā parādās dažādās lomās, jo labais 

un skaistais neiemājo vienīgi apspiesto cilvēku dvēselēs. (Bijušais 

katordznieks Žans Valžans iepazīstams gan uzņēmēja Madlēna un pilsētas 

mēra Madlēna kunga lomā, gan dārznieka Fošlevāna lomā.) 

 Romāna sākumā bijušais katordznieks ir tautas vispazemotākās 

daļas pārstāvis, par to liecina arī viņa portretējums. Atšķirībā no Igo 

romantisma drāmu vētraino kaislību varoņiem, kuru jauneklīgais skaistums 

tūlīt saista uzmanību, Valžans sākumā liekas pavisam necils un vienkāršs 

cilvēks. Pirmo reizi Valžans parādās, kājām veiktā ceļa nogurdināts:  

 „Grūti būtu sastapt garāmgājēju vēl nožēlojamākā izskatā. Tas bija 

vidēja auguma drukns un plecīgs vīrs pašos spēka gados. Viņam varēja būt 

četrdesmit seši vai četrdesmit astoņi gadi. Uz pieres dziļi uzmauktā cepure ar 

ādas nagu pa pusei aizsedza viņa saulē iedegušo, vēja appūsto seju, pa 

kuru tecēt tecēja sviedri. Raupjais nebalināta audekla krekls, pie kakla 
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sasprausts ar mazu sudraba enkuriņu, ļāva saskatīt spalvainas krūtis; viņam 

bija grīstē savīts kakla lakats, zilas rupjas drānas bikses, gaužām nonēsātas 

un apdilušas, izbalējušas uz viena ceļa, caurumainas uz otra, veca, galīgi 

noplīsusi pelēka blūze, kam uz vienas piedurknes bija ar auklu piediegts zaļš 

vadmalas ielāps.” (71) 

  Kad Valžans meklē naktsmājas, viņa portretējums vēl papildināts: 

acis jau liecina par dziļi ieslēptu pārdzīvojumu ugunīm, ceļinieka sejai ir 

skarba izteiksme, „kāda mēdz būt cilvēkiem, kas pieraduši pie ciešanām. 

Vispār viņš izskatījās noteikts, enerģisks un drūms. Viņa seja bija dīvaini 

veidota: sākumā tā šķita pazemīga, bet galu galā – barga. Viņa acis zem 

uzacīm dzirksteļoja kā uguns zem sausiem krūmiem.” (76) 

 Vēlāk Valžans parādās uzņēmēja Madlēna kunga lomā un pārstāv 

tautas turīgo un godīgo daļu. Pateicoties talantam ieviest jaunus ražošanas 

paņēmienus un tādējādi atdzīvināt senu vietējās rūpniecības nozari (ahāta 

un melnstikla izstrādājumu izgatavošanu) un pateicoties pārvaldītāja un 

vadītāja spējām, godīgais Madlēns nodrošina labklājību Piejūras Montreijas 

pilsētā un tās tuvākajā apkaimē un iegūst turienes ļaužu cieņu: “Viņš bija tik 

derīgs cilvēks, ka galu galā vajadzēja viņu godāt, un viņš bija tik laipns, ka 

galu galā vajadzēja viņu iemīlēt. It īpaši strādnieki viņu gandrīz vai pielūdza, 

un viņš pieņēma šo pielūgsmi ar skumju nopietnību.” (183) Lappusēs par 

Madlēna parauguzņēmumu izpaužas Igo ticība iespējai sociālās pretrunas 

izlīdzināt ar mierīgu reformu palīdzību. Te uztverami 40. gados rakstniekam 

tuvie utopiskā sociālista Kloda Anrī Sensimona uzskati par tādu rūpniecības 

sistēmas izveidi, kas varētu nodrošināt racionālas sabiedrības radīšanu. 

Sensimona idejas šajā laikā pauž arī Žoržas Sandas un Ežēna Sī darbi. 

 Tautu, kuras būtība vienādojama ar Labo, Valžans pārstāv arī tad, 

kad ir jau kļuvis par mierīgu, laipnu, vispārējas labvēlības ieskautu, gudru un 

bagātu pilsētas mēru Madlēna kungu. Viņš ir labsirdīgs, nabadzīgo ļaužu 

mājās slepus atstāj pa zelta gabalam, taču viņa paša namā valda pieticība.  

 Būdams fabrikants un mērs, Madlēna kungs (Valžans) kļūst tālu 

pazīstams ar savu izgudrotāja un organizētāja talantu, ar tautas pieredzē 

sakrāto gudrību. Madlēna kungs iesaka zemniekiem, kā iznīdēt labības kodi, 

kā izskaust smecernieku, zina „receptes” pret melnplauku un miltrasu, prot 
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iznīcināt labības laukā ieviesušos kokāli, lietderīgi izmantot nātres uzturam, 

šķiedru ieguvei, mājputnu un lopu barībai utt.  

 Slēpjoties klosterī dārznieka Fošlevāna lomā vai klusi gādājot par 

Kozeti Plimē ielas savrupnamā, Valžans pārstāv tos godīgos, bet likuma 

dogmas vajātos cilvēkus, kas spiesti turēties nomaļus un atsvešināties no 

aktīvas radošas dzīves. Arī viņi ir tauta un atklāj pretrunu starp cilvēka gara 

spējām un stāvokli sabiedrībā. 

 Žans Valžans līdzīgi tautas pasaku varonim ir apveltīts ar milzīgu 

fizisku spēku un izturību. Viņš spēj aizstāt ceļamskrūvi, tādēļ katorgā 

iesaukts par Žanu Sviru. Valžans spēj uz pleciem noturēt no pamata 

atrāvušos kariatīdi, ar kailām rokām saliekt dzelzs stieni, pacelt smagi 

piekrautus ratus un izglābt zem tiem pakļuvušo veco Fošlevānu. Valžanu 

nesalauž aklās tumsas uzbrukums, dubļu atvara šausmas un pārcilvēciskās 

grūtības, kad ar ievainoto Mariusu uz pleciem viņš meklē izeju no kloākas 

labirinta. Valžans spēj ar nokaitētu dzelzi pats sev rokā iededzināt zīmi un 

savaldīties sāpēs. Pārsteidzoša ir Valžana neparastā veiklība: kā lūsis viņš 

uzrāpjas kuģa takelāžā, lai glābtu matrozi, bez kāpnēm un vienīgi ar muskuļu 

spēku pārvar augstu mūri un paslēpjas no vajātājiem. Valžans atrod izeju 

visdraudošākajās situācijās un paliek dzīvs, tāpat kā mūžam dzīva ir tauta un 

Labais pasaulē. 

 Apbrīnojams ir Valžana garīgais spēks: viņš iztur katorgas mokas un 

Žavēra vajāšanu, ar pašcieņu panes pret sevi vērstos zaimus un nicināšanu 

par to, ka ir bijis likuma pārkāpējs. Tikumiskās atbildības izjūtas dēļ Valžans 

nevairās upurēt savu personisko labklājību, riskēt ar brīvību un dzīvību, lai 

glābtu nelaimē nokļuvušu cilvēku. Izšķiroties par šādu soli, arī viņam jāpārvar 

bailes un šaubas, jāpieveic „viesulis dvēselē”. (247) Tomēr labais Valžanā 

vienmēr gūst uzvaru, un no viņa atkal strāvo cildens garīgais spēks. 

 Vislielāko pārbaudījumu Valžanam sagādā nespēka pamestība 

mūža vakarā, kad Mariuss jaunības paštaisnībā cenšas sirmgalvi (bijušo 

katordznieku) pēc iespējas attālināt no savas mājas un Kozete savukārt 

jaunības nevērībā pakļaujas vīra gribai, lai gan Valžans viņu no mazām 

dienām izlolojis ar visu savas dvēseles dāsnumu un sirds mīlestību. Valžans 

iztur arī pēdējo pārbaudījumu. No protesta pret sociālo ļaunumu spēka 

gados viņš mūža nogalē atrod ceļu uz kristietisma samierināšanos un 
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piedošanu. Viņa kredo tagad skan: „Esiet līdzcietīgi pret nelaimīgajiem, bet 

iecietīgi pret laimīgajiem.” (II, 732) 

 

 Tenardjē  –  p a s a u l ē   e k s i s t ē j o š ā    m ū ž ī g i    Ļ a u n ā  

s p ē k a  i e m i e s o j u m s. Žana Valžana pretmets ir Tenardjē tēls. Zīmīgs 

jau viņa portretējums:  

 „Pats Tenardjē bija mazs, kalsns, bāls, stūrains, kaulains, vārgs 

vīrelis, kas izskatījās slimīgs, bet patiesībā bija vesels kā zirgs; ar to arī sākās 

viņa blēdīšanās. [..] Turklāt Tenardjē bija viltīgs un nosvērts cilvēks, kādi 

mēdz būt piesardzīgie blēži. [..] Viņš bija no tiem ļaudīm, kas pastāvīgi lūko 

atriebties, kas allaž savās likstās un neveiksmēs vaino visu pasauli un 

jebkuru brīdi ir gatavi pirmajam pretimnācējam mest sejā it kā pamatotu 

apvainojumu un prasīt no tā atbildību par visu dzīvē pieredzēto vilšanos, 

postu un neizdošanos. Kad šis naida ieraugs sāka viņā rūgt un uz lūpām un 

acīs kūsāja dusmas, tādos brīžos viņš bija briesmīgs.”  (413, 415) 

  Arī Tenardjē ir sabiedrības noliegtais, „nožēlojamais”, taču Igo 

izpratnē viņš nav tautas pārstāvis, jo tautai nav raksturīga naudas elka 

pasaulē kultivētā mantrausība, liekulība, nenovīdība, kas vada Tenardjē 

rīcību. Zagšanu un izspiešanu uzskatot par komerciju, viņš vēlas būt bagāts 

darbonis, taču ir tikai mahinators, kam nav palaimējies izvilkt lielo lomu. 

Tāpēc Tenardjē ienīst sabiedrību, ko vaino savās neveiksmēs. Ja ar Valžana 

tēlu apliecināta cilvēka tiecība uz Labo pat nežēlīgu sociālo apstākļu un 

netaisnu likumu jūgā, tad ar Tenardjē tēlu rakstnieks paudis rūgtu atziņu, ka 

pasaulē eksistē arī mūžīgi Ļaunais. Valžans par dzīves pamatprincipu 

izvēlējies cilvēkmīlestību un cīnās pret ļaunumu sevī un citos. Tenardjē 

dzīves pamatprincips ir egoisms, un viņš ļaunumu rada sevī un izplata citos. 

Igo skatījumā tieši tikumības normas – humānisms vai egoisms – ir galvenās 

sabiedrisko attiecību veidotājas un pretrunu nosacītājas. 

 Atbaidošs Tenardjē parādās jau Vaterlo kaujas laukā, kad naktī 

rokas pa līķu kaudzēm un aplaupa kritušos, arī smagi ievainoto, bet vēl dzīvo 

Mariusa tēvu pulkvedi Ponmersī. „Viņa izturēšanās, slīdošā gaita, ātrās un 

noslēpumainās kustības” (388) darīja viņu līdzīgu ļauna veļa ēnai. Tuvāk 

bijušā marodiera glodenā un nežēlīgā daba iepazīstama, viņam saimniekojot 

Monfermeijas traktierī, ko apkātnē dēvē par „Vaterlo seržanta krodziņu”. 
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 Tenardjē iznīcina Fantīnu, pieprasīdams arvien vairāk līdzekļu par 

viņas meitiņas Kozetes uzturēšanu, lai gan patiesībā meitenīte traktierī tiek 

izkalpināta un turēta pusbadā. Tenardjē iztirgo Kozeti Valžanam un pēc tam 

kā mednieks dzen viņam pēdas, lai pieprasītu vēl iekārotos franku tūkstošus. 

Viņa divkosībai, viltībai, alkatībai un neģēlībai nav robežu: „Tas bija 

bodnieķelis, kurā slēpās briesmonis.” (461) 

 Apslēptais briesmonis īsteni parādās tumšajā, smirdīgajā un 

pieķēzītajā Parīzes midzenī, kad, pieņēmis Žordneta vārdu un savas meitas 

jau padarījis par ielas staigulēm, Tenardjē „kā meža zvērs, kas kuru katru 

brīdi gatavs iekost” (II, 73), izrīko bandītus, lai ar spīdzināšanas palīdzību 

izspiestu no piesietā upura pēc iespējas lielāku naudas summu. Vēlāk 

nežēlīgais un viltīgais plēsoņa un potenciālais slepkava Tenardjē kļūst par 

kloākas rēgu un pēc tam – par nēģeru tirgotāju Amerikā. Tikai tādā veidā 

viņš gribējis izmantot naudu, ko Mariuss viņam iedevis, izpildīdams mirušā 

tēva vēlēšanos, jo Vaterlo kaujā ievainotais Mariusa tēvs pulkvedis Ponmersī 

savu apzadzēju Tenardjē noturējis par glābēju. „Tenardjē, šī neizdevušās 

buržuā, zemā morāle bija nedziedināma.” (II, 756) Viss labais, kam pieskaras 

Tenardjē, „tiek iznīcināts un pārvēršas par ļaunumu”. (II, 756) 

 

 Bīskaps  Miriels – v i s u  g l ā b ē j a s  h u m ā n i s m a  i d e j a s  

s i m b o l s.  Romāna pirmajā nodaļā „Taisnais” pieteikti Igo uzskati par 

mūžīgā un visaptverošā Labā spēka nozīmi pasaulē, par sabiedrības 

attīstību tikumiskās pilnveidošanās vai revolucionārās cīņas ceļā. Šie uzskati 

pausti ar bīskapa Miriela tēlu, kas simbolizē visu glābējas cilvēcības ideju. 

Tādēļ viņa tēls ir tik pievilcīgs:  

 „Kad viņš sarunājās, bērnišķīgā jautrība, kas bija viena no viņa 

jaukākajām īpašībām, ļāva katram justies brīvi viņa tuvumā; šķita, ka no visas 

viņa būtnes izstaro prieks. [..] Bet, ja gadījās palikt viņa tuvumā vairākas 

stundas un redzēt viņu domīgu, šis lāga vīrs pamazām pārvērtās un kļuva 

arvien nozīmīgāks; viņa augstā, nopietnā piere, ko sirmie mati padarīja cēlu, 

pārdomās kļuva vēl cēlāka, no viņa labsirdības izauga diženums, turklāt 

labsirdība nemitējās starot; tas izraisīja saviļņojumu, kādu varētu izjust, 

raugoties smaidošā eņģelī, kas lēnām izpleš spārnus, turklāt nepārstāj 

smaidīt. Godbijība, neizsakāma godbijība pamazām pārņem jūs līdz pašiem 
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dvēseles dziļumiem, un jūs jūtat, ka jūsu priekšā ir viens no tiem stiprajiem, 

daudz pieredzējušajiem un lēnprātīgajiem gariem, kuru domas ir tik dižas, ka 

tās var būt vienīgi maigas.” (67) 

  Cilvēka dvēseles tiecību pēc augstāka apskaidrota spēka Igo 

vienmēr norobežojis no baznīcas iedibinātām, bet nereti melīgām un 

cilvēkam naidīgām reliģijas dogmām, ko varaskārē un alkatībā aizstāv 

vairums liekulīgo klerikāļu. Tādēļ tik pārliecinošs ir nežēlīgā kardināla Rišeljē 

tēls drāmā „Mariona Delorma” vai velnišķīgā askēta un fanātiķa Kloda Frolo 

tēls „Parīzes Dievmātes katedrālē”. Bet pašaizliedzīgais un humānais 

bīskaps Miriels nav uzskatāms par klerikāļu cildinājumu. (Tieši 40. gados, 

kad šis tēls tapis, Francijas progresīvā sabiedrība atklāti nostājās pret katoļu 

baznīcu – reakcijas balstu Eiropā.) 

 Atšķirībā no citiem romāna tēliem Miriels nepārstāv realitātē 

vērojamu baznīcas kalpu slāni, lai gan viņa dzīves stāstā izmantoti daži Igo 

laikabiedra bīskapa Mollisa biogrāfijas fakti. Miriels ir tikai visaptverošas 

humānisma idejas paudējs un radīts kā paraugs, kādam vajadzētu būt īstam 

Dieva kalpam zemes virsū. Viņš atgādina baznīcas leģendās tēlotos agrā 

kristietisma laika praviešus, un viņa veidojumā ievijas arī pasaku motīvi.  

  No valsts maksātās darba algas Miriels savām vajadzībām patur 

tikai piecpadsmito daļu, pārējo atvēlēdams nabagiem, trūcīgo skolotāju algu 

palielināšanai, to ģimenes tēvu atbrīvošanai, kas apcietināti parādu dēļ, 

cietumnieku stāvokļa uzlabošanai, semināram un citām sabiedrības 

vajadzībām. Arī katra papildus iegūtā naudas summa tiek atdota nabagajiem 

un bāreņiem. Bīskapam paredzēto skaisto pili Miriels atdevis slimnīcai, bet 

pats apmeties slimnīcas mazajā ēkā. Sev viņš neatļaujas iegādāties jaunu 

sutanu novalkātās vietā, dzīvo gauži pieticīgi, labprāt apstrādā savu nelielo 

zemes gabaliņu un nododas lūgšanām un mācībām, trūkumcietēju un slimo 

mierināšanai. Bīskaps sapņo par bezmaksas izglītību un novēršas no likuma 

apstiprinātiem nāves sodiem: „Nāve ir vienīgi Dieva ziņā.” (25) Bīskaps 

neslēdz sava nama durvis, un viņa uzticēšanās liek negodīgumam atkāpties. 

Pat laupītāji atdod bīskapam sirojumos iegūtos dārgumus, lai Miriels tos 

varētu izmantot nabadzīgo atbalstam. 

 Miriels aicina baidīties tikai no aizspriedumiem un netikumiem, no 

briesmām, kas slēpjas cilvēkā pašā un apdraud viņa dvēseli. Viņš rosina 
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ļaudis būt saticīgiem, izpalīdzīgiem, taisnīgiem un godīgiem, un cilvēki viņu 

grib uzklausīt:  

 „Visur, kur viņš parādījās, viņš atnesa it kā svētdienu. Viņam līdzi 

nāca kaut kas silts un gaišs. Bērni un sirmgalvji nostājās uz durvju sliekšņa, 

lai sagaidītu bīskapu tāpat kā sauli. Viņš svētīja ļaudis, un ļaudis svētīja viņu. 

Ja kādam bija kas vajadzīgs, arvien tika norādīts uz viņa māju.” (27) 

 Bīskaps uzskata, ka augstākā taisnīguma vārdā par ļaunumu nav 

jāsoda. Pati piedošana ļaunumu iznīcinās. Turpretī zemākā taisnīguma 

vārdā rakstītais nežēlīgais likums ļaunumu nostiprinās, jo katorga vienmēr 

rada jaunu katorgu cilvēka dvēselē. Tādēļ, ticot, ka labais cilvēkā uzvarēs tur 

ieperinājušos ļaunumu, bīskaps bez satraukuma uzņem savā namā Žanu 

Valžanu. Ar cildeno attieksmi pret bijušo katordznieku viņš klusina Valžana 

dvēselē vientulības un izmisuma sāpes un rosina Labā atmodu. 

 Pēc Francijas revolūcijas (1848) Igo vairs nav pārliecināts par 

iespēju sociālos konfliktus atrisināt tikai ar tikumiskas pilnveidošanās un 

filantropijas palīdzību un pieļauj arī revolucionāras cīņas metodi. Tādēļ 40. 

gados rakstītā nodaļa „Taisnais” emigrācijas laikā tiek paplašināta ar epizodi 

par bīskapa Miriela tikšanos ar vientulībā mirstošu vecu vīru – kādreizējo 

Lielās franču revolūcijas Konventa locekli. Abu dialogā atklājas Igo centieni 

apvienot sirdsapziņas vadītu kristietisma žēlsirdības ideju ar „progresa 

vardarbības” jeb revolūcijas ideju. Lai gan Konventa loceklis savulaik nav 

balsojis par karaļa nāvi, tomēr viņš atzīst, ka ir balsojis par vislielākā tirāna 

galu: 

 „ – Ko jūs ar to gribat sacīt? – bīskaps jautāja. 

   – Es gribu sacīt, ka cilvēkam ir viens tirāns – gara tumsība. Es 

balsoju par šā tirāna galu. Šis tirāns radīja karaļa varu, kas ir uz meliem 

dibināta vara, kamēr zinātne ir vara, kas dibināta uz patiesības. Cilvēku vadīt 

drīkst vienīgi zinātne. 

  – Un sirdsapziņa, –  bīskaps pibilda.  

  –Tas ir viens un tas pats. Sirdsapziņa ir mūsu iedzimto zināšanu 

kopums.”  (49) 

 Konventa loceklis ir pārliecināts, ka, balsodams par republiku, viņš ir 

balsojis par vīrieša verdzības, sievietes prostitūcijas un bērna tumsonības 

iznīcināšanu, „par brālību, par sadraudzību un rītausmu”. (50) Bīskapa 
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iebildei, ka dusmu izraisītai ārdīšanai nevar uzticēties, Konventa loceklis 

atbild:  

 „Arī taisnībai ir savas dusmas, bīskapa kungs, un taisnības dusmas 

ir progresa elements. [..] Šī revolūcija atraisīja visus neapjaustos 

sabiedriskos spēkus. Tā atviegloja sirdis, tā nomierināja, remdināja, 

apgaismoja. Tā lika pār zemi velties civilizācijas viļņiem. Tā bija laba. Franču 

revolūcija ir cilvēces iesvaidīšana. [..] No visbriesmīgākajiem tās sitieniem 

izaug glāsts visai cilvēcei.” (50, 54) 

 Tajā pašā laikā Konventa loceklis akcentē domu, ka vienmēr 

atbalstījis cilvēces progresa gaitu vienībā ar žēlsirdību, un tad bīskaps 

nometas viņa priekšā ceļos, lūgdams svētību. Tādā veidā Igo akcentē savu 

pārliecību par žēlsirdības nepieciešamību pat revolūcijas ugunīs. 

 

 Žavērs –  a n t i h u m ā n u, par  d o g m u   k ļ u v u š u    l i k u m u 

s i m b o l s. Pretmetā Mirielam – cilvēcības idejas simbolam – veidots 

Žavēra tēls – cilvēkam un sabiedrībai naidīgu, par dogmu kļuvušu 

antihumānu likumu simbols. Ja Kloda Frolo dvēseli nogalina baznīcas dogmu 

lāsts, tad Žavēra psihi sakropļo nežēlīgo sociālo likumu lāsts. Viņš pats ir 

kļuvis nežēlīgs un aprobežots. 

 Cietumā piedzimušais kāršu licējas un katordznieka dēls Žavērs jau 

agri sapratis, ka no sabiedrības izstumtajiem lemts kļūt vai nu par tiem, kas 

sabiedrībai uzbrūk, vai arī par tiem, kas to apsargā. Naids pret savu izcelsmi 

un „stingrības, kārtības un godīguma” (192) iedīgļu apzināšanās sevī rosina 

viņu iestāties darbā policijā. (Votrēns Onorē de Balzaka darbu ciklā 

„Cilvēciskā komēdija” izmēģina abus ceļus: vispirms kļūst noziedznieks, pēc 

tam – policists.) Tādas relatīvi labas jūtas kā „cieņa pret varu un naids pret 

dumpību” (192) Žavērā izpaužas kā „bijība pret jebkuru varu” (II, 329), tās 

pārstāvi valsts ierēdņa personā un naidā pret ikvienu, kas kaut reizi pārkāpis 

likumu. Izvērtušās galīgi pārspīlētā veidā, šīs jūtas cietsirdīgi godīgajam 

Žavēram liek secināt, ka vara un tās izdotie likumi nekļūdās un tādēļ likuma 

pārkāpēji jāsoda bez jebkādām iebildēm. Turklāt sodam jābūt bargam 

neatkarīgi no viņu pārkāpuma smaguma vai ilgstoši godīgās dzīves pēc 

nodarījuma. Tādēļ policijas inspektors ir kļuvis par fanātisku un nežēlīgi 

pavēlniecisku spiegu, kura dzīve ietverta divos vārdos – „pamanīt un 
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uzmanīt”. (193) Par briesmīgā cilvēku vajātāja kroplajiem uzskatiem brīdina 

jau viņa  atbaidošais izskats: 

  „Žavēra cilvēka seju veidoja  strups deguns ar dziļām nāsīm, kam 

no abām pusēm piekļāvās milzīga vaigu bārda. Ikviens, kas pirmoreiz 

ieraudzīja šos abus biezokņus un abas alas, jutās nelāgi. Kad Žavērs smējās 

– viņš smējās reti, bet briesmīgi –, viņa plānās lūpas atvirzījās un atsedza ne 

tikvien zobus, bet arī smaganas un ap degunu parādījās platas, nejaukas 

krokas kā uz plēsīga zvēra purna. Kad Žavērs bija nopietns, viņš atgādināja 

dogu, kad smējās, tas bija tīģeris.” (192) 

 Žavērs nav sīks okšķeris, bet spiegs pēc aicinājuma. Viņam ir laba 

atmiņa, izcila intuīcija, nenogurdināma izturība un prasme izsekot un lenkt 

savu upuri. Žavērs ir pārliecināts par spiega darba nozīmīgumu, laimīgs, ka 

dūrē var sažņaugt „sabiedriskās tiesas zobenu” (320) un zem papēža turēt 

„noziegumu, netikumu, dumpi”. (320) Pēc piecu gadu izsekošanas beidzot 

saņēmis pavēli apcietināt Valžanu, Žavērs bauda svētlaimi: 

  „Aiz viņa un ap viņu bezgalīgā dziļumā bija likuma vara, saprāts, 

tiesas spriedums, likuma noteikta sirdsapziņa, sabiedrisks nosodījums – 

visas viņa zvaigznes; viņš aizstāvēja kārtību, viņš no likuma šķīla zibeņus, 

viņš atrieba sabiedrību, atbalstīja absolūto; viņš pacēlās, slavas apmirdzēts; 

viņa uzvarā vēl bija palicis kaut kas no izaicinājuma un cīņas gara. Tā 

stāvēdams – augstprātīgs, starojošs, viņš klaji un pilnā gaismā atklāja kāda 

nežēlīga erceņģeļa pārdabisko zvēriskumu.” (320) 

 Taču Žavērs savā nežēlīgajā laimē kļūst briesmīgs un ļaunajā priekā 

– atbaidošs. Pretruna izpaužas gan viņa pašsajūtā, gan sejā, kurā 

atspoguļojas šī groteskai atbilstošā pretruna: „Nekas nespētu izraisīt dziļākas 

sāpes un drausmas kā šī seja, kurā atklājās, ja tā varētu teikt, viss labā 

ļaunums.” (321) Selma Brahmane pētījumā par romānu „Nožēlojamie” 

akcentē groteskas principu Žavēra, Kloda Frolo un arī Gvinplēna tēlu izveidē 

(Gvinplēns – romāna „Cilvēks, kas smejas” galvenais varonis): 

  „Žavēra tēls veidots atbilstoši romantisma groteskas principam, viņš 

izteic tās sociālās pasaules kroplo samaitātību, kurā dvēseles un priekšmeti 

iegūst nejēdzīgi zvēriskas kontūras. Tāpat kā katedrāles akmeņu himēras tur 

gūstā cilvēku gaišās jūtas, saindē ar fanātismu Kloda Floro mīlestību, kā 

tautas vaimanas pēc taisnīguma pārvēršas atbaidošā smieklu grimasē 



177 
 

Gvinplēna sejā, tā arī „Nožēlojamajos” godīga kalpošana sabiedrībai parādās 

rēcoša buldoga vieplī.”61  

 Groteskais Žavēra tēlā īpaši spilgti atklājas, kad viņš izseko no 

apcietinājuma vēlreiz izbēgušo Valžanu. Šoreiz Žavēram nav jāpilda 

priekšniecības pavēle (presē jau publicēta ziņa par Valžana nāvi), bet likuma 

aizsegā viņš tomēr upuri vajā un atklāj savas rīcības personisko motīvu 

atbaidošo būtību. Žavēru vada alkatīga vēlme gūt panākumus par mirušu 

uzskatītā katordznieka notveršanā un artista tvīksme „veikt savus 

meistardarbus slepenībā” (512), lai tad pēkšņi paziņotu par tiem pārsteigtajai 

priekšniecībai un izpelnītos apbrīnu. Viņa rīcību ietekmē “pārspīlēta 

akurātība” (512), kas liedz upuri tūlīt apcietināt, kamēr nav izgaisušas kaut 

mazākās šaubas, ka medītais cilvēks ir Valžans. Ietekmē arī velnišķīga 

baudkāre izjust vajātā upura izmisumu. Kā zirneklim, kas ļauj tīklos 

iekļuvušai mušai vēl paķepuroties, vai kā kaķim, kas moka jau notvertu peli: 

„Ķetnām un nagiem piemīt baismīga juteklība – izbaudīt sagūstītā dzīvnieka 

bezcerīgo ķepurošanos to knaiblēs. Kāda tīksme – nosmacēt!” (514) Un tad 

seko visu šo izjūtu apvērsums nevaldāmā niknumā, kad ilgi lenktais upuris 

pēkšņi pazūd. Policijas inspektora sarīkoto medību epizode liecina, ka 

fanātiķim un askētam netaisnīgo sociālo likumu sargāšana var izvērsties par 

nedabisku izpriecu un baudu meklējumiem. Tad šķietami nesatricināmā un 

godīgā likumu sarga vara pārveidojas rēcoša buldoga vieplī. Kā baznīcas 

dogmu himēras sakropļo Klodu, tā zvērisko sociālo likumu dogmas sakropļo 

šo dogmu sargsuni Žavēru. 

 Igo pakļauj Labā pārbaudei arī bardzībā nepielūdzamo Žavēru. Kad 

1832. jūnija sacelšanās laikā Valžanam uzdod barikādes cīnītāju notverto 

spiegu nošaut un viņam beidzot būtu iespēja no sava vajātāja atbrīvoties, 

Valžans Žavēru nenogalina. Tāda cēlsirdība rada lūzumu Žavēra dvēseles 

dziļumos: 

  „Viņā norisa dziļa jūtu atklāsme, pilnīgi atšķirīga no tās likumu 

atzīšanas, kas bijusi viņa vienīgā mēraukla līdz šim. [..] Viņa dvēselei atklājās 

pavisam jauna pasaule: pieņemta un atmaksāta labdarība, uzupurēšanās, 
                                                           
61

 Брахман, Сeльмa Pубeнoвнa. 1968. „Отверженные” Виктора Гюго. Mосква: 

Художествeнная литература, 59. 
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līdzcietība, iecietība, žēlsirdības uzvara pār bardzību, laba vēlēšana, tiesas 

sprieduma atcelšana, nosodītā apžēlošana, asaras likuma acīs, dievišķs 

taisnīgums, pretējs cilvēku taisnīgumam. Viņš redzēja tumsā līdz šim 

nepazītu baigu morālisku saullēktu; tas šausmināja viņu un žilbināja.” (II, 

623) 

 Nespēdams izturēt savas sirdsapziņas tiesu un apjēgdams, ka 

likuma dogma nav nemaldīga, Žavērs izbeidz savu dzīvi Sēnas dzestrajos 

ūdeņos. Vai, veidojot tādu Žavēra likteņa atrisinājumu, rakstnieks atzinis viņa 

kapitulāciju? Bet varbūt tā ir viņa reabilitācija? Atbildi sniegs katra lasītāja 

sirdsapziņa. 

 

 Fantīnas liktenis  –  s i e v i e t e s   p a g r i m š a n a s   c ē l o ņ u  

t ē m a s   a t k l ā j ē j s.  Bezdarba un netaisno sociālo likumu tēmas 

risinājumā iesaistās arī Fantīnas sāpju pilnā likteņa drāma – sievietes 

pagrimšanas tēmas atklājēja. Fantīna ir viens no „kritušās sievietes” tēla 

variantiem, kuri parādās Žoržas Sandas, Onorē de Balzaka, Aleksandra 

Dimā-dēla un citu autoru darbos. Ar šo tēlu galeriju rakstnieki aizstāv patiesi 

lielas jūtas aprēķina laulību pārkāpšanā vai no laulības brīvās attiecībās. 

Šādus sakarus, kam nereti var būt arī traģiskas sekas, viņi uzskata par 

tikumiskākiem nekā pakļāvību altāra priekšā noslēgtām saistībām, ar kuru 

palīdzību kāds no interesentiem cerējis iegūt naudu vai titulu. 

 Pirmās mīlestības plaukumā starojošā Fantīna ar zeltaino matu rotu, 

tumši zilām acīm un mirdzošiem zobiem, kam, „liekas, pats Dievs bija vēlējis 

smieties” (144), smagi pārdzīvo vieglprātīgā studenta Tolomjesa nodevību 

un atstāta nolemj viena pati uzaudzināt savu bērniņu. Taču sabiedrībā 

iesakņojusies melīgā morāle liedz jaunajai sievietei mātes laimi. Lai varētu 

dabūt darbu un, bez atelpas strādājot, apgādāt mazo Kozeti, Fantīna spiesta 

slēpt negodā dzimušo bērnu un nodot to audzināšanā Tenardjē pārim tālīnā 

ciematā. Tomēr kāda „vispārējās tikumības uzraudzītāja un sargātāja” (201) 

Fantīnas  „noziegumu” atklāj, un liekulīgā sabiedrība nebeidz viņu vajāt par 

skaistākajām un svētākajām jūtām – mātes mīlestību. Nelaimīgajai sievietei, 

kura ārlaulības bērna dēļ tiek uzskatīta par amorālu un nosodāmu būtni, ir 

jāzaudē darbs fabrikā, nav iespējams dabūt kalpones vietu, par šūšanu viņa 

saņem tikai nieka grašus. Beidzot Fantīna spiesta pārdot savus krāšņos 
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matus un mirdzošos zobus, salt bez kurināmā, dzīvot pusbadā un pārdoties 

pati, lai tikai spētu sagādāt arvien lielāku naudas summu, ko Tenardjē 

pieprasa it kā Kozetes labklājības un veselības vajadzībām:  

 „Kas tad patiesībā ir Fantīnas dzīves stāsts? Tas ir stāsts par 

sabiedrību, kura pērk sev verdzeni. No kā? No posta. No izsalkuma un 

aukstuma, no vientulības, pamestības un trūkuma. Bēdu tirgus. Dvēseli par 

gabalu maizes. Nabadzība piedāvā, sabiedrība pērk. [..] Mēdz sacīt, ka 

eiropiešu civilizācijā vairs nepastāv verdzība. Tie ir maldi. Verdzība arvien vēl 

pastāv, tikai tagad tā nomāc vienīgi sievieti un tā saucas – prostitūcija.” (210) 

 Taču Igo ir pārliecināts, ka pat vispazemotākajā būtnē zem 

padevības un vienaldzības pelniem nav izplēnējusi pēdējā pašlepnuma 

oglīte. Fantīnā tā uzliesmo negantā naidā pret dīkdienīgu izsmējēju, kas 

novārgušajai un nosalušajai sievietei iebāž tērpa izgriezumā starp lāpstiņām 

sniega piku:  

 „Meiča iekliedzās, apgriezās un ar panteras lēcienu metās vīrietim 

virsū, ieķērās ar nagiem tam sejā, izgrūzdama visbriesmīgākos lamu vārdus, 

kādus vien varētu izdomāt vesels pulks apdzērušos zaldātu. No degvīna 

aizsmakušā balsī izkliegtie lamu vārdi nāca no izķēmotas mutes, kurā 

patiešām trūka divu priekšējo zobu. Tā bija Fantīna.” (112-113) 

  Bet vēlāk, kad Madlēns atbrīvo Fantīnu no cietuma draudiem, viņā 

notiek vēl viens apvērsums – naida sastindzinātā dvēsele mostas. Fantīna  

„juta sevī kūstam un brūkam briesmīgo naida tumsu un sirdī dzimstam kaut 

ko siltu un neizdibināmu, kur bija ir prieks, ir paļāvība, ir mīlestība”. (222) 

Apliecinādams Labā uzvaru, romantiķis Igo dod iespēju Fantīnai aiziet no 

dzīves apskaidrotai. Tā ir balva par ciešanu pilno mūžu, kurā vainojams 

oficiālās morāles melīgums mantrausības pasaulē. 

 

 Kozetes tēls – b ē r n a  a u d z i n ā š a n a s  un  p a m e s t ī b a s  

t ē m a s  r i s i n ā t ā j s.  Ar Fantīnas tēlu romānā saistīts viņas meitiņas 

Kozetes liktenis, kas pēc mātes nāves cieši savijas ar Valžana dzīves ceļu. 

Tenardjē traktierī verdzinātās Kozetes tēls iekļaujas jebkurai sabiedrībai 

aktuālās bērna audzināšanas, pamestības un panīkšanas tēmas risinājumā. 

Par šķietami līdzīgu un tomēr atšķirīgu apstākļu nosacītas bērnības ietekmi 

uz cilvēka un visas sabiedrības dzīvi liecina gan ziņas par Fantīnas, Žavēra 
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un Šanmatjē bērnību, gan Kozetes bērnības un Gavroša zēnības gadu 

attēlojums. 

 Fantīna nezina, kas bijuši viņas vecāki. Viņai nav pat uzvārda, 

vienīgi nejauša garāmgājēja iedots vārds. Jau desmit gadu vecumā viņa 

sākusi kalpot pie fermeriem, bet piecpadsmit gadu vecumā ieradusies Parīzē  

„meklēt laimi”. (141) Varbūt Fantīna nebūtu kļuvusi par grizeti, nebūtu bez 

vilcināšanās pakļāvusies pirmās mīlestības kaislībai, ja viņai nebūtu pietrūcis 

vecāku padoma un sabiedrības labvēlīgas uzmanības.  

 Arī cietumā piedzimušais un bez vecākiem uzaugušais Žavērs kopš 

bērnības izjutis sabiedrības noraidošo attieksmi un varējis izvēlēties tikai 

noziedznieka vai policista likteni. Tādēļ viņš kļuvis par nejūtīgu un nežēlīgu 

spiegu, kas raugās dzīvē ar svārpstam līdzīgu skatienu – aukstu un 

caururbjošu.  

 Varbūt arī vienkāršā un nomocītā nabaga vīra Šanmatjē liktenis būtu 

veidojies savādāks, ja viņš būtu baudījis ģimenes gādību un sabiedrības 

atbalstu. Bet viss bijis citādāk. Pratināšanas laikā stāstīdams par savu 

trūkumā un smagā darbā pavadīto dzīvi, viņš ar sarūgtinājumu noraida sev 

piedēvēto sveša cilvēka dzimšanas vietu. Viņš, vecais Šanmatjē tēvs, 

nezinot, kur dzimis un kas bijuši viņa vecāki. Varbūt klaiņotāji…  

 Tādā kontekstā iekļaujas vēstījums par mazās Kozetes bērnību 

Tenardjē nagos, kurai kontrastē pasaka par Kozeti Žana Valžana gādības un 

mīlestības ielokā.  

 Tenardjē pāris Fantīnas meitiņu ieģērbj savu bērnu novalkātajās 

skrandās, viņas kailajām kājiņām atvēl tikai koka tupeles. Guldina Kozeti uz 

salmu maisa patrepē, baro pagaldē „ar traktiera viesu ēdiena atliekām – 

drusku labāk nekā suni, drusku sliktāk nekā kaķi”. (176) Pavisam vēl maziņā 

meitenīte ir kļuvusi par kalponi: 

  „Kozete skraidīja pa kāpnēm augšā un lejā, mazgāja, tīrīja, berza, 

slaucīja, strādāja melnās miesās, aizelsusies pārbīdīja smagas istablietas un, 

lai gan bija tik vārga un vājiņa, veica visus grūtos darbus. [..] Tenardjē 

traktieris bija kā zirnekļa tīkls, kurā noķerta Kozete drebēja.” (417) Ciema 

ļaudis bija iesaukuši maitenīti par Cīrulīti. „Tikai šis nabaga cīrulītis nekad 

nedziedāja.” (178) 
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 Iespaidīgi atveidots Kozetes gājiens pēc ūdens uz meža avotu. Viņai 

liekas, ka visaptverošajā naktī starp kokiem staigā zvēri un slīd spoki, 

kazenāji izvijas „kā garas, nagiem bruņotas rokas, kas tiecas satvert 

laupījumu” (424), krēsla saveļas pinkainos kamolos, peļķes sastingst zilgani 

blāvas. „Tumsa, kas iesūcas visās porās, iedveš neizsakāmas šausmas 

bērnam.” (425) Tādā brīdī, kad Kozete stiepj līdz malām piepildīto milzīgo 

spaini un aukstais ūdens šļakstās uz viņas kailajām kājām, Igo uzbur 

Ziemassvētku pasakas brīnumu: parādās noslēpumains svešinieks 

(Valžans). Tas atnes mieru un paļāvību meitenītes dvēselē, palīdz viņai 

nogādāt mājās ūdens spaini, par ciešanām atalgo ar skaistu lelli un zelta 

luidoru koka tupelē, ko atbilstoši mūžsenam ticējumam Kozete atstāj kamīnā, 

lai feja tur varētu ielikt Ziemassvētku dāvanu.  

 Ar visu šo notikumu virkni un fejas pieminējumu rakstnieks rosina 

lasītāju Kozetes likteņstāstā uztvert līdzību ar pasaku par Pelnrušķīti. Te ir 

ļaunā pamāte (Tenardjē sieva), te ir izlutinātās mātesmeitas (Tenardjē 

meitas Eponīna un Anzelma), te Valžana personā ierodas labā feja un atpērk 

meitenīti nelietīgajam Tenardjē pārim.  

 Valžans ir līdzās Kozetei arī klostera audzēknes gados un pēc  tam 

rūpējas par viņu Plimē ielas savrupmājā, kuras atveidojumā iestīdz 

rakstnieka atmiņas par noslēpumaino gaisotni, kāda valdījusi tajā Viktora Igo 

bērnības posmā, kas kopā ar māmiņu un brāļiem pavadīts dārza ieskautajā 

bijušā klostera ēkā Parīzē. Tad parādās arī princis (Mariuss Ponmersī). 

Kozetes un Mariusa mīlestības tēlojumā Igo iemūžinājis savu un Adeles 

pielūgsmes pilno jūtu apgarotību jaunībā. 

 Pasakas kolorīts piešķir vēstījumam par Kozeti neatvairāmu burvību. 

Taču tā izgaist, kad Kozete pēc kāzām ar Mariusu nepiedodamā bezrūpībā 

pieļauj savam vīram jau nevarīgo Valžanu no savas ģimenes atsvešināt. 

Romāna nobeigumā, liekas, saklausāms rakstnieka humānista netiešs 

aicinājums visiem laimīgajiem nepiemirst tos, kas stāvējuši pie viņu laimes 

šūpuļa. 

 Tādēļ gaidīta ir Mariusa, Kozetes un Valžana pēdējā tikšanās jau 

sirmgalvja lielo atvadu stundā – atkalredzēšanās prieka, šķiršanās izmisuma 

un dvēseles sāpju izlīdzināšanās skumji gaišajos brīžos.  
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 Mariuss – I g o  p e r s o n ī b a s  p r e t r u n u  un  i z a u g s m e s  

i e g a i s m o t ā j s. Mariusa Ponmersī ceļš uz labklājību atšķiras no Onorē 

de Balzaka varoņu Lisjena Šardona un Ežēna de Rastinjaka ceļiem cikla 

„Cilvēciskā komēdija” romānos vai no Frederika Stendāla varoņa Žiljena 

Sorela ceļa romānā „Sarkanais un melnais”. Atšķiras arī no jaunā cilvēka 

dzīves stāsta Čālrza Dikensa romānā „Lielās cerības”. Ar lielu gribasspēku 

Mariuss pats izcīna sev vietu dzīvē, nekļūdams par bagātu labvēļu protežē. 

Viņš saglabā pašcieņu un, nezaudējot ilūzijas, nenogrimst naudas elka 

sabiedrībai raksturīgo pirkšanas un pārdošanas attiecību purvā.  

 Mariusa tēls ir daļēji autobiogrāfisks. Viņa sīkstā cīņa ar postu pēc 

atteikšanās no vectēva Žilnormāna nodrošinātās labklājības atgādina paša 

Igo trūkuma pilno dzīves posmu pēc mātes nāves. Dzīvojot nekurinātā jumta 

istabelē, Mariusam nākas izbaudīt „dienas bez maizes, naktis bez miega, 

vakarus bez sveces, pavardu bez uguns, nedēļas bez darba un nākotni bez 

cerības”. (728) Viņa dzīvē ir laiks, kad ar vienu pašu jēra „ribiņu, ko viņš pats 

novārīja, varēja pārtikt trīs dienas. Pirmajā dienā viņš apēda gaļu, otrajā 

taukus un trešajā grauza kaulu.” (729) Taču Mariuss iztur un ar neatlaidību, 

stipru gribu, centību un drosmi kļūst par advokātu. 

 Pievilcīga ir Mariusa pielūgsmes pilnā mīlestība pret Kozeti. 

Pārliecina viņa godaprāts, sirdsskaidrība un pašcieņa. Taču atturīgāku 

attieksmi rada Mariusa pārmēru abstrahētie tikumības principi, kuru dēļ viņš 

ilgstoši nespēj saskatīt Valžana cildenumu. Doties pie Valžana Mariuss 

izlemj tikai tad, kad nejauši uzzina visu par Tenardjē nelietību un uzzina 

patiesību, ka viņa noliegtais bijušais katordznieks, riskējot noslīkt kloākas 

dubļu muklājā, izglābis Mariusa paša dzīvību: „Mariuss bija zaudējis galvu. 

Viņš sāka noģist Žanā Valžanā kaut kādu cildenu un neizdibināmu 

personību. Viņa priekšā nostājās nedzirdēta tikumība, cēla un bikla, 

pazemīga visā savā diženumā.” (II,757) Un Mariuss dziļā godbijībā nosauc 

Žanu Valžanu par savu tēvu. 

 Mariusa politisko uzskatu izmaiņās autors izteicis pats savu uzskatu 

veidošanās pavērsienus. Dzīvodams pie vectēva Žilnormāna kunga, kas 

„dievināja Burbonu dinastiju un šausminājās par 1789. gadu” (647), arī 

Mariuss ir pārliecināts leģitīmists – revolūcijas gāztās likumīgās monarhu 

dinastijas piekritējs.  
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 Pēc tēva nāves (Mariusa tēvs ir vectēva noliegtais znots Žoržs 

Ponmersī) Mariuss izlasa visas grāmatas par Napoleonu I, kurš viņa tēvam 

piešķīris pulkveža pakāpi, barona titulu un Goda leģiona ordeni. Mariuss 

iztaujā cilvēkus, kuri varonīgo pulkvedi Ponmersī pazinuši un pārliecinās par 

sava tēva personības diženumu un bonapartisko uzskatu spēku, jo 

„revolūcija un impērija žilbinošā perspektīvā atklājās viņa gara acu priekšā; 

viņš redzēja, ka abas šīs notikumu un cilvēku centienu virknes noveda pie 

diviem bezgala nozīmīgiem faktiem: republika realizējās tautai atdoto cilvēka 

tiesību suverenitātē un impērija – Eiropai piešķirto Francijas ideju 

suverenitātē; viņš redzēja no revolūcijas iznirstam dižo tautas tēlu un no 

impērijas – dižo Francijas tēlu. Viņš atzina, ka tas viss ir bijis labs.” (677-678) 

  Mariuss, tāpat kā viņa tēvs, kļūst bonapartists. Apmainījis vectēva 

uzskatus pret tēva uzskatiem, Mariuss uz brīdi pierimst, viņa „politiskais 

drudzis” (743) pāriet. „Tā izbeigšanos veicināja 1830. gada revolūcija, kas 

atbilda viņa prasībām un viņu nomierināja.” (743) 

 Šaubas par saviem politiskajiem uzskatiem Mariusā vēlreiz 

atmostas Ābeces draugu biedrībā, un jauns pavērsiens notiek 1832. gada 

republikāņu sacelšanās laikā. Šo traģisko dienu ieskaņā Mariuss, izmisis par 

neatvairāmo šķiršanos no Kozetes, traucas uz Šanvrerī ielas barikādi, 

sākumā vēl šaubīdamies, vai piedalīšanās pilsoņu karā ir attaisnojama. Bet 

šaubas izgaist jau pēc pirmās kaujas fāzes vērojuma. Un Mariuss cīnās 

līdzās tiem, kuru cīņas credo izteicis nupat šauteņu zalves nopļautais sirmais 

barikādes aizstāvis: „Lai dzīvo revolūcija! Lai dzīvo republika! Brālība! 

Vienlīdzība! Un nāve!” (II, 428) 

 

 R e v o l ū c i j a s  t ē m a s  r i s i n ā j u m u  romānā ievada 

sabiedrības trauksmainā noskaņojuma raksturojums Francijā 30. gadu 

sākumā. Pilsētās un laukos valda revolucionāru strāvojumu pilna atmosfēra: 

„Gaisā lidinājās no astoņdesmit devītā un deviņdesmit otrā gada dziļumiem 

atgriezušās vēsmas. [..] Rojālisti kļuva par liberāļiem, un liberāļi – par 

demokrātiem.” (693) 

 Revolūcijas norišu atveidē Viktors Igo piemin nemierīgajiem gadiem 

raksturīgo nelegālo biedrību tapšanu un rada priekšstatu par nelielu Ābeces 

draugu apvienību – sacelšanās organizētāju. „Kas bija šie ābeces draugi? 
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Apvienība, kam šķietami rūpēja bērnu audzināšana, bet patiesībā cilvēka 

cieņas pacelšana. Biedri teicās esam draugos ar ābeci, būtībā – draugos ar 

tautu. Tauta bija pazemota. Viņi gribēja to pacelt.” (694) 

  Ā b e c e s   d r a u g i   k ļ ū s t   par   r e v o l ū c i j a s   i d e j a s,  

t ā s  n e p i e v e i c a m ā  v a r o ņ g a r a  s i m b o l u.   

 Franču valodā ABC ar nozīmi ‘ābece’ izrunā tāpat, kā izrunā vārdu 

abaissē ar nozīmi ‘pazemotais’. Vārdu spēle norāda uz apvienības biedru 

rūpēm par privileģētās sabiedrības pazemotajiem, atstumtajiem, 

nožēlojamajiem iedzīvotāju slāņiem. Rakstnieks uzskicē katru nelielās 

apvienības biedru, izceļot tam raksturīgāko.  

 Anžolrass – pārstāv revolūcijas loģiku. Savas bagātās ģimenes 

vienīgais dēls Anžolrass ar augsto pieri, kas „seju padara līdzīgu apvārsnim 

ar plašām debesīm” (695), ar gaišo matu cirtu oreolu un skatiena domīgo 

starojumu atgādina eņģeli vai Antinoju. „No tagadnes viedokļa raugoties, viņš 

bija demokrātijas kareivis, no nākamības viedokļa, – ideāla priesteris.” (696) 

Anžolrass labi pārzina visas revolūcijas tradīcijas un ir stingrs tās vadonis. 

 Kombefērs pārstāv revolūcijas filozofiju un ir cilvēcisks un maigs tās 

ceļa rādītājs. Šis „domīgais fantasts” (697) daudz lasa un seko zinātnes 

atklājumiem. Nežēlīgus revolūcijas varoņdarbus viņš vēlētos aizstāt ar 

pagausu, bet nevainojamu un nenovēršamu progresu. Kombefērs pielūdz 

tautu „vareno tikumisko evolūciju” (698), kuru veicinās skolotāji ar 

sabiedrības audzināšanas palīdzību. 

  Pruvērs „bija vienmēr iemīlējies, audzēja podā puķes, spēlēja 

flautu, sacerēja dzejoļus, mīlēja tautu, žēloja sievietes, raudāja par bērnu 

sūro likteni, vienlīdz ticēja nākotnei un Dievam un pārmeta revolūcijai, ka tā 

likusi krist tiešām karaliskajai Andrē Šenjē galvai”. (698) Erudītais Žans 

Pruvērs (arī bagātu vecāku vienīgais dēls) ir labsirdīgs, ārkārtīgi kautrīgs, bet 

bezbailīgs. Viņš mīl literatūru, augu dienu studē sociālos jautājumus un lūko 

„rast atrisinājumu tautas padibeņu mīklai, kas met ēnu uz visu cilvēces 

skudru pūzni”. (699) 

 Lakoniski ieskicēti arī pārējie Ābeces draugu apvienības biedri. 

Daiļrunīgais strādnieks Feijī, kas sapņo par izglītošanos un „labprāt būtu 

apskāvis visu pasauli” (699) un paspārnē paņēmis veselas tautas, ir 

nacionālās pašapziņas idejas izauklētājs. Dauzonīgais drošgalvis Baorels 
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(viņa vecāki ir zemnieki) – „izšķērdīgs līdz labdarībai, balamutīgs līdz 

daiļrunībai un pārdrošs līdz nekaunībai” (701) – alkst pēc iespējas drīzāk 

izraisīt revolūciju un labi veic apvienības sakarnieka pienākumus. Možu garu 

apvienībā uztur mūžīgais neveiksminieks Bosiē ar vienmēr tukšo naudas 

maku, bet neizsmeļamo labās omas vācelīti. Viņi visi ir „franču revolūcijas 

īstie dēli” (704), ko vieno „kopīga reliģija – Progress”. (70) Visi šie raksturos 

un dzīves izjūtā tik atšķirīgie dažādo sabiedrības slāņu pārstāvji, kam vēl 

pievienojas cīņas skurbuma pārņemtais Mariuss un pārgalvīgais ielas puika 

Gavrošs, kļūst par sacelšanās varoņiem.  

 

 Ābeces draugu darbības raksturojumā un romāna atkāpēs 

noskaidrojas I g o  u z s k a t i  par  s a b i e d r ī b a s  a t t ī s t ī b u,    par   

s a c e l š a n o s  un  d u m p i. 40. gados sarakstītajās nodaļās Igo aizstāv 

sabiedrības attīstību tikumiskas pilnveidošanās ceļā, sludina humānismu un 

filantropiju. Francijas revolūcijas (1848) un Luija Bonaparta valsts apvērsuma 

(1851) rezultātā rakstnieks jau atzīst pret ļaunumu vērstas cīņas 

nepieciešamību, bet cenšas revolucionārās vardarbības atzīšanu apvienot ar 

kristietisma žēlsirdības ideju. Tādēļ bīskapam Mirielam veltītā nodaļa 

„Taisnais” trimdas laikā tiek papildināta ar epizodi par Konventa locekli. 

Trimdā no jauna top vēsturei un 1832. gada notikumiem veltītās nodaļas 

„Vaterlo”, „Karš starp četrām sienām” u. c.  

 Skaidrojot jautājumu par sacelšanos un dumpi, Igo sabiedrības 

daļas dusmu izpauduma pirmo veidu uzskata par taisnīgu, otro – par 

netaisnīgu. Ja ar ieročiem rokās ceļas visas tautas pārstāvju daļa un uzsāk 

cīņu, lai tauta atgūtu savas tiesības, ko apspiedusi neliela ļaužu grupa, tad tā 

ir sacelšanās: „Veselā karš pret atsevišķo tā daļiņu ir sacelšanās.” (II, 344)  

Tas ir veseluma taisnīgs karš pret daļiņu. Bet  „daļiņas uzbrukums veselajam 

ir dumpis” (II, 344), daļiņas netaisnīgs karš pret veselumu. Svarīgi ir tas, kas 

uzbrūk, kam uzbrūk un kādēļ uzbrūk.  „Parīze pret Bastīliju – tā ir sacelšanās. 

[..] Vandeja – tas ir liels katoļu dumpis” (II, 345) – tādā veidā Igo novērtē 

sacēlušos parīziešu uzbrukumu Bastīlijas cietoksnim, kas bija kļuvis par vecā 

monarhijas režīma simbolu, pretmetā progresa ienaidnieku sakūdīto 

vandejiešu uzbrukumu revolūcijas izkarotajai Francijas republikai:  



186 
 

 „Sacelšanās ir patiesības dusmu izplūdums; sacelšanās izrakņātais 

ielas bruģis šķiļ tiesību dzirksteles. Šis pats ielas bruģis dumpim atstāj tikai 

savus dubļus. [..] Pastāv arī zināma starpība nokaitējuma pakāpē; 

sacelšanās bieži vien ir vulkāns, dumpis nereti ir degoši salmi.” (II, 346) 

Taisnīgās sacelšanās un netaisnīgā dumpja kritēriju gaismā romānā tiek 

vērtēti nozīmīgi krustpunkti Francijas vēstures ceļā. 

 1832. gada jūnija norises Igo uzskata par sacelšanos: „1832. gada 

kustība ar savu straujo eksploziju un drūmo apdzišanu bija tik cildena, ka pat 

tie, kas tajā neredz neko citu kā dumpi, runā par to ar godbijību.” (II, 349)  

 Lielo franču revolūciju (1789) Igo atzīst par Dieva veikumu, ar to 

neapturami sākusi uzplaukt diženā cilvēces kustība pa Progresa ceļu: 

„Cilvēces dzīvi kopumā sauc par Progresu. Progress soļo uz priekšu; [..] 

kamēr nevaldīs harmonija un vienotība, tikmēr par progresa etapiem būs 

revolūcijas.” (II, 534, 535) Igo pat atzīst Parīzes priekšpilsētu iedzīvotāju 

rīcību  1793. gada baismīgo notikumu virpulī, kad šie „civilizācijas mežoņi” 

(II, 138), bada, bezdarba un pazemojumu satracināti, „noplīsuši, rēcoši, 

neganti, pacēluši rungas, izslējuši pīķus” (II, 138), traucās uz Pilsētas centru, 

lai pieprasītu savas tiesības. Bet tūlīt piebilst: „Ne despotismu, ne teroru. 

Mēs gribam sasniegt progresu, ejot pa nolaidenu taku.” (II, 139) 

 Igo uzskata, ka „1830. gads ir pusceļā apstājusies revolūcija”. (II, 

112)  Jūlija revolūcija bijusi „skaists tautas dusmu brāziens”. (II, 342) Lai 

atpūstos pārgājienā, tauta meklējusi personu, kas varētu nodrošināt 

stabilitāti. Par tādu personu uzskatīts Luijs Filips, un viņš kļuvis par karali.  

 Ar 1832. gada notikumu vērtējumu saistās Igo labvēlīgā attieksme 

pret Luija Filipa personiskajiem tikumiem: viņš bijis lāga vīrs savā ģimenē, 

„atturīgs, mierīgs, viesmīlīgs, pacietīgs” (II, 114), izglītots cilvēks ar praktisku 

gudrību, asu prātu, apbrīnojamu atmiņu un labām runas dāvanām. Luijs 

Filips nav kļuvis par karali ar varas līdzekļiem, viņam karaļa mandāts ticis 

„piedāvāts, un viņš to bija pieņēmis, būdams pārliecināts – protams, maldīgi, 

– tomēr būdams pārliecināts, ka piedāvājums atbilda viņa tiesībām un 

pieņemšana atbilda viņa pienākumam. Viņš bija drošs par savas varas 

likumību.” (II, 121) 

 Luiju Filipu, pēc Igo domām, vēsturē varētu saukt par labo karali, 

nevis tirānu. Taču labais karalis jūt jaunus nemierus briestam: „Viss, kas bija 
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ticis steidzīgi apslāpēts, no jauna sakustējās un sāka rūgt. [..] Elektrības 

uzkrājums bija tik liels, ka dažbrīd pirmais pretimnācējs, svešinieks, varēja 

radīt uzliesmojumu. Pēc tam atkal uznāca krēslaina tumsa. Laiku pa laikam 

pēc dziļajiem un dobjajiem dārdieniem varēja spriest par to, kādi zibeņi 

brieda šais mākoņos.” (II,127) 

  Un tomēr rakstnieks atzīst, ka, iemiesojot sevī „dievišķās tiesības” 

(II, 422), karalis zināmā mērā atņēmis tiesības citiem, tādēļ romāna autoram 

tuvais Mariuss pārdomu rezultātā secina, ka pret cilvēka tiesību 

uzurpatoriem ir jācīnās. Tātad 1832. gada kustība, no vēstures viedokļa, nav 

dumpis, bet sacelšanās, kas „ar savu straujo eksploziju un drūmo apdzišanu 

bija tik cildena, ka pat tie, kas tajā neredz neko citu kā dumpi, runā par to ar 

godbijību”. (II, 349) 

 Turpretī atšķirīgi rakstnieks vērtē Parīzes strādnieku izmisīgo cīņu 

par savām tiesībām 1848. gada 23. – 26. jūnija dienās:  

 „1848. gada jūnijs bija īpašs notikums, un to gandrīz nav iespējams 

klasificēt vēstures filozofijā. Visi mūsu nupat izteiktie vārdi jāatsauc, kad runa 

ir par šo nepieredzēto dumpi, kurā izpaudās svētās darba dusmas, pieprasot 

savas tiesības. Šo dumpi vajadzēja apspiest, to prasīja pienākums, jo dumpis 

apdraudēja Republiku. Bet kas tad īstenībā bija 1848. gada jūnijs? Tautas 

sacelšanās pašai pret sevi.” (II, 468)  

 Tomēr zīmīgi, ka 1848. gada jūnija notikumu vērtējumā līdzās 

vārdam „dumpis” parādās arī vārds „sacelšanās”. Barikādes, „kuras raksturo 

šo bruņoto sacelšanos” (II, 468), īpaši Sentantuana priekšpilsētas milzīgais 

aizsprosts, Igo vērtējumā ir bijis „bezprātīgs izaicinājums, taču varonīgs, jo šī 

vecā priekšpilsēta pati bija varone”. (II, 471) 

 Emocionāli tēlaini romānā atbalsojas republikāņu sacelšanās 1832. 

gada 5. un 6. jūnijā, kas konkretizēta vienā tās epizodē – Šanvrerī ielas 

barikādes aizstāvēšanas atveidojumā. Satriecošā barikādes cīņu norise 

raksturota, izmantojot aculiecinieku stāstīto un paša Igo atmiņās saglabāto 

par barikāžu cīņām 1832. un 1851. gadā. Bez tam daudzi motīvi aizgūti no 

kāda maz pazīstama autora tūlīt pēc publicēšanas ar cenzūru aizliegtas 

grāmatiņas „Senmerī klosteris” (ģenerāļa Lamarka bēru gājiens, ieroču 

slepenā izdale, patronu liešana, zagļa nošaušana, barikādes izbūve naktī un 

uzbrukums tai, skrandās tērptā pusaudža varonība u. c.). Sacelšanās norisi 
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iepretī Sendenī ielai uzceltajā Šanvrerī ielas barikādē Igo romāna IV daļas 

virsrakstā nosauc par „Sendenī ielas epopeju”. (II, 103) Tajā sakļautie 

vēstījuma nogriežņi kārtoti spēcīgā gradācijā.  

 Sākumā valda nemierīga steiga, dīvaini sirsnīga jautrība: no ielas 

bruģa akmeņiem, no namu logiem izlauztiem dzelzs stieņiem un balstu 

sijām, no mucām, grants kaudzēm un apgāzta omnibusa zibenīgi tiek uzcelta 

barikāde, pulcējas apbruņoti vīri. 

  Seko saspringtas gaidas: ložu lejamā veidnī kausē alvas krūzes, 

karotes, dakšiņas, no veciem palagiem sievietes plucina šarpiju (pārsiešanas 

materiālu), vaska lāpas izgaismots, virs barikādes plīvo sarkans karogs, bet 

pāris soļu atstatumā no redutes atskan mīlas vārsmas: ”Stunda, vieta, 

atausušās jaunības atmiņas, retās zvaigznes, kas iemirdzējās pie debesīm, 

tukšo ielu kapenīgais klusums, briestošo notikumu nepielūdzamā 

nenovēršamība piešķīra aizgrābjošu burvību šiem pantiem, ko pusbalsī 

skandēja Žans Pruvērs, kurš, kā jau minējām, bija maigs dzejnieks.” (II, 404) 

  Pēc tam nelaimes nojautu kāpina brīdinošie atgadījumi ar spiegu 

Žavēru un slepkavu Kabiku (iespējams, policijas aģentu), kuri ielavījušies 

barikādes nocietinājumos. Parīzē dzirdama artilērijas dārdoņa, pāri pilsētai 

dun „sirdi plosoša skaņa, līdzīga krācienam, draudu pilna kā lāsts – Senmerrī 

trauksmes zvans. Grūti iedomāties kaut ko stindzinošāku kā šā uztrauktā un 

izmisušā zvana vaimanas, kurš žēli gaudās tumsā.” (II, 417) 

 Un tad sākas „izmisuma diženums” (II, 424) ar pirmajiem varoņiem 

un pirmajiem upuriem. Kad lielgabalu atbalstītais karaspēka uzbrukums 

izvēršas viesuļvētrā, barikāde vairs neiztur un uzliesmo kauja – „viens pret 

sešdesmit” (II, 544): „Lai rastos priekšstats par šo kauju, iedomājieties, ka 

pie šo baigās drosmes pārņemto siržu ugunskura pielikta uguns un jūs 

raugāties ugunsgrēkā. Tā nebija kauja, tā bija milzu krāsns rīkle; mutes tur 

izelpoja liesmas, sejas bija nedabiski sašķobītas, cilvēki vairs neizskatījās 

cilvēcīgi, kaujinieki kvēloja dusmās, un bija šaušalīgi skatīties uz šīm 

sarkanajos dūmos lodājošām kara salamandrām.” (II, 544) 

 

  Pēdējais no barikādes aizstāvjiem tiek nošauts Anžolrass – pēc 

divdesmit četrām šausmu stundām „ne reizes ievainots, lepns, notraipīts 

asinīm, skaists, nesatricināms”. (II, 550) Viņam bija izskrējušas cauri astoņas 
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lodes, bet viņš „palika stāvam, atspiedies pret sienu, it kā lodes viņu tur būtu 

pienaglojušas. Viņš tikai nokāra galvu.” (II, 552) Anžolrass nesaļimst – viņš ir 

revolūcijas idejas, tās nepieveicamā varoņgara simbols. Tādēļ viņa 

kristālskaidrajā dvēselē pienākuma gars un drosme mājo vienkopus ar 

cēlumu. Anžolrasa kaislība ir Taisnība, Anžolrasa mīlestība ir Brīvība, viņa 

māte – Republika,viņa iemīļotā – Tēvzeme. 

 Anžolrasa tēls pauž vienu no atbildēm romānā izvirzītajam 

jautājumam, kā iznīcināt sabiedrībā iesakņojušos ļaunumu. Žavērs uzskata, 

ka tas iespējams ar kalpošanu valstij, tās bargajiem likumiem. Miriels  aizstāv 

kalpošanu Dievam.    

 Anžolrass   a i c i n a   p e r s o n ī b u   p a š d i s c i p l i n ē t i e s,  

k a t r a m  a t t e i k t i e s  n o  d a ļ i ņ a s  s a v a s  s u v e r e n i t ā t e s  

(savas Brīvības)   c i t u  l a b ā,  j e b k u r a m    p i e k ā p t i e s    p ā r ē j o  

l a b ā  (Vienlīdzība)   un  v i s i e m   k o p ī g i   a i z s a r g ā t   i k v i e n a   

t i e s ī b a s  (Brālība). Tāda rīcība vedīs uz harmonisku sabiedrību nākotnē, 

kurā visas tautas būs māsas, kurā valdīs taisnība, domas un ticības brīvība 

un altāri aizstās cilvēka sirdsapziņa. Visiem būs pieejama obligātā un 

bezmaksas izglītība, katram  būs darbs, pāri visiem – miers. Cilvēce kļūs 

vienota: „Civilizācijas sēdeklis atradīsies Eiropas centrā, bet vēlāk kontinentu 

centrā, lielajā saprāta parlamentā.” (II, 488) Taču, lai šādu nākotni sasniegtu, 

Anžolrass pašreizējos apstākļos atzīst „varmācības lietošanu pret varmācību” 

(II, 487) un paliek uzticīgs „tai episkajai, bargajai skolai, kuru izsaka vārdi: 

Deviņdesmit trešais gads”. (II, 487) 

 Savas misijas pretrunīguma izpratne izraisa Anžolrasa traģēdiju – 

cīņā par cilvēces laimi nākotnē viņš spiests upurēt cilvēku dzīvības tagadnē. 

Viņa priekšā paveras bezdibenis starp revolūcijas humānajiem ideāliem un to 

sasniegšanas vardarbīgajām metodēm. Anžolrass piespriež nāves sodu 

spiegam Žavēram, aukstasinīgi nošauj slepkavu, jo slepkavība barikādes 

ierindā ir lielāks noziegums nekā citos apstākļos. Un tomēr ēnas pārklāj viņa 

bargo mieru, uzrunājot cīnītājus:  

 „Uz mums raugās revolūcija, mēs esam republikas priesteri, mēs 

esam svēts pienākuma upuris un nedrīkstam rīkoties tā, lai kāds varētu celt 

neslavu mūsu cīņai. [..] Sodīdams šo vīru ar nāvi, es paklausīju 
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nepieciešamībai; bet nepieciešamība ir vecās pasaules nezvērs [..]. 

Mīlestība, tev pieder nākotne. Nāve, es tevi izlietoju, bet ienīstu tevi.” (II, 441) 

 Barikādes aizstāvji ar apbrīnu un līdzcietību raugās nopietnajā 

jauneklī, kas reizē ir „bende un priesteris, gaišs kā kristāls un ciets kā klints”. 

(II, 412) Atbalstīdams sava drauga Kombefēra humānismu, Anžolrass tomēr 

pakļaujas revolucionārās cīņas nežēlīgajām prasībām. Tām upurējas visi 

barikādes aizstāvji, arī pusaugu zēns Gavrošs – Parīzes ielu zvirbulēns. 

 

          Gavrošs – s i m b o l s  t a u t a s  g a r a  i z p a u s m e i  P a r ī z e s   

d v ē s e l ē.  Gavrošs nepārstāv to franču literatūrā populāro ielas puikas 

tipu, kam atbilstošie tēlu varianti ārpus Francijas galvaspilsētas nenovēršami 

iegrimst sabiedrības netikumos, kuri ielas puikās iznīcina godīgumu un 

sirdsapziņu. Gavrošs, Parīzes „sociālās tiešamības un visu cilvēcisko 

darījumu domīgs aculiecinieks” (624), nepakļaujas degradācijai un pauž Igo 

pārliecību, ka „ārēji tik apbružātais un samaitātais Parīzes ielas puika savā 

dvēselē ir gandrīz neskarts”. (628)  

 Igo radītais varonis ir pilnīgi jauna veida neaizmirstams tēls – 

apmēram divpadsmit gadus vecs Parīzes ielas puika, nebēdnis un varonis. 

Neticami, ka viņš dzimis Tenardjē midzenī. Ticami, ka par jokdari un 

drosminieku viņu izaudzinājusi rakstniekam tik mīļā Parīze: 

  „Kas par brīnumpilsētu! Dīvaini, cik labi sader kopā lieliskais ar 

ākstīgo, diženums ar parodiju; vienas un tās pašas lūpas var šodien pūst 

pastarās tiesas bazūni un rīt – māla pīlīti. Parīzei piemīt neierobežota 

bezbēdība. Tās jautrībā ir zibens, tās farss tur rokā valdnieka zizli. [..] Parīze 

ir lieliska; tai pieder brīnumainais 14. jūlijs, kas atnesa brīvību pasaulei.” 

(637) 

 Ģimenes padzītajā un „kārtīgās” sabiedrības noliegtajā ielas puikā 

Gavrošā izpaužas būtiskas franču nacionālā rakstura iezīmes, kas pulsē arī 

Parīzē. Viņā mājo kaut kas no dzirkstošā un piparotā „seno gallu gara”. (632) 

Viņš ir atjautīgs, neparasti izveicīgs un bezbēdīgi pārdrošs. Viņa runā sprēgā 

dzēlības un iešvirkstas izaicinošais argo. Anarhistiski brīvdomīgajā Gavrošā 

ir viss – bērna naivitāte un pieredzējuša augstprāša cinisms, godīgums un 

nekaunība, nerimtīga jautrība un gruzdoša smeldze par savu pamestību. 
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   Viņš „izturas kā spartietis pat blēdījoties, ir trakulīgs pat gudrībā un 

lirisks pat rupjībās. Viņš varētu notupties sevis pēc kaut vai uz Olimpa, 

izvārtīties mēslos un piecelties, apbiris ar zvaigznēm. Parīzes ielas puika ir 

mazs Rablē.” (624) 

 Pats trīcēdams griezīgajos ziemeļu vējos, Parīzes zvirbulēns spēj 

atdot pēdējo silto vilnas šalli tikpat nosalušai mazai ubadzītei pavārtē. Pats 

bez maizes kumosa izsalcis, viņš tomēr pēdējo kriksīti sadala ar diviem 

noklīdušiem puisēniem. Gavrošs aizved bērnus uz savu mājvietu no dēļiem 

un akmeņiem izveidota milzīga ziloņa vēderā. Gavrošs prot nomierināt, bet 

prot arī precīzi izsist friziera veikalam logu, sadauzīt laternas un gaišā dienas 

laikā noplēst teātra afišas, jo ienīst buržuā. Viņš zina, kā sāp, kad vecāki ar 

kājas spērienu izmet dzīvē, bet soļo pa Parīzi, izaicinoši žestikulēdams un 

skaļi dziedādams dziesmiņas ar dažkārt visai ķecerīgiem vārdiem. Viņam 

patīk pievērst sev uzmanību – arī tas ir izaicinājums. Gavrošs ir iemācījies 

aizstāvēt sevi un kļuvis vīrišķīgs un bezbailīgs. Tādēļ viņa ceļš pie barikādes 

cīnītājiem ir likumsakarīgs.  

 Ar pacilāto un starojošo Gavrošu barikādē ierodas kūsājošs 

dzīvīgums: „Milzīgā barikāde sajuta viņu uz savas muguras. Viņš nelika 

mierā slaistus, mudināja kūtros, uzmundrināja nogurušos, ķircināja gausos, 

vienus uzjautrināja, citus iedvesmoja, vēl citus saniknoja, visus iekustināja, 

iedzēla kādam studentam, iekoda kādam strādniekam, apsēdās, apstājās, 

atkal devās prom, lidinājās virs visa šā jucekļa un darba, lēkāja no vieniem 

pie otriem, dūca, rūca un nedeva miera visam šim aizjūgam  – īsta muša pie 

milzīgajiem Revolūcijas ratiem.” (II, 399)  

 Gavrošs ir vērīgs izlūks, pirmais atpazīst citu nepamanītajā vīrā 

spiegu Žavēru, brīdina par kareivju tuvošanos barikādei. Viņš veikli izpilda 

Mariusa uzticēto vēstneša uzdevumu un atceļā pat vienkāršus rateļus 

pārvērš par katapultu pret viņam naidīgo sardzes seržantu. 

 Gavrošs nebaidās riskēt. Paņēmis grozu, viņš dodas otrpus 

barikādei, lai, iztukšojot kritušo gvardu patronsomas, sagādātu aizstāvjiem 

munīciju. Parīzes zvirbulēns apzināti saceļas pret nenovēršamo un, kad 

ienaidnieka raidītās lodes jau kapā bruģi viņam līdzās, turpina vākt patronas, 

izaicinoši dziedādams: 

     Pēc dabas priecīgs es kā nerrs, 
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     Un vainojams par to Voltērs. 

     Es sakrāt neprotu neko –  

     Par to ir vainojams Ruso. (II, 514) 

 Kādu laiciņu vēl paveicas izvairīties no lodēm: „Viņš it kā spēlēja 

paslēpēs ar nāvi; ik reizes, kad spokainā strupdegune viņam tuvojās, zēns 

tai iesita knipi.”  (II, 515) Tomēr nodevīgais šāviens sasniedz arī Gavrošu. 

 Ar bezbēdīgo dzeldīgumu, kūsājošo dzīvesprieku, dāsno labestību, 

brīvības mīlestību un pārgalvīgo drosmi Gavrošs pārstāv franču tautas garu 

un kļūst par simbolu tautas gara izpausmei Parīzes dvēselē. Šī tēla dzimšanu 

ietekmējusi Ežēna Delakruā glezna „Brīvība sauc tautu uz barikādēm” (1831). 

Gleznā attēlota trauksmaina cīnītāju grupa. Centrā paceļas alegoriska 

Brīvības figūra ar plīvojošu karogu rokās. Tai līdzās – cīņas kaismes 

pārņemta pusaudža tēls.  

 I g o  u z s k a t i  par N a p o l e o n a  s a k ā v e s  c ē l o ņ i e m  

un v ē s t u r e s  p r o c e s u  v i r z ī t ā j s p ē k i e m  Vaterlo  k a d r o s. 

Ar romāna sižetu ir trausli saistīta nodaļa „Vaterlo”. (Tajā aizsākas nelietīgā 

Tenardjē un kaujā smagi ievainotā pulkveža dēla Mariusa Ponmersī attiecību 

risinājums.) Nodaļā ar batālista tvērienu atveidota Vaterlo kauja. Atšķirībā no 

Stendāla, kas romānā „Parmas klosteris” Vaterlo kauju parāda tās virpulī 

nokļuvuša galvenā varoņa skatījumā, Igo darbā 1815. gada 18. jūnija kaujas 

norises kadri it kā paveras un nomainās karavadoņa  redzējumā. 

  Viens no kadriem: nakts lietavu izskalota zeme ar dziļām ūdens 

lāmām, vezumnieku rati līdz ausīm šķidros dubļos, miglā virmojoša mirāža – 

augstas zvērādu cepures, smagas ķiveres, ādas kaskas ar sarkaniem zirgu 

astru pušķiem, tuvcīņas drūmais mistrojums.  

 Otrs kadrs: kavalērija ar paceltiem zobeniem, dūmu mutuļi, dobja 

dipoņa. „Tas bija bruņucepuru, kliedzienu un zobenu jūklis, kur lielgabalu 

dārdoņā un fanfaru skaņās aukaini svaidījās zirgu muguras; drausmīga un 

reizē disciplinēta drūzma. Un pāri visam – bruņas kā hidras zvīņas.” (360) 

 Satraucošs kadrs: franču kirasieru auļojošo zirgu priekšā pēkšņi 

atveras līdzenumā izgrauztā ceļa grava! „Otrā kavalēristu rinda tajā iegrūda 

priekšējo, trešā otro rindu. Zirgi slējās uz pakaļkājām, rāvās atpakaļ, nokrita 

uz muguras un slīdēja lejā ar visām četrām kājām gaisā, nogāžot un 
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saberžot jātniekus.” (361) Taču trieciens angļu karē (kājnieku izvietojumam 

četrstūrī kavalērijas uzbrukuma atsišanai) netiek apturēts: zirgi auļo pāri 

karavīru ķēdēm, durkļiem, šāviņu sprādzieniem; karē – vulkāni, franču 

kirasieri – negaisa mākoņi, „lava cīnījās ar zibeni”. (363) 

 Un tad katastrofa: rietošās saules draudīgi sarkanais blāzmojums, 

ložu krusa, visšausmīgākā asins pirts, un neapturama panika līdz pēdējam 

elpas vilcienam drosmīgo gvardu karē aizmugurē. Beidzot krīt arī pēdējais 

no tiem – Napoleona armijas virsnieka Kambrona komandētais karē. 

 Vērtējot Napoleona I sakāves cēloņus, Igo akcentē nejaušības lomu 

vēstures procesos. Nejaušo nakts lietavu dēļ nav iespējams laicīgi uzsākt 

kauju (ceļiem jāapžūst, lai varētu pārvietoties artilērija), nejaušības dēļ 

Napoleons neuzzina par ceļa iedobi viļņotajā līdzenumā, seko vēl citas 

liktenīgas nejaušības, un kauja tiek zaudēta.  

 Bez tam, pēc Igo domām, Napoleona sakāvi jau iepriekš noteikusi 

vēstures gaita: „Bonaparta uzvara pie Vaterlo vairs nebija paredzēta 

deviņpadsmitā gadsimta tiesībās. Gatavojās virkne jaunu notikumu, kur 

Napoleonam vairs nebija vietas. Jau sen bija manāms, ka liktenim ir ļauns 

prāts uz viņu. Cilvēkam ar tik plašu vērienu bija laiks krist.” (362) Cilvēces 

vitālo spēku pārmērīga koncentrācija vienā personā kļūst bīstama pārējiem 

ļaudīm. Turklāt, pēc Igo domām, Napoleons ar šo sakāvi saņēmis sodu par 

sacelšanos pret Republiku 18. brimēra apvērsuma laikā. 

 Un tomēr Igo uzskata, ka Vaterlo kauja nav pilnīgi zaudēta – 

neatkarīgi no tās rezultāta morāli ir uzvarējusi franču tauta, jo tā aizstāvējusi 

revolūcijas iekarojumus pret reakcijas spēkiem. Tautu šajā kaujā nepārstāv 

sākumā bezrūpīgais, vēlāk jau bezspēcīgais Napoleons. To pārstāv 

vienkāršais zaldāts un ierindas virsnieks, kas kaujas mutulī pacēlies kā 

titāns: „Uzvarētājs Vaterlo kaujā nav Napoleons, kas bēgot atkāpās, nedz 

Velingtons, kas pulksten četros jau sagrīļojās un piecos ļāvās izmisumam, 

nedz Bīhners, kas nemaz netika cīnījies. Uzvarētājs Vaterlo kaujā ir 

Kambrons.” (374) Epizodē ar franču virsnieku Kambronu Igo noraida tam 

piedēvēto cildeno frāzi: „Gvarde mirst, bet nepadodas.” (791)  Rakstnieka 

versijā Kambrons angļu ģenerāļa aicinājumam padoties atbildējis ar Rablē 

garam atbilstošu vārdu „s…”, kas izsacījis vīrišķīgo kaujinieku nicinošo 

attieksmi  pret ienaidnieku un nāvi līdz baltkvēlei nospriegotā situācijā. Pēc 
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Igo domām, tauta ir galvenais vēstures procesu virzītājspēks. „Bieži vien 

zaudēta kauja nozīmē izcīnītu progresu.” (377) 

 Romāna  „Nožēlojamie”  m ā k s l i n i e c i s k a j ā  v e i d o j u m ā 

s a g l a b ā j a s   v i s a i   a u t o r a   d  a i ļ r a d e i   r a k s t u r ī g a i s. 

  Galveno varoņu saistība ar noteiktu sociālo slāni, vienlaikus tiem 

kļūstot par simboliem (Gavrošs – Parīzes ielas puika, tās dvēseles simbols).  

  Visa romāna struktūrā realizējas kontrasta princips (Kozetes 

dzīves idille Plimē ielas savrupnamā pretmetā Sandenī ielas epopejai par 

republikāņu cīņām).  

  Izpaužas arī groteskas princips (Žavērs).  

  Reljefi veidots „vietējais kolorīts” – darbības vietas , tikumu, katram 

sabiedrības slānim noteiktas valodas raksturojums (Žondreta bandas 

sastāvs un rīcība nodaļās „Pirmie gaiļi”, „Ļaunais ubags”). 

  Sižets ir saistošs un dinamisks (ar Valžana gaitām saistītie 

notikumi Miriela namā, Piejūras Montreijā, vēlreiz katorgā, klosterī, pie 

barikādes cīnītājiem, kloākas labirintā utt.). 

  Sižetā iekļaujas nelielas vai plašākas atvirzes, dažkārt tās izvēršas 

pat nodaļu apjomā un atklāj Igo politiskos uzskatus („Dažas vēstures 

lappuses”, „1832. gada 5. jūnijs”), vēstures gaitas izpratni („Vaterlo”), 

zināšanas par Parīzes kloākas izbūvi („Levitāna iekšas”), uzskatus par tumsā 

mītošo slāņu valodas saknēm un autora tiesībām argo vārdus izmantot 

personāžu raksturojumam („Argo”) u.c. 

  Romānā valda emocionāli tēlainā valodā veidots episks un lirisma 

caurstrāvots vēstījums („Burvība un skumjas”), vietumis pavīd didaktiskā stila 

iezīmes („Esiet līdzcietīgi pret nelaimīgajiem, bet iecietīgi pret laimīgajiem”). 

 Viktora Igo romānā epopejā „Nožēlojamie” paveras plaša laikmeta 

panorāma, risinātas aktuālas problēmas un darbojas neaizmirstami varoņi. 

 

 „JŪRAS ĻAUDIS”.62 Pēc romāna „Nožēlojamie” Igo daiļrades otrajā 

periodā tapis arī romantisma sociālais romāns „Jūras ļaudis” (1865; publicēts 
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 Viktora Igo romāna „Jūras ļaudis” fragmenti citēti no: Igo, Viktors. 1938. Jūras ļaudis. No 

franču valodas tulkojis Eliass, Kārlis. Rīga: Zelta Grauds. 
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– 1866). Tajā atklājas autora iespaidi, trimdas gados vērojot normāņu 

zvejnieku dzīvi Džērsijas un Gērnsijas salās un iepazīstot sociālo kontrastu 

zemi Angliju. Dzīve klinšainajā Gērnsijā rit okeāna stihijas aplenkumā, tādēļ 

rakstnieku saviļņo cilvēka un dabas attieksmju tēma. Romānam pievienots 

plašs ievads „Lamanša arhipelāgs”, kurā stāstīts par salinieku dzīves veidu, 

sociālo noslāņošanos, arhipelāga likumiem, vēsturi un paražām. Arī turpmāk 

romāna atkāpēs no sižeta tiešā risinājuma autors vēstī par Gērnsijas ļaužu 

sadzīvi, valodas īpatnībām un turienes folkloru, par zemūdens faunu, 

miglām, vētrām, klintīm, okeānu.  

 Baisa paveras jūras dzīļu pasaule pie Duvras klints: „Tur dziļumā, ko 

tikai ar pūlēm sasniedz ūdenslīdēji, ir midzeņi, gravas, alas, veselas tumšas 

ielas, kas viena ar otru krustojas. [..] Neskaidri žaunu, ūsu, spuru, spārnu, 

atvērtu rīkļu, bruņu, ķetnu un kniebļu veidojumi še peld, dreb, izaug, satrūd 

un pazūd baismīgā necaurskatāmā ūdenī. [..] Šausmas te novestas līdz 

ārprātam. Tur mudž visādu sugu plēsoņi, kas cits citu iznīcina.” (126) Tur mīt 

arī baismīgais spruts – astoņkājis, kas ar saviem taustekļiem nožņaudz un 

izsūc cilvēku. „Kādas šausmas, jauktas ar riebumu, būt sakniebtam 

drausmīgā dūrē, kuras elastīgie pirksti, ap metru garumā, iekšējā pusē nosēti 

dzīvām kārpām, rokas jūsu ķermenī!” (277)  Taču apakšūdens zāles un 

pazemes ezeri var būt arī pasakaini skaisti: „Neredzēta maiguma 

akvamarīna nokrāsa apstaroja visu pazemi. Tikko manāma viļņošana, 

atstarodamās griestos, drebēja bez gala, izplešot un saraujot savas zeltotās 

cilpas, kā imitēdama noslēpumainas dejas kustībām.” (209) 

 Iespaidīgi atklāta vētras tuvošanās un kulminācija. Visa iesākums – 

dīvaina jūras spīdēšana: „Likās, ka ūdens ir aizdedzies. Visā pārredzamā 

plašumā no rifa uz rifu jūra liesmoja. Šī liesma nebija sarkana. [..] Zilganās 

strīpas uz viļņiem atgādināja plīvura krokas. Milzīgs nāves spožums drebēja 

virs ūdens.” (236) Tad sabiezēja migla: „Liela mākoņu siena, aizsedzot 

debesis, lēnām līda no apvāršņa pret zenītu.” (248) Miglas siena auga 

augumā, gaišā dienas laikā iestājās nakts, nogranda pērkons: „Lietus gāze, 

orkāns, zibens uzliesmojumi, viļņi līdz padebešiem, neprātīgi grūdieni, 

raudas, vaidi, svilpieni – viss uz reizi! Briesmoņi bija norāvušies no ķēdes. [..] 

Milzu vilnis pacēlās austrumos aiz klints „Cilvēks”. Tas līdzinājās 

brīnumainam zaļganam stikla valnim un aizņēma visu jūru. [..] Varenais 
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postītājs ar apdullinošu rēcienu triecās pret viļņu lauzēju. Viss pazuda putu 

šļakatās. [..] Beidzot putas izklīda. Žiljats bija palicis uz kājām.”  (251, 255) 

 Atbilstoši Igo priekšstatiem par Labā un Ļaunā spēku pirmsākumu 

arī sabiedrībā romāna personāži dalās kontrastējošās grupās: alkatīgie un 

liekulīgie valdošo slāņu pārstāvji pretmetā vienkāršajiem un godīgajiem 

darba tautas varoņiem. Taču romāna būtību neizsaka minēto kontrastu 

plašais tēlojums, bet gan tajā atklātā problēma par cilvēka likteni sadursmē 

ar okeāna bangojošo stihiju. „Jūras ļaudis” var uzskatīt par trešo daļu Igo 

iecerētajai grandiozajai triloģijai, kurā risinās cilvēka cīņa ar tam naidīgiem 

spēkiem, kas līdzīgi neatvairāmai nolemtībai vai lāstam gulstas pār viņa 

’ANAГKН (grieķ. – liktenis). Romāna „Jūras ļaudis” ievadā Igo akcentē 

pārliecību, ka cilvēka dzīvi vada trejāds anankē: dogmatu noteikts liktenis, 

likumu noteikts liktenis, aklas matērijas noteikts liktenis. Bet augstākais 

anankē ir cilvēka sirds. „Parīzes Dievmātes katedrālē” Igo atklājis cīņu ar 

reliģijas dogmu lāstu, „Nožēlojamajos” – cīņu ar valsts uzspiestiem 

netaisnīgiem likumiem un sociālo stihiju, „Jūras ļaudīs” – cīņu ar neizzinātiem 

un nepakļāvīgiem dabas spēkiem. Visos darbos –  cilvēka gara dzīves 

labirintus un pašizcīņu. 

 Romāna galvenais varonis Žiljats ir stingras gribas cilvēks – gudrs, 

enerģisks, bezbailīgs, mērķtiecīgs. Gērnsijas zvejnieka drosme, neatlaidība 

un radošais darbs spēj pieveikt dabas stihiskos spēkus. Ar milža spēku un 

vīrišķīgu spītu viņš aklā miglā, ārprāta vētrā un negaisa satrakotās bangās 

būvē viļņu lauzēju, sagrautā vietā atkal un atkal būvē jaunu, lai paglābtu uz 

klints sadragāta kuģa mašīnas, taču par savu uzvaru tiek atalgots vienīgi ar 

nenovīdību. Patiesu cieņu izraisa viņa tikumiskais varoņdarbs: atteikdamies 

no personiskās laimes, cēlsirdīgais Žiljats izglābj savu sāncensi un palīdz 

mīļotajai meitenei Derišetai ar šo cilvēku apprecēties. Tāda pašaizliedzība 

nespēj samierināties ar dzīvi mietpilsonības un egoisma pasaulē, tādēļ 

ideālais varonis beidz dzīvi pašnāvībā. 

 Arī Žiljatu var uzskatīt par simbolisku tēlu. Viņš simbolizē cilvēka 

nesalaužamo gribasspēku, enerģiju un prātu cīņā ar naidīgo okeānu, kurā 

jaušama kāda pārdabiska elementa klātbūtne. Pasaku milzim vai titānam 

Prometejam līdzīgā Žiljata varoņdarba kulmināciju veido viņa turpat vai 



197 
 

fantastiskā divkauja ar milzīgo astoņkāji – dabas aklo un ļauno spēku 

simbolu. Visā romānā iemūžināta Igo panteistiskā dabas filozofija. Tādēļ 

daba kā dzīva būtne „Jūras ļaudīs” izvērš savu stihisko spēku vai parādās, 

poētiski apgarota. 

 

 Romantisma vēsturisko romānu klāstā iekļaujas trimdas gados 

sarakstītais Viktora Igo romāns „Cilvēks, kas smejas”63 (1869), kura 

panākumus mazina lasītāju aprindās tolaik jau populārie reālisma un 

naturālisma prozas darbi. Tāpat kā „Nožēlojamajos”, arī šajā romānā 

vienkāršo cilvēku vajā tam naidīgās sabiedriskās iekārtas valdošo slāņu 

patvaļa un nežēlība, kam izvērsties pieļauj netaisnīgo likumu lāsts. Vajātā 

secinājums: „Bagāto paradīze ir radīta no nabago ļaužu elles.” (313) 

Šausminošiem kontrastiem pārpilnajam romānam ir intriģējošs sižets un 

daudz atviržu, kurās atklājas autora attieksme pret saviem varoņiem un 

plašās zināšanas par spožo, bet nežēlīgo Anglijas vēsturi un likumiem 17. 

gadsimtā un 18. gadsimta sākumā. Romāna tiešā darbība risinās no 1688. 

gada līdz 1705. gadam. 

  Romānam drūmu kolorītu piešķir otrajā ievadnodaļā sniegtās ziņas 

par kompračikosiem, kas 17. gadsimtā pirkuši nozagtus bērnus, ar ķirurģisku 

operāciju palīdzību pārvērtuši tos dīvainos kropļos, lai pārdotu par ākstiem 

klejotāju aktieru trupās vai par izpriecu kuplinātājiem karaļu galmos un 

aristokrātijas salonos. Sakropļoto bērnu liktenis bija baismīgi vienkāršs: tiem 

„tika atļauts ciest, un to pienākums bija citus uzjautrināt”. (32)  

 Ziņām par kompračikosiem kontrastē angļu augstmaņu bagātību, 

privilēģiju un titulu uzskaitījums. Tālāk drūmo kolorītu vēl vairāk sabiezina 

jūras klinšainā krasta, bijušo noziegumu, atstātības šausmu, negantās 

viesuļvētras tēlojums. Vētra jūrā sakuļ „tīģerim līdzīgas, mežonīgas un 

nežēlīgas bangas: kādu brīdi tās rāpo, lien uz vēdera pa jūru, bet tad 

rūkdamas, zobus griezdamas, uzklūp kuģim un pārvērš to skaidās”. (109) 

 Baigais kolorīts sabalsojas ar klejotāja aktiera Gvinplēna traģisko 

likteņstāstu, kura noslēpums tiek atklāts tikai romāna otrajā daļā. Gvinplēns, 
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 Viktora Igo romāna „Cilvēks, kas smejas” fragmenti citēti no: Igo, Viktors. 1971. Cilvēks, 

kas smejas. No franču valodas tulkojusi Grīnfelde, Milda. Rīga: Liesma. 
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kā noskaidrojas, ir Anglijas lorda republikāņa dēls, kuru pēc viņa tēva nāves 

pavēlējis pārdot, sakropļot un nobēdzināt pats karalis Jēkabs II. Puisēnam 

tolaik bijuši tikai divi gadiņi, kad sātanisks kompračikoss viņam pāršķēlis muti 

līdz ausīm un apzīmogojis seju ar mūžīgu smieklu grimasi. Gvinplēns ticis 

īpaši apmācīts, lai kļūtu par kumēdiņu rādītāju tirgus laukumos. Vēlāk, kad 

bandīti atstāj viņu vienu naktī, vētrā un salā, Gvinplēnu kopā ar viņa izglābto 

aklo meitenīti Deu pieņem humānais dziednieks un šarlatāna triku meistars 

Ursuss. Kopā klejojot un uzstājoties, Gvinplēns labi iepazīst tautas posta 

pilno dzīvi un līdz mielēm izbauda pazemojumus un izsmieklu par savu 

atbaidošo kroplību: „Gvinplēns juta, ka viņu neapzināti spārda kājām virs 

viņa stāvošie šās pasaules varenie – bagātie, greznie, diženie laimes lutekļi; 

bet apakšā viņš samanīja dzīves pabērnu bālās sejas [..]. Spožums balstās 

uz tumsu – bēdīgs fakts, kas liecina par dziļu sociālu kaiti.” (303) 

 Taču sakropļotajā Gvinplēnā mājo ciešanu pārpilna, bet cēla un 

dāsna dvēsele. To gara acīm skata un pazīst savā dvēselē tikpat pievilcīgā 

Dea – trausla, skaista, bet akla meitene, kuras valdzinoši liegā balss apbur 

klausītājus Ursusa sacerēto intermēdiju uzvedumu laikā. Gvinplēns un Dea – 

viņi abi pārstāv tautas morālo skaidrību, pašaizliedzību, dvēseles bagātību 

un tādēļ ir nešķirami vienoti. Pat tad, kad Gvinplēns atgūst lorda tiesības, 

viņš joprojām jūtas piederīgs saviem brāļiem trūkumā. 

 Gvinplēns simbolizē valdnieku sakropļoto cilvēci, ciešanām un 

pazemojumiem pakļauto tautu ar tās dvēseles skaidrību; simbolizē 

sakropļotās cilvēka tiesības, taisnīgumu un domāšanu. To visu negrib redzēt 

un pazīt Anglijas augstmaņi. Tādēļ veltīgs ir savās tiesībās reabilitētā 

Gvinplēna mēģinājums ar runu parlamentā atmodināt lordu sirdsapziņu. 

Veltīgs ir arī viņiem izteiktais brīdinājums par atmaksas stundas tuvošanos, 

kad izstumtie uzsāks cīņu pret izredzētajiem. 

 

TREŠAIS DZĪVES UN DAIĻRADES PERIODS 

 Par Viktora Igo trešo dzīves un daiļrades periodu (1870 – 1885) 

uzskatāmi gadi pēc rakstnieka trimdas. Līdzko piesakās Septembra 

revolūcija (04.09.1870) un tās rezultātā Otrās impērijas vietā Francijā tiek 

proklamēta Trešā republika, Viktors Igo atgriežas Francijas-Prūsijas kara 

liesmu pārņemtajā dzimtenē. (Napoleona III uzsāktais agresīvais karš pret 
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Prūsiju (19.07.1870) pēc franču armijas sagrāves Sedānas kaujā 

(02.09.1870) bija izvērties par Prūsijas karu pret Franciju un joprojām 

turpinājās.) 

 Ar „Uzsaukumu vāciešiem” Igo aktīvi iesaistās franču tautas 

pretošanās kustībā. Cerēdams ietekmēt iebrucējus un ar savu popularitāti 

novērst postošā kara plosīšanos, viņš aicina vāciešus nesagraut Francijas 

un Vācijas radīto Eiropu, aicina karotājus neiet kopā ar karaļiem, kuru mērķis 

ir slepkavot. Taču viņa aicinājumu neviens neuzklausa. Ap Parīzi savelkas 

dzelzs loks, liesmo ugunsgrēki, ielās krīt šāviņi, piezogas bads, uzbango 

sacelšanās, un 1871. gada 18. martā varu pārņem Parīzes Komūna. Tādā 

posta laikā Igo apglabā savu vecāko dēlu un ir spiests doties uz Briseli, lai 

nokārtotu mirušā dēla mantojuma jautājumus. No tālienes vērīgi sekodams 

notikumiem Parīzē, viņš uzzina par Komūnas revolucionārā terora un tās 

apspiedēju vēl plašākā terora izraisīto traģēdiju. Jau 1871. gada 28. maijā 

Parīzes Komūna ir noslīcināta asinīs. Pēc tās krišanas Igo aizstāv vajātos 

komunārus un, pakļaudams sevi briesmām, atklāti solās sniegt viņiem 

patvērumu savās mājās. Beļģijas valdība izraida Igo no valsts. Francijā viņš 

atgriežas tikai rudenī.  

 Sava mūža pēdējā desmitgadē Viktors Igo iesoļo radošo spēku 

pārpilns un no dzīves šķiras 1885. gada 22. maijā savas slavas zenītā (divus 

gadus pēc uzticamā drauga Žiljetas Druē nāves). Igo pēdējie vārdi esot 

bijuši: „Es redzu melnu gaismu.” Ļaužu jūra atvadās no Francijas lielā vārda 

meistara un cilvēku jūtu pasaules pazinēja. Viļņodama milzīgās straumēs, 

jūra plūst uz Triumfa arku, zem kuras pie ģēnija katafalka sardzē stāv 

divpadsmit franču jaunie dzejnieki. Viktors Igo apglabāts Panteonā līdzās 

izciliem zinātniekiem un politiskiem darbiniekiem. Un arī viņam veltīti 

Panteona frontonā iecirstie vārdi: „Dižiem cilvēkiem – pateicīgā tēvzeme.” 

 

 „BARGAIS GADS”. Trešā daiļrades perioda sākumā publicēts 

Viktora Igo dzejas krājums „Bargais gads” (1872), kas tapis tiešā Francijas-

Prūsijas kara un Parīzes Komūnas ietekmē. Krājums atgādina 

dienasgrāmatu dzejā. Tam ir divpadsmit nodaļas, kas aptver pieredzēto 

viena gada ietvaros – no 1870. gada augusta līdz 1871. gada jūlijam: pirmā 
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nodaļa „Augusts”, otrā nodaļa „Septembris”, trešā nodaļa „Oktobris” utt., 

divpadsmitā nodaļa „Jūlijs”.  

  „Bargā gada” tonalitāte ir tuva dzejas krājuma „Sodība” tonalitātei. 

Dzejolī „Es sāku savu stāstu…” Igo apņemas vēstīt par „bargo ciešanu gadu” 

un turpināt Vēsturi: „Mūsu gadsimts tiesas priekšā. Un es – šeit liecinieks.” 

Taču krājumā parādās arī liriski dzejoļi par šaubām, apjukumu un nemieru 

vēstures gaitas pavērsienos.  

 Pirmajās nodaļās atklāts Francijas-Prūsijas kara laikā pārdzīvotais 

ārprāts un bēdas. Poēmā „Sedāna” Igo veido nepievilcīgu Napoleona III – 

imperatora-avantūrista – portretu. Viņš savus pulkus sūtījis karā bez maizes, 

bez zābakiem, bez lielgabaliem un tādēļ ir „dievu iemests melnā bezdibenī”. 

Salīdzinot ar mūžam slavas apņemto Napoleonu I, viņa brāļadēls Napoleons 

Mazais, kā Napoleonu III sauc Igo, ir ļaundaris un niecība, tāpēc īpaši 

bīstams, jo „pigmejs pieveikt var par sevi dižāku”, tāpat kā saindēts strauts 

var būt nāvējošāks par orkānu. Pēc šīm pārdomām Igo kā īstens batālists 

dzejā radījis priekšstatu par Sedānas kauju. Šaušalīgā līdzenumā pretinieku 

pulki jau saspringti cīņai: 

    Kā meži kustīgi – tik galvas tur un pleci, 

    Un durkļi, zobeni, un niknums dzelkst acs acī… 

    Viens otram pretī virzās, kliedz! Cērt! Rindas jūk! 

    Vai to par varonību sauc, kad viss jau brūk? 

 Tad pēkšņi šajā peklē atskan šausmīgs kliedziens: „Es dzīvot gribu!” 

Un apklust ieroči, un pierimst kauja, bet „Melnā Ērgļa nagi saspringst” 

cirtienam: Napoleons Mazais ir atdevis Laupītāja rokai Francijas kauju slavā 

rūdīto, bet  tagad pazemoto zobenu. Vārds „Sedāna” nu skan „kā kapa 

zvans”. 

 „Sedānā” risināta jau agrāk Igo daiļradē pieteiktā tēma par 

noziegumiem, kas radījuši Francijas vēstures traģēdiju. Pirmais no tiem – 18. 

brimēra apvērsums 1799. gada 9. novembrī, kad Napoleons Bonaparts 

Direktoriju nomaina ar Konsulātu, jau pašā sākumā paredzēdams visu varu 

koncentrēt tikai savās rokās. Tas ir trieciens Pirmajai republikai.  

 Otrs noziegums – 1851. gada 2. decembra valsts apvērsums, kura 

organizētājs Luijs Bonaparts pēc policejiska terora pret republikāņiem jau 
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1852.gada 2. decembrī tiek proklamēts par imperatoru Napoleonu III. Tad 

sākas Otrās impērijas periods. 

  Pēc tam Francijas vēsturi līdz nāvei ievaino trešais noziegums – 

Sedānas kauja 1870. gada 2. septembrī, kad prūšu pulki sagrauj Napoleona 

III komandēto turpat 120 000 lielo franču armiju, vēl dzīvos cīnītājus kopā ar 

imperatoru saņem gūstā un Franciju pakļauj intervencei. Sedāna, pēc Igo 

domām, ir Napoleona I karu parodija un pierādījums uzurpatoram, cik veltīgi 

bijuši centieni ar karu paildzināt Otrās impērijas agoniju. 

 Uzzinājis, ka interventu aplenktās Parīzes aizstāvji vienu no 

lielgabaliem nosaukuši Viktora Igo vārdā, dzejnieks uzraksta veltījumu 

„Lielgabalam „Viktors Igo”” – bargu kauju varonim, atriebes garam, pērkonam 

un pūķim ar kvēlojošu rīkli. Igo aicina savu vārdabrāli būt nesaudzīgi 

skarbam, radīt zibeni no ausmas stariem un sūtīt aklu nāvi aplencēju 

pulkiem, jo  

   Nedrīkst Francija krist barbarisma nagos.  

   Tēvzemes diženums – lūk, svētais ideāls! 

 Tā ir dzejnieka uzruna arī Parīzes aizstāvjiem („Uzbrukums”). Viņi 

aukstā rītausmā, karogam plīvojot, dodas pretī ienaidniekam. Aizstāvju 

ierindā pa pelēkām šķērsielām soļo arī dzejnieks. Līdzās vīriem – dēli. Arī 

mazi puisēni un sievas ar ieročiem. Tos noskūpsta, tad atdod vīriem, kaujai 

sākoties. Aizstāvju „acīs liesmo atriebe”, sejās „vīrišķības, ticības un bada 

zīmogs” un svēta apņēmība:  

   It visu atdosim, tik vienu paturēsim – godu. 

 Krājumā dzejnieks neslēpj arī sāpes par bargā gada pavasarī 

mirušo dēlu Šarlu. Dzejolī „Bēdas” tās izlaužas dziļas un neatvairāmas, liek 

apjaust, ka pasaulē nekas nav paturams un īpaši smaga ir dēla aiziešana 

pirms tēva: „Šarl, tu mans mīļais dēls! No manis aizgāji. / Nekas nav mūžīgs. 

Mainīgs viss.” Igo atzīstas, ka garajos trimdas gados nav gaidījis līdzjūtību un 

nav lūdzies piedošanu, taču dēla aiziešana bijusi pārāk smaga, „bezcerīga 

nakts”. Un tomēr dzejnieks pieņem arī „aklo īstenību”: 

   Vien palikusi rūgta, taču lepna taka, 

    Vismaz tā taisna ir. 

 Parīzes Komūnai veltītajos dzejoļos veidots strādnieku un 

amatnieku pilsētas tēls – skarbs, atturīgi vienkāršs un varonīgs. Igo cieņā 
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noliec galvu barikāžu cīnītāju drosmes priekšā. Satriecošu iespaidu atstāj 

dzejolis „Aiz barikādēm, tukšā ielā…”. Pēc komunāru sakāves barikāžu cīņās 

ienaidnieku gūstā krīt pat bērni. Arī viņi nenodod ticību brīvības ilgām, 

drosmīgi sargā tēvu  un brāļu piemiņu, savu lepnumu un godu. Dzejoļa pirmā 

daļa atgādina lakonisku noveli dzejā. Aiz barikādēm, tukšā ielā tiek apšauti 

gūstā saņemtie komunāri. Notverts arī Gavrošam drosmē līdzīgs 

vienpadsmitgadīgs puisēns: 

   „Tu arī komunārs?” – „Jā, kungs, ne pēdējais!” 

   Lemj skarbi kapteinis: „Uz nošaušanu visi. 

   Tu arī gaidi, rinda pienāks!” Un puisēns skatījās, 

   Kā uzzib šāvieni un brāļi krīt un vīri. 

Tad pēkšņi zēns palūdz kapteinim atļauju uz brīdi aizskriet mājās un atdot 

mātei pulksteni. Viņš solās drīzumā būt atpakaļ. Šāvēju vads, smiedamies 

par zēna gļēvulību, palaiž viņu un vēl nozviedzas pakaļ: „Meliem īsas kājas!” 

   Bet smiekli apraujas, kad bēglis atgriežas,  

   Pie sienas nostājas un iekliedzas:  „Lūk, es!”  

   Un apkaunējās nāve un atbrīvoja zēnu. 

 Dzejoļa otrajā daļā pausta attieksme pret notikušo. Parīzes puisēns 

bijis varonis, kad Visuma telpā aurojis viesulis, kad vienā mezglā bieži sasieti 

godīgo cilvēku un neliešu likteņi, kad maldinot mijies Labais ar Ļauno. Igo 

apliecina mūžīgu slavu bērna nevainīgajai un lepnajai dvēselei. Viņš ir zēns 

no to varoņu audzes, kam slava nav liegta jau antīkajā Grieķijā. 

 Revolūcijai veltītajos dzejoļos līdzās sašutumam par cilvēkam 

lemtām ciešanām, līdzās pretrunīgam revolūcijas vērtējumam tomēr 

apliecināts arī brīvības alku skaistums. Tādēļ, juzdams tautas protesta 

tiesātāju naidu un atriebes kāri, Igo dzejolī  „Revolūcijas tiesāšana” pavēstī: 

   Jūs, tiesneši, tiesājat ausmas atnākšanu! 

 

 Pēc dažiem gadiem politiskās dzejas apkopojumam „Bargais gads” 

seko Igo krājums „Māksla būt vectētiņam” (1877). Tajā iekļautā dzeja pauž 

ar autora mazbērniem saistītus pārdzīvojumus. Pēc vecākā dēla Šarla nāves 

(1871) Igo bija uzņēmies rūpes par viņa dēliņu Žoržu un meitiņu Žannu. Kad 

tuberkulozes dēļ no dzīves šķiras arī dzejnieka jaunākais dēls (1873), abi 

mazie ir vienīgās atvasītes, kas palikušas no Igo kuplās ģimenes. 
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Mazbērniem veltītajos dzejoļos atklājas vectētiņa sirsnība un gādība par 

saviem mazajiem, bērnu uzticēšanās un skaidrība, Igo cieņa pret bērniem kā 

cilvēces nākotni.  

 

 Dzejas jomā trešajā daiļrades periodā tapuši vēl citi krājumi un  

pabeigts kopš piecdesmito gadu nogales veidotais monumentālais liriskais 

eposs „Gadsimtu leģenda”. Eposa trīs grāmatas publicētas pakāpeniski 

(1859 – 1877 – 1883). „Gadsimtu leģendas” sižetiski saistītajās poēmās un 

dzejoļos paveras ieskats cilvēces ceļā no Ļaunā uz Labo un vēsture ietverta 

romantiskos tēlos.  

 Pirmās grāmatas priekšvārdā Igo raksturo „Gadsimtu leģendas” 

gigantiskās freskas ieceri: „Izteikt cilvēces ceļu kādā cikliskā epopejā, attēlot 

to secīgi laika ziņā un dažādos aspektos – vēsturiskajā, leģendārajā, 

filozofiskajā, reliģiskajā, zinātniskajā aspektā, kuri visi saplūstu vienā vienīgā 

milzu virzībā uz gaismu; un [..] atspoguļot diženo Cilvēka tēlu – vienotu un 

daudzveidīgu, drūmu un starojošu, fatālu un svētu.” 

  Igo sižetisko poēmu motīvi meklēti senās hronikās, vēstures 

grāmatās, Bībelē, bruņinieku eposos, leģendās utt. Tas viss brīvi pārradīts 

romantisma estētikas pieļautās iztēles gaismā. Apbrīnojama ir Igo prasme 

uzburt sulīgi krāsainas dažādu tautu un dažādu laikmetu dzīves ainas un 

personāžus un vienmēr izcelt Labā uzvaru pār Ļauno. 

 

 „DEVIŅDESMIT TREŠAIS GADS”.64 Trešajā daiļrades periodā 

tapis Lielajai franču revolūcijai veltītais Viktora Igo romantisma vēsturiskais 

romāns „Deviņdesmit trešais gads” (1874). Romāna iecere dzimusi jau 60. 

gados. Igo arhīva materiāli liecina par rūpīgām Lielās franču revolūcijas 

notikumu studijām, par īpaši vērīgu iedziļināšanos kontrrevolucionārā dumpja 

                                                           
64

 Viktora Igo romāns „Deviņdesmit trešais gads” latviešu valodā publicēts saīsinātā veidā 

ar nosaukumu „Zelta lilija” (1932). Romāna fragmenti citēti galvenokārt no šī izdevuma 

atkārtotā publicējuma: 

Igo, Viktors. 1993. Zelta lilija. No franču valodas tulkojis Melnalksnis, Sigurds. Rīga: Rota.  

Citātiem no latviešu valodā netulkotajām romāna „Deviņdesmit trešais gads” nodaļām, kas 

„Zelta lilijā” nav iekļautas, pievienota norāde – D. 
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norisēs Vandejā un Bretaņā 1793. gada vasarā (no maija līdz augustam). 

Rakstnieks izmantojis arī tēva, vīrišķīgā un humānā revolūcijas ģenerāļa, 

savulaik stāstīto par piedalīšanos Vandejas dumpja apspiešanā. 

Pievēršanos 93. gadam varēja rosināt arī atmiņas par māti, dedzīgu rojālisti, 

kura pati bija pieredzējusi pilsoņu karu, kad viņas dzimtajā pusē plosījās 

Vandejas dumpinieku („balto”) terors un jakobīņu zaldātu („zilo”) terors. 

Romāna darbības vidi Igo labi iepazinis agrāko ceļojumu laikā kopā ar Žiljetu 

Druē uz viņas dzimteni Bretaņā (Žiljetas dzimtais uzvārds – Govēna, viņas 

tēvs bijis šuāns). 

  Romāna trīs daļās („Uz jūras”, „Parīzē”, „Vandejā”) Igo ielūkojas 

1793. gada dramatiskajos notikumos, kad aktivizējas kontrrevolucionārie 

spēki Francijā un tās visatpalikušākajā provincē Vandejā uzliesmo rojālistu 

organizētais zemnieku dumpis. Bez tam šajā laikā Anglija gatavojas izcelt 

karaspēku Francijā un angļu flote bloķē Francijas ostas un sniedz palīdzību 

Vandejas zemnieku apbruņotajām vienībām (šuānu vienībām). Turklāt 

Francijas Pirmo republiku apdraud arī citu Eiropas monarhu koalīcija. 

Paverot ieskatu revolūcijas diženumā un pilsoņu kara nežēlībā, Igo risina 

revolūcijas, jakobīņu terora, pilsoniskā pienākuma un humānisma tēmas, 

iekļauj arī ticības traģēdijas tēmu.  

 

 R e v o l ū c i j a s  t ē m a s  risinājumā iesaistīti Nacionālā konventa 

un Lielās franču revolūcijas darbinieku Žorža Žaka Dantona, Maksimiljēna 

Robespjēra un Žana Pola Marata tēli. 

  Konvents. Romāna nodaļu „Konvents” Igo veltījis 90. gadu sākumā 

ievēlētajam Nacionālajam konventam, kas savā pirmajā sēdē 1792. gada 21. 

septembrī pasludināja Franciju par republiku. Konvents parādīts vētrainā 

radošā darbībā. Tajā atklājas jaunā likumdošanas un izpildvaras orgāna 

pretrunīgums: Konventa aktīvo spēku Igo saskata žirondistos, kurus dēvē 

par „domātāju leģionu” (D, 154). Radikāli noskaņotos deputātus ar jakobīņu 

radikālāko spārnu centrā Igo dēvē par „cīnītāju vienību” (D, 154). Bet stingra 

viedokļa trūkuma dēļ par „purvu” sauktie mērenie, neizlēmīgie un svārstīgie 

deputāti, pēc Igo domām, ir maskēti pielīdēji, laiski malā stāvētāji, bailīgi 

klusētāji un potenciāli nodevēji, kuri izšķirošu lēmumu pieņemšanas brīžos ir 

neprognozējami un tādēļ īpaši bīstami, jo viņi iespēj sist ar savu skaitu, ar 
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bailēm, kas dod tiem drosmi – „neģēļu drosmi” (D, 160). Šajā nodaļā 

lakoniski, bet trāpīgi raksturota daudzu Konventa deputātu darbība. Tas 

liecina par autora iedziļināšanos vēstures dokumentos un šo dokumentu 

izcilu pārzināšanu. 

 Igo akcentē Konventa nozīmi ne tikai cīņā ar kontrrevolūciju, bet arī 

vecās kārtu sabiedrības sagrāvē un modernas nācijas izveidē, kuras pilsoņi 

būtu līdztiesīgi un vienoti un kuriem būtu tiesības uz bezmaksas izglītību un 

dzīvi labklājībā. Konvents dibinājis skolas, atvēris muzejus, konservatorijas, 

slimnīcas, Akadēmiju utt. Nepārskatāms bijis tā darbības lauks: 

  „Attīrīdams Revolūciju, Konvents vienlaikus izkaldināja civilizāciju. 

[..] Tajā pašā katlā, kur virda terors, rūga un formējās arī progress. Caur 

tumsas haosu, caur mākoņu trauksmaino skreju lauzās varenas gaismas 

šaltis, spēkā līdzīgas mūžīgiem dabas likumiem. Stari, kas vēl šobaltdien 

apgaismo horizontu, zaigoja un laiku laikos zaigos pie tautu debesjuma, un 

viena tāda stara vārds ir taisnīgums, bet citu – iecietība, labvēlība, saprāts, 

patiesība, mīlestība. [..] No vienpadsmit tūkstoš divsimt desmit dekrētiem, ko 

izdeva Konvents, tikai viena trešdaļa bija tieši saistīta ar politikas 

jautājumiem, bet divas trešdaļas – ar vispārējās labklājības jautājumiem.” (D, 

165-166) 

 Igo parāda Konventa darbības ciešo saikni ar tautu. Konventa sēžu 

zālē, kura spējusi uzņemt pat trīstūkstoš cilvēku, publika varējusi vērot 

Konventa darba norisi un no paaugstinājuma tribīnēm atbalstīt vai noraidīt 

deputātu izteiktos viedokļus. Vienīgi trīskrāsaina lente atdalījusi ēku, kurā 

notikušas Konventa sēdes, no dārza, kurā brīvi pulcējusies un pastaigājusies 

tauta. Apbrīnojot Konventa darbības vērienu, rakstnieks ir pārliecināts, ka to 

īsteni novērtēt iespējams, tikai raugoties no attāluma. Konventa vērtējumā, 

tāpat kā visā romānā, iesaistīti Igo daiļradei raksturīgie reljefie redzes un 

dzirdes tēli:  

 „Konventa laikā [..] vēl neaptvēra tā patieso nozīmi. Laikabiedriem 

paslīdēja garām pats galvenais – Konventa diženums; lai arī cik žilbinošs tas 

bija, bailes aizmigloja skatu. Viss, kas pārāk augsts, rada svētas šausmas. 

Sajūsmināties par viduvējību un nelieliem pauguriņiem – katram pa spēkam; 

bet tas, kas pārāk augsts – cilvēka ģēnijs vai klints, ļaužu sapulcēšanās vai 

izcils mākslas darbs, – vienmēr iedveš bailes, īpaši nelielā attālumā. Katra 
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virsotne tad liekas nedabīgi milzīga. Bet uzkāpšana nogurdinoša. Tu 

aizelsies stāvā kraujā, slīdi nolaidenumā, atsit kājas pret klinšu radzēm, bet 

arī tās taču ir skaistas; putu dūmakā rēcošs ūdenskritums vēstī par plaši 

atvērtu bezdibeni, mākoņos tinas galotņu asās smailes; pacelšanās virsotnē 

baida tāpat kā iespēja krist. Tādēļ bailes pārspēj sajūsmu. Un negribot tevī 

iezogas aplamas izjūtas – pretīgums pret diženo. Redzi bezdibeņus, bet 

nepamani krāšņumu, redzi šausmīgo, bet nepamani burvīgo. Tieši tā sākumā 

sprieda par Konventu. Konventa vērienu vajadzēja aptvert ērgļiem, bet to ar 

savu mērauklu vērtēja tuvredzīgie. 

 Tagad tas mums redzams desmitiem gadu perspektīvā un uz 

bezgalīgās debess fona; bezmākoņu skaidrā un traģiskā tālē konturējas 

franču revolūcijas gigantiskās aprises.” (D, 147) 

  Rakstnieka skatījumā Konventā iemiesojusies pati Revolūcijas 

ideja, bet Revolūcija, pēc viņa domām, ir kāda īpaša neizprotama spēka 

radīta, ko „mēs saucam par Nepieciešamību”. (D, 170) Vēstures procesu 

fatālistiskā koncepcija Igo daiļradē saistīta ar optimistisku ticību cilvēces 

Progresam. 

 

 Revolūcijas vadoņi. Revolūcijas vadoņu tēliem veltīta romāna 

nodaļa „Trīs varenie”. Lielās franču revolūcijas 1793. gada triecienā Igo 

uztver trīs sabiedrības slāņu gribas izpausmi. Pirmo sabiedrības slāni 

pārstāv Dantona piekritēji, otro – Robespjēra atbalstītāji, trešo – Marata 

domubiedri. Nodaļā „Trīs varenie” revolūcijas vadoņi parādās 1793. gada 

jūnija pievakarē kādā Parīzes kafejnīcā: Dantons kailu kaklu, krēpēm 

līdzīgiem sajukušiem matiem un spilgti sarkanos vadmalas svārkos un vestē, 

kurai vairs nav nevienas pogas; Robespjērs nopūderētā parūkā, cimdos un 

gaišzilos svārkos ar mežģīņu krekla priekšu; Marats asinīm pieplūdušām 

acīm, taukainiem matiem un netīrā baltā vestē. Viņu strīdā par katra paveikto 

un vēl veicamo atklājas atšķirīgie uzskati par revolūcijas galvenajiem 

uzdevumiem.  

 Dantons iemieso revolūcijas vērienu, tās baismo uzliesmojumu. 

Viņš uzskata, ka revolūcijas iekarojumus apdraud galvenokārt ārējais 

ienaidnieks: no jūras – Anglija, no Pirenejiem – Spānija, no Alpiem – Itālija, 

no Reinas –  Vācija, bet „visiem aizmugurē vēl lielais krievu lācis”. (89) 
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Dantons par sevi saka: „Es esmu okeāns; arī man ir savi paisumi un bēgumi; 

bēgumā var saredzēt manas padibenes, bet paisumā manus viļņus.” (98) 

 Robespjērs pārstāv tautu, kurai rūp zemes iekšējās intereses. Par 

galveno draudu revolūcijai viņš uzskata iekšējo ienaidnieku – Vandejas 

dumpi: „Pirmā vietā stāv pilsoņu karš.” (88) Atbaida viņa bardzība, bezierunu 

pārliecības drūmais spēks.  

 Marats uzskata, ka briesmas snaikstās pašā Parīzē – tās klubos un 

kafejnīcās, kur revolūcijas mērķtiecību ārda vispretrunīgāko uzskatu jūklis. 

Briesmas meklējamas arī badā, spekulantos, intrigantos, sazvērniekos. Taču 

galvenās briesmas slēpjas pašu revolūcijas vadoņu nevienprātībā. Oponējot 

Dantona un Robespjēra viedoklim par revolūcijai bīstamām briesmām, 

Marats apgalvo: „Tās meklējamas trūkstošā vienībā, ikvienam, to starpā arī 

jums pašiem, piešķirtā tiesībā raut uz savu pusi, sajaukt prātus un izsaukt 

gribas anarhiju…” (92) Marats pārstāv ļaužu nabadzību un nelaimi, viņa balsī 

runā cilvēces ciešanas gadu tūkstošos: „Robespjēr, es neesmu atbalss, bet 

sauciens. Ak! Jūs abi esat vēl jauni. Cik vecs tu esi, Danton? Trīsdesmit 

četrus gadus. Un tu, Robespjēr? Trīsdesmit trīs. Bet es dzīvoju jau no laika 

gala; es esmu cilvēces ciešanas; man ir seši tūkstoši gadu.” (98) 

 Visi „trīs varenie” sevi uzskata par republikas interešu aizstāvjiem, 

bet zīmīgi, ka viņus apņem nesaskaņu indējošā dvaša un pār viņiem gulstas 

giljotīnas atbaidošais rēgs. 

 

         Vēstures laika griežos traģiski risināmās revolūcijas v a r d a r b ī b a s,  

jakobīņu   t e r o r a  un  h u m ā n i s m a  tēmas,   kā  arī   p i l s o n i s k ā  

p i e n ā k u m a  problēmu pārliecinoši atklāj īpaši problemātiskie tēli –  

Simurdēns un Govēns.  

 Atšķirībā no revolūcijas vadoņu tēliem, kuru prototipi ir vēsturiskas 

personas, viņi ir autora iztēles radīti varoņi. Tieši viņi atdzīvina uz rūpīgas 

faktu materiāla izpētes bāzes atklāto laikmeta garu un palīdz izzināt ar 

revolūciju saistītās sociāli politisko uzskatu koncepcijas. 

  Bez tam ar Simurdēna tēlu, tāpat kā ar Kloda Frolo tēlu, Igo risina 

tēmu par filozofa apziņā nenovēršamo un grūto vērtību pārvērtēšanas ceļu 

un  t i c ī b a s  t r a ģ ē d i j u,  kas īpaši saasinās vēstures kataklizmu 

periodos. 
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 Simurdēns savulaik bijis garīdznieks, svēti pildījis doto zvērestu un 

dzīvojis askētiski. Jaunības gados viņš kļuvis arī par mājskolotāju cietoksnim 

līdzīgajā aristokrātu Govēnu Turgas pilī un ar visu savā sirdī atmodušos 

mīlestību pieķēries mazajam audzēknim Govēnam. Viņš iepotējis jaunajam 

vikontam progresīvas idejas, cēlus tikumus, savu pārliecību, ieaudzinājis 

savu sirdsapziņu, dzīves ideālus, tātad ielējis aristokrātā tautas dvēseli, bet, 

zēnam pieaugot, bijis spiests viņu atstāt un atkal atgriezties baznīcas velvēs. 

Nepagurdams apgūstot zināšanas, Simurdēns atskārtis, ka zinātne ir 

nokāvusi viņa ticību un baznīcas dogmas sakropļojušas viņu pašu.  

 No mācītāja tapis par prātnieku, Simurdēns bija sācis ienīst 

garīdzniecību un kaislīgi meties sevis pārradīšanas darbā: „Tam bija 

atņēmuši ģimeni, viņš ar sirdi un dvēseli atdevās dzimtenei; tam neļāva 

apņemt sievu, viņš devās laulībā ar cilvēci.” (79) Taču kopā ar goda prātu, 

tikumības un patiesības mīlestību viņa raksturā turpinājis mājot kas ļauni 

liktenīgs, drūms un smags –  no baznīcas tēva amata mantotā nakts 

dvēselē. „Simurdēns bija cildens, bet cildens savrupībā, vientulībā un 

niknumā. Viņš līdzinājās augstam kalnam, kas savā varenībā ir gan 

jaunavīgs, bet tomēr šausmīgs.” (83) Viņš bija gaidījis revolūciju, pārdzīvojis 

katru tās uzliesojumu un 1793. gada mežonīgajā haosā jutās vajadzīgs. 

 Simurdēns pārstāv revolūcijas laika Tagadni. Viņa ieroči ir 

nepielūdzamība un bardzība. Viņa sapnis – „absolūtā republika”. (220) Tāds 

ir Simurdēns, kad saņem Dantona, Robespjēra un Marata parakstītu pilnvaru 

un kļūst par Sabiedrības glābšanas komitejas pārstāvi Vandejā, kur 

piekrastes armijas soda ekspedīcijas priekšnieks ir Govēns. 

 Govēns arī ir autora iztēles radīts varonis. Arī viņš pārliecinoši atklāj 

revolūcijas vardarbības, jakobīņu terora un humānisma attiecību problēmu, 

kā arī revolucionāra pilsoniskā pienākuma izpratni. Taču pretmetā 

Simurdēnam, kas pārstāv revolūcijas laika Tagadni ar nepielūdzamības un 

bardzības ieročiem, Govēns pārstāv Nākotni, un viņa ieroči ir humānisms un 

augstsirdība. Viņa sapnis – „ideālā republika”. (221) Senas aristokrātu 

dzimtas atvase, vikonts un Bretaņas princis Govēns, pateicoties savas 

dvēseles Pigmalionam Simurdēnam, vienmēr dziļi izjutis tautas postu un 

kļuvis par drosmīgu karapulku vadoni pret kontrrevolūciju: „Govēns bija 

trīsdesmit gadus vecs, atlētisku miesas veidojumu, nopietnu pravieša skatu 
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un bērnišķīgiem smiekliem. Viņa balss bija reti maiga, bet pie vajadzības 

prata arī pavēlēt. [..] Turklāt vēl Govēns bija teicams prātnieks; Alkibiads pēc 

izskata, Sokrāts, spriežot pēc viņa runas.” (121) 

 Taču Govēnam, pēc revolūcijas vadoņu domām, piemīt kāda 

nevēlama īpašība – žēlsirdība. Uzvarējis kaujā, viņš saudzē mūķenes, glābj 

aristokrātu sievas un meitas, atbrīvo priesterus. Tādu rīcību vadoņi uzskata 

par noziegumu vai nu dažreiz (Dantona viedoklis), vai bieži vien (Robespjēra 

precizējums), vai gandrīz arvien (Marata rezumējums). Simurdēna piebilde: 

„Arvien, kad darīšana ar tēvijas ienaidniekiem.” (105) Jau te iezīmējas 

Simurdēna un Govēna konflikta iespēja. 

 Sākumā Govēns un Simurdēns cīnās plecu pie pleca, taču viņu 

uzskatu sadurā un rīcībā arvien skaudrāk parādās pretrunas: „Visā šai 

Vandejas daļā bez šaubām virsroku ņēma republika, bet kāda republika? 

Uzvaras gājienā viena pret otru uzstājās divas republikas: terora republika un 

iecietības republika. Viena gribēja uzvarēt ar bardzību, otra – ar lēnību. Šos 

divus tik dažādos veidus iemiesoja divi cilvēki, kam abiem bija savs iespaids 

un sava vara; viens bija karaspēka priekšnieks, bet otrs tautas pilnvarotais 

pārstāvis. Kuram no tiem bija lemts paturēt virsroku? Komisāram bija stiprs 

atbalsts: tas ieradās pie armijas ar briesmīgo pavēli [..]: “Gūstekņus neņemt.” 

[..] Otra karavīra pusē bija tikai viens spēks – līdzcietība. Tā vienīgais atbalsts 

bija šķēps, kas satrieca ienaidnieku, un sirds krūtīs, kas saudzēja uzvarēto. 

Guvis uzvaru, tas uzskatīja par savu tiesību apžēlot satriekto. Tie abi cīnījās 

pret dumpiniekiem, bet tikai ar to starpību, ka viens tos gribēja uzvarēt ar 

ieročiem, bet otrs – ar teroru.” (141) 

  Simurdēns ir pārliecināts, ka pienāks diena, kad „revolūcija 

attaisnos teroru”. (145) Govēns uzskata, ka terors aptraipa revolūciju. 

Govēns aizstāv augstsirdību un līdzcietību, Simurdēns iebilst, ka „līdzcietību 

var iztulkot par nodevību”. (146) Kura no patiesības abām pusēm labāk kalpo 

revolūcijai un nākotnei? Autora atbilde meklējama romānā tēloto notikumu 

izvēlē, viņa attieksmē pret šiem notikumiem un saviem varoņiem. 

 Simurdēnam jārisina pašu jakobīņu sev izvirzītā dilemma: vai 

saglabāt tīru sirdsapziņu un tādējādi, pēc viņu domām, pakļaut briesmām 

revolūciju, vai ziedot savas sirdsapziņas skaidrību un par katru cenu glābt 

revolūciju. Simurdēns pakļaujas jakobīņu nežēlīgajiem, par dogmu 
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kļuvušajiem principiem un personificē sabiedriskās glābšanas komitejas 

bezierunu gribu.  

 Kad Vandejas dumpja vadonis Lantenaks izbēg no soda 

ekspedīcijas aplenktā Turgas cietokšņa, bet pēc tam atgriežas, izglābj 

Turgas tornī par ķīlniekiem ieslodzītos bērnus un vēlreiz krīt gūstā, Govēns 

viņu atbrīvo. Tad Simurdēnam nākas saskarties ar revolucionāra pilsoniskā 

pienākuma pārbaudi. Vai attaisnot Govēna parkāpumu, ja Govēns 

žēlsirdības vārdā uzdrošinājies ignorēt Sabiedriskās glābšanas komitejas 

dekrētu, kas paredz nāves sodu katram karaspēka vadonim, kurš atbrīvo 

sagūstītu dumpinieku? Vai rīkoties pretēji un pildīt savu pilsonisko 

pienākumu, sodot Govēnu ar nāvi? Neraugoties uz visas armijas izmisīgo 

lūgumu apžēlot drosmīgo un cildeno komandieri, Simurdēns tomēr likuma 

vārdā pavēl Govēnu giljotīnēt, uz brīdi pat juzdams „drausmīgu uzvaras 

apmierinājumu”. (217) Viņa rīcību vada līdz absurdam sakāpināta 

revolucionārā pienākuma izpratne, kas likumību pārvērtusi tās pretmetā – 

pret jebkuru apžēlošanas iespēju vērstā anticilvēciskumā. Simurdēns to 

apjauš, bet, nespēdams pārveidoties, salūst – brīdī, kad krīt Govēna galva, 

viņš nošaujas.  

 Arī Govēns, tāpat kā Simurdēns, ir pienākuma cilvēks, tomēr viņam 

revolucionāra pienākums pakļauties pavēlei „Gūstekņus neņemt!” un pieļaut 

Lantenaka giljotīnēšanu liekas šausmīgs, bezgala sarežģīts un grūti risināms 

uzdevums. Govēna sirdsapziņa neliedz atkāpties no striktām likuma 

dogmām, ja to piepasa viņa tikumiskās rīcības izpratne un diktē augstsirdība. 

Taču arī Govēna uzskatiem nākas izturēt grūtu pārbaudi, kad revolūcijas 

kareivja pienākuma apziņa viņā cīnās ar cieņu pret ienaidnieka cildeno 

rīcību. 

 Govēns jūtas piedzīvojis brīnumu: „Vienlaicīgi ar šīs zemes cīņu bija 

norisinājusies arī augstākā cīņa. Labā cīņa ar ļaunu.” (194) Ar Lantenaku, 

neraugoties uz tā „cietsirdību, maldiem, garīgu aklumu, spītību, lepnību un 

patību”, (194) Govēna redzējumā bija noticis brīnums. Viņš, riskēdams ar 

dzīvību, bija pa slepenu eju no brīvības atgriezies liesmu apņemtajā Turgas 

cietoksnī un izglābis trīs vienkāršas zemnieces bērnus, ko paša vadītie 

dumpinieki bija saņēmuši par ķīlniekiem un nolēmuši dzīvus sadedzināt, jo 

Govēna vīri nav aplenktajiem devuši iespēju neskartiem atstāt Turgu. 
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  Govēns uzskata, ka Lantenaka augstsirdībai nevar atbildēt ar 

mežonību. Bez tam Lantenaks ir Govēna tēvocis, un revolūcijas mērķis taču 

nav bijis saraut ģimenes saites un nomākt cilvēka jutas: „Nebūt nē. 89. gads 

nāca, lai nostiprinātu šo augstāko tiešamību, bet nevis lai to noliegtu. 

Bastīlijas sagraušana ir cilvēces atsvabināšana; feodālisma iznīcināšana – 

ģimenes pamatu nostiprināšana.” (198) Bet ja nu, ticis brīvībā, Lantenaks 

atkal sāk slepkavot vīrus, sievas un bērnus un grasās nodot Franciju 

Anglijai? Tikai pēc ilgstošiem un karstiem strīdiem ar savu sirdsapziņu 

Govēns tomēr dodas pie sagūstītā Lantenaka, atdod viņam savu apmetni, ar 

kuru maskēties, izejot no klintī izcirstā sprosta, un pats paliek sprostā 

Lantenaka vietā. 

 Karatiesai Govēns nenoliedz savu vainu, jo palaidis brīvībā tēvijas 

slepkavu, tomēr pēdējā sarunā ar Simurdēnu aizstāv tiesības vadīties arī pēc 

sirdsapziņas kompasa. Rītam austot, viņš dodas uz soda vietu ar sapni par 

„gara republiku”, par cilvēcisku sabiedrību, kurā ikviena personība virzītu 

progresu un radītu civilizācijas templi. Vēlreiz izveidota visam romānam 

rakturīgā kontrastējošu parādību aina: 

  „Maigs vējiņš plivināja viršu pudurus. Vieglā miglā tinās koku zari; 

Fužēras mežs, kas nakts tumsā bija piesūcies valgmi, kūpēja kā milzīgs 

vīraka trauks, izplatīdams saldu smaržu; debesu zilums, mākoņu bālums, 

ūdeņu dzidrums, spilgtais zaļums savu krāsu dažādībā – no akvamarīna līdz 

dimantam. [..] Un piepeši tādas jaunavīgi šķīstas ainavas vidū cilvēce ciniski 

bija atsegusi savus trumus: cietoksni un ešafotu, karu un spīdzināšanu, 

asinskārīgo gadsimtu un asiņainā brīža veidolus.” (227)  

 Uz ešafota Govēns parādās mierīgs un apgarots, ar savu 

apskaidroto un lepno skatienu eņģelim līdzīgs: „Nekad savā dzīvē tas nebija 

izskatījies tik skaists. [..] Saules zelta stari to ietērpa dīvainā mirdzumā.” 

(229) 

 Tāds patiesības divu pušu sadursmes atrisinājums ir rakstnieka 

vēlreiz dota atbilde jautājumam par Lielo franču revolūciju un izkristalizējies 

viedoklis par jakobīņu teroru. Igo uzskata, ka revolūcija uzliesmojusi cilvēces 

progresa gaitas vārdā. Tādēļ cīņa pret tās ienaidniekiem bijusi vēstures 

izvirzīta nepieciešmība un arī republikai bīstamais Vandejas dumpis ir bijis 

jāsakauj (ar ļaunumu pret ļaunumu!). Taču, ļaunuma ieročus nesavaldot, tie 
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izvērtušies par jakobīņu teroru, kas sakropļojis revolūcijas humāno jēgu un ar 

savu atbaidošo piemēru attaisnojis jebkuru vardarbību nākotnē, arī valsts 

apvērsumus, pat restaurāciju. Tādēļ vēstures perspektīvā un tikumiskā 

aspektā jakobīņu terors, tāpat kā jebkurš terors, nav attaisnojams.  

 

 Nozīmīgs tēls romāna tēmu risinājumā ir monarhistu vadonis 

marķīzs de Lantenaks. (Tēla prototips ir viens no dumpja vadoņiem grāfs 

Pizē, kura memuāri izmantoti „Deviņdesmit trešajā gadā”.)  

 No emigrācijas ar kontrrevolucionāra dumpja organizēšanas 

nodomu dzimtenē atbraukušais muižnieks Lantenaks pārstāv Pagātni. Viņa 

ieroči ir viltība un nežēlība. Viņa sapnis – atjaunota feodālisma laika 

Francijas monarhija. Ar Francijas republikai naidīgo ārzemju intervencijas 

plāniem saistītais vecā režīma pārstāvis Lantenaks – dzelzs gribas un 

nešaubīgas izlēmības diktators – ir īstais vīrs Vandejas tumsonīgajiem 

dumpiniekiem, kam vajadzīgs drosmīgs un valdonīgs „ģenerālis Nežēlīgais”. 

(24) Rojālista pienākuma apziņa diktē Lantenaka pavēli: „Sacelieties! 

Rīkojieties bez žēlastības!” Un pavēle kļūst par signālu jaunam un īpaši 

zvērīgam Vandejas dumpja uzliesmojumam. Tikpat aukstasinīgi, kā 

Lantenaks savulaik palīdzējis savaldīt no ķēdēm atrāvušos lielgabalu, kad 

tas dragādams un šķaidīdams joņojis pa kuģa starpklāju, tikpat aukstasinīgi, 

kā Lantenaks pavēlējis nošaut drosmīgu kareivi tikai par vienu kļūmi dienesta  

pildīšanā, ļaunais un fanātiskais Lantenaks spēj  arī pielādēt lielgabalu un 

tiešā tēmējumā šaut uz savu krustdēlu Govēnu. 

 Vai tiešām līdzcietība pret trim maziem bērniem iespēj tādā cilvēkā 

līdz galam iznīcināt iedzimto feodālo cietsirdību, atriebības slāpes un 

nelokāmo nicināšanu pret savai kārtai nepiederošajiem? Lantenaka un 

Govēna pēdējā tikšanās reizē klintī izcirstajā cietumā marķīzs konsekventi 

akcentē savu dižciltību kā absolūtu nosacījumu godprātībai, uzticībai 

senčiem, valdniekam, taisnībai. Tautu viņš nicinoši nosauc par dubļiem un 

mežonīgiem kustoņiem, Govēnu – par lupatu, idiotu, „nodevēju ienaidnieku 

acīs un muļķi savu draugu prātā”. (206) Pēc Lantenaka domām, „nav lielāka 

lāsta par prātniekiem” (206) un grāmatām – visu noziegumu cēlonim. 

Revolucionāri, viņaprāt, ir jokupēteri, plikadīdas, laupītāji un slepkavas. 

Lantenaks uzskata, ka pats svarīgākais ir „būt lielai karaļvalstij, būt vecai 
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Francijai, būt šai lieliski iekārtotai zemei, kur pirmā vietā stāv svaidītā 

monarha personība, kungs un patvaldnieks”.(208) 

 Pret jauno Franciju, franču tautu, Govēnu un revolucionāriem vērsto 

nicināšanas un augstprātības pārpilno tirādi Lantenaks noapaļo ar frāzēm: 

„Paliekat maziski. [..] Bet vismaz atļaujat mums palikt dižiem.” (209) Un tajā 

pašā laikā augstprātīgais un „dižais” Lantenaks pieņem paša nicinātā un 

„maziskā” Govēna piedāvāto brīvību, tādējādi atdodams savu krustdēlu 

giljotīnai. Viņu nemoka sirdsapziņas ēdas. Izgājis no sprosta, Lantenaks 

„pacēla labo roku, nosita knipi” un, noteicis vārdu „Šitā!”, aizgāja. (210) Klints 

sprosta aina rosina apjaust, cik rakstniekam pašam un arī lasītājam grūti 

risināma ir vēstures kataklizmās aktuālā vardarbības un humānisma 

attieksmju dilemma.  

 

 Romānā “Deviņdesmit trešais gads” atklāta arī pašu dumpīgo 

zemnieku traģēdija: tumsonīgie vandejieši saceļas pret revolūciju, kas 

uzliesmojusi, lai viņus atbrīvotu no feodālisma jūga. 

  Pilsoņu kara šausmām pakļauto vīru nāves pļauja, sieviešu un 

bērnu posts romānā paveras ne tikai grandiozu politisku problēmu 

risinājumā, bet, jau sākot ar pirmajām lappusēm, arī konkrētu personāžu 

likteņu skatījumā. Apbrīnojams ir rakstnieka talants gan vērienīgā, gan 

detalizētā laikmeta norišu atveidojumā iekļaut individualizētu varoņu dzīves 

epizožu tuvplānus. Šādā iekļāvumā l a i k m e t a  n o t i k u m u  t r a ģ i k a  

s a m e z g l o j a s  ar   n o t i k u m u   n e i z p r a t n i. 

  Maija pēdējās dienās, kad no divpadsmit tūkstošiem brīvprātīgo, 

kas mēneša sākumā nosūtīti dumpja apspiešanai, astoņi tūkstoši jau krituši, 

kāds no parīziešu brīvprātīgo bataljoniem, pārmeklējot Sodrējas mežu, kur, 

iespējams, slēpjas dumpinieki, biezoknī negaidot uzduras mātei ar diviem 

maziem bērniem un vēl zīdainīti pie krūts. Seržanta un jaunās sievietes 

dialoga strupie teikumi atklāj daudzu vandejiešu likteņu aprises un notikumu 

neizpratni: 

  „Es tev jautāju, kāda ir tava politiskā pārliecība?” – „Es nezinu, kas 

tas ir.” [..] – „Kādu ļaužu tu esi?” – „Es nezinu.” [..] – „Kā tā! Tu nezini, kas ir 

tava tēvija?” – „Ak! To gan.” – „Nu?” [..] – „Siskuaņjāra mājas, Azē draudzē.” 

[..] – „Tā taču nav nekāda tēvija.” – „Tā ir mana dzimtā vieta.” Un, brīdi 
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padomājusi, sieviete vēl piebilda: „Es saprotu, kungs. Jūs esat no Francijas, 

bet es esmu no Bretaņas.” – „Nu un tad?” – „Mums katram sava dzimtene.” – 

„Bet mums visiem kopā ir viena un tā pati tēvija!” uzkliedza seržants. – 

„Esmu no Siskuaņjāra mājām!” [..] – „No kurienes tu nāc?” – „No turienes.” – 

„Kurp tu ej?” – „Es nezinu.” – „Kas tad īsti tu esi?” – „Es nezinu.” –  „Tu 

nezini, kas tu esi?” – „Mēs esam bēgļi.” – „Kādai pusei tu piederi?” – „Es 

nezinu.” (7-9) 

  Sarunai tādā garā turpinoties, noskaidrojas, ka sievietes tēvu (viņš 

nozadzis vienu trusi) kunga piespriestais pēriens padarījis darba nespējīgu, 

vectēvu (hugenotu) baznīckungs nosūtījis uz galerām, vīra tēvu (sāls 

kontrabandistu) karalis licis pakārt. Tagad visi sievietes tuvinieki jau miruši, 

mājas nodedzinātas, bet vīrs pirms pāris dienam aizgājis kaujā (karaļa pusē, 

sava kunga pusē, mācītāja pusē!) un briksnājā nošauts. Sarunas nobeigumā 

bataljona lēmumu pieņemt mazos par saviem  audžubērniem apstiprina 

grenadieru sauciens: „Lai dzīvo Republika!” (14)  

 Tā sākas ar bērnu likteni saistītā sižeta atzara peripetijas, kas 

raksturīgas visa romāna sižetiskajam tīklojumam kopumā. (Mazie nokļūst 

bataljona aizgādībā, tad Lantenaka gūstā, kad tas pavēlējis nošaut viņu māti. 

Seko bērnu apdraudētība Turgas tornī, negaidītais glābiņš, viņu laime atkal 

mātes rokās. Ar bērnu likteni saistīta nejaušā Simurdēna un Govēna 

tikšanās, kopīgās cīņas, Govēna neparastā rīcība, viņa sodīšana. Ar 

mazajiem saistīti arī Lantenaka gaitu līkloči.)  

 Igo raksturo Bretaņas zemnieku drausmīgo dzīvi postā un mūžīgā 

apdraudētībā. Kopš seniem laikiem līdz 93. gadam tie mocīti zem romiešu un 

normāņu sirotāju papēžiem, zem reliģijas karu kāviem, zem karaļu, hercogu, 

baronu, grāfu un tiesnešu, laupītāju, tirgotāju un muitnieku pātagas. Tas 

iemācījis pašaizliedzības nolūkā līdzīgi zvēriem slēpties mežu biezokņos, 

milzīgu koku dobumos, to sakņu pinumos vai drūmā un miklā pazemē. Turp 

vedušas ar akmeņu krāvumiem un zariem nomaskētas vertikālas akas. 

Dziļumā no tām taisnā leņķī atzarojušās vairākas ejas, pa kurām iespējams 

nokļūt plašākās alās. Bretaņas mežu pazemes alu labirints, kur iespējams 

pazust tūkstošiem, nu tapis par dumpinieku slēptuvi un uzbrukumu starta 

vietu:  
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 „Neredzami bataljoni uzglūnēja ienaidniekam, slepenas čūsku ordas 

lodāja zem republikāņu armijas kājām, pēkšņi parādījās, pēkšņi atkal pazuda 

pazemē; visur esošie un neredzamie uzgāzās kā lavīna un saira, tie bija 

līdzīgi kolosiem ar spējām pārvērsties punduros: kolosi – kaujā, punduri – 

alā. Jaguāri ar kurmjiem līdzīgu dzīvesveidu.” (D, 183) 

 Baznīcas iedzītais kalpības gars liek Bretaņas zemniekam pat 

visniknākās kaujas karstumā pēkšņi pierimt, klanīties un skaitīt lūgšanu 

tuvumā pamanītas kapelas vai krucifiksa priekšā. Tumsonīgais brīnumu 

gaidītājs notic garīdzniekam, kad tas, savam amata brālim ievilcis ar virvi 

sarkanu svītru kaklā, apgalvo, ka svētais Dieva kalps pēc giljotinēšanas esot 

augšāmcēlies. Cīņā dumpinieki metas ar neprātīgu drosmi, bet aizkavējas, ja 

iespējams gūt laupījumu – tad svētuļi pārvēršas zagļos. Gariem pīķiem, 

medību bisēm, zobeniem, izkaptīm, mietiem un lokiem bruņotie vandejieši  

dzīvus sadedzina mājās ieslodzītus cilvēkus, nocērt gūstekņiem delnas, 

spīdzina ar speciāli izkaltiem roku dzelžiem. Muižnieki rojālisti un fanātiskas 

aristokrātes ar zirgu pakaviem samaļ kritušos un ievainotos republikāņus. 

Arvien bīstamākas kļūst atbaidošajā karā iegūtās trofejas, pat lielgabali. 

 Igo akcentē mežonim līdzīgā Bretaņas zemnieka garīgo un politisko 

atpalicību, taču tikpat kā nepievēršas Vandejas dumpja sociāli ekonomisko 

cēloņu analīzei. Tumsonības cēloņi uzrādīti galvenokārt ārējā ienaidnieka 

apdraudētajā Bretaņas vēsturē un pašmāju kaklakungu jūgā. Savdabīgi ir 

rakstnieka uzskati par Bretaņas cilvēka smagā rakstura tapšanu liktenīgi 

drūmās dabas – baigo mežu un pūstošo purvu – ietekmē. Ja skaidro strautu 

apšalktā kalnu brīvē augušie šveicieši savulaik cīnījušies par brīvības 

ideāliem un uzvarējuši, tad biezokņu tumsā un sastāvējušos ūdeņu dvingā 

smakušajiem vandejiešiem progresa ideāli ir sveši, viņi dumpojušies, lai 

saglabātu savu savrupību un aizspriedumus, tādēļ  zaudējuši. „Virsotnes un 

zemiene dažādi audzina cilvēkus.” (D, 193) Tāda ir Igo atziņa, kas tuva 

apgaismotāja Šarla Luija Monteskjē ģeogrāfiskā determinisma teorijai. 

 

 Pretmetā tumsonīgo zemnieku masām Igo tēlo īsteno revolūcijas 

virzītājspēku – tā ir Parīzes revolucionārā tauta. Arī Parīzes tēlojums, tāpat 

kā Konventa un Vandejas pagātnes un dumpja apraksts, liecina par daudzu 

vēstures materiālu rūpīgu apguvi. Parīzē valda revolūcijas enerģija. Tautā 
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nav manāmas ne mazākā noguruma vai baiļu pazīmes. Sienas noklātas 

priecīgi krāsainiem sludinājumiem, kuros izceļas lielākiem burtiem rakstītais 

sauklis: „Lai dzīvo Republika!” Visur skan Marseljēza. Dārzos apmāca atkal 

un atkal jaunas brīvprātīgo kareivju nodaļas. Ieroču darbnīcās top šautenes. 

Teātros pulcējas smaidoši cilvēki. Baskājaini ielas bruģētāji par samestu 

naudu nopērk zābakus un nosūta tos republikāņu nodaļām Vandejā. 

Neraugoties uz maizes, ogļu, ziepju un daudz kā cita trūkumu, neraugoties 

uz augstajām cenām, nabadzībā nostiprinās stoisks godīgums. Mazi bērni 

dzied revolucionāras dziesmas. „Tajos dīglī snauda plašā nākotne.” (78) 

  Romānā „Deviņdesmit trešais gads” nav mīlas intrigas, tomēr 

tikumiski filozofiskā problemātika atklāta lielu kaislību sadursmēs. Jakobīņu 

diktatūras laika Parīzes un Vandejas vērienīgajā atveidojumā iekausētas 

spēcīgu personību dvēseles kataklizmas. Romāna kolorītu veido arī tā 

poētikai raksturīgais heroiskais patoss, kas darbības attīstībā apvienojas ar 

traģisma elpu un uzbur revolūcijas laikmeta nežēlības un varonības garu. 

 

  „Tas ir tik dīvaini un skaisti. [..] Uz mežonības 

pamatiem tiek celts civilizācijas templis.” (220) 
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 Izskaņai! 

 Ar Viktora Igo daiļradi uzcelts piemineklis visai 19. gadsimta 

romantisma literatūrai Francijā. Bet paša Igo radošās personības 

neaizmirstamību tēlaini raksturo lielajam humānistam, demokrātam un 

romantiķim veltītais piemineklis Džērsijas salā: 

 

  „Piemineklis izveidots uz kraujas pār okeānu. Pieminekļa pamatne 

ļoti zema, tikai divdesmit vai trīsdesmit centimetru. Tā aizaugusi ar zāli. 

Tāpēc liekas, ka Igo stāv tieši uz zemes.  

 Igo attēlots ejam pret stipru vēju. Viņš iet saliecies, plecos plīvojošs 

uzmetnis. Igo pietur cepuri, lai to neaiznestu vējš. Visi viņa spēki atdoti cīņai 

ar okeāna vētras brāzmu. [..] 

  Apkārt, cik vien tālu saredzams, dūc nemierīgais okeāns, laiza 

smagiem viļņiem klinšu pakājes, paceļot un sašūpojot jūras zāļu biezokņus, 

un, smagi grandot, ielaužas zemūdens aizās.  

  Miglainās dienās no tālajām bākām skan sirēnu drūmie rēcieni. Bet 

naktīs bāku ugunis guļ pamalē paša okeāna līmeņa augstumā. Tās bieži 

iegrimst ūdenī. Tikai šī pazīme liek saprast, cik milzīgus viļņus, bāku ugunis 

aizsedzot, okeāns veļ uz Džērsijas krastiem. 

 Viktora Igo piemiņas gadadienā Džērsijas iedzīvotāji gulda uz 

pieminekļa pakājes dažus āmuļa zarus. Lai noliktu āmuļus pie Viktora Igo 

kājām, izvēlas visskaistāko salas meiteni. Āmuļa olīvzaļās, ovālās lapiņas ir 

stingras un biezas. Pēc vietējiem ticējumiem, āmulis nes laimi dzīvajiem un 

ilgu piemiņu mirušajiem.  

 Ticējumi piepildās. Arī pēc nāves Igo dumpīgais gars klīst visā 

Francijā. 

 Tas bija straujš, vētrains un ugunīgs vīrs. Viņš pārspīlēja visu, ko 

redzēja dzīvē un par ko rakstīja. Tā bija izveidojusies viņa redze. Dzīve 

sastāvēja no pacilāti vai svinīgi izteiktām, naidā vai līksmē brāzmojošām 

kaislībām. 
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  Viņš bija dižens diriģents savam vārdu orķestrim, kas sastāvēja tikai 

no pūšamiem instrumentiem. Tauru gavilējošais varš, timpānu dārdoņa, 

griezīgie un sērie flautu svilpieni, dobjie oboju saucieni. Tāda bija viņa 

muzikālā pasaule. 

 Viņa grāmatu mūzika savā varenībā līdzinājās okeāna viļņu dunai. 

Tā lika drebēt zemei. Un lika drebēt vājām cilvēku sirdīm. 

  Bet viņš tās nežēloja. Viņš bija nevaldāms kaislā tieksmē iedvest 

visai cilvēcei savu naidu, sajūsmu un savu skaļo mīlestību. 

  Viņš bija ne vien brīvības bruņinieks, bet arī tās saucējs, tās 

vēstnesis, tās trubadūrs. Viņš likās kliedzam visas pasaules krustceļos: „Pie 

ieročiem, pilsoņi!” 

 

 Viņš ielauzās garlaicīgajā klasicisma laikmetā kā 

negaiss, kā vēja virpulis, kas nes sev līdzi lietus strūklas, 

lapas, mākoņus, ziedlapiņas, pulvera dūmus un cepurēm 

norautas kokardes. 

 Šo vēju nosauca par Romantiku. 

 Tas izvēdināja sastāvējušos Eiropas gaisu un 

piešalca to ar neapvaldītu sapņu dvesmu.”65 

 

 

                                                           
65

  Paustovskis, Konstantīns. 1958. Zelta roze. No krievu valodas tulkojusi Belševica, Vizma. 

Rīga: LVI, 261-263. Citējuma nobeiguma fragmentu izcēlusi manuskripta autore. 
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Sinhronā tabula par Francijas vēsturi, literatūru un mākslu 18. gadsimta izskaņā un 19. gadsimtā 

 
Vēsture 

 

 
Literatūra 

 

 
Māksla  

 

Absolūtisma noriets Francijā  18. gadsimta pēdējā trešdaļā 
Luijs XVI – Francijas karalis (1774 –1792) 
 
Lielās franču revolūcijas (1789 – 1799) priekšnoteikumi; 
Ģenerālštatu atklāšana (05.05.1789) –  revolūcijas sākums; 
no Ģenerālštatu deputātiem atšķēlušos trešās kārtas 
pārstāvju dibinātā Nacionālā sapulce, vēlāk Nacionālā 
Satversmes sapulce (09.07.1789 – 03.09.1791) – augstākais 
likumdevējs orgāns, kas darbojas līdz pirmās Francijas 
konstitūcijas pieņemšanai; tautas sacelšanās Parīzē,  Bastīlijas 
ieņemšana (14.07.1789);  Satversmes sapulces radikālās 
reformas; Cilvēka un pilsoņa tiesību deklarācija (26.08.1789). 
 
Pirmā Francijas konstitūcija (1791) – karaļa varas 
ierobežotāja konstitucionālā monarhijā (1791 – 1792); 
atbilstoši pirmajai Francijas konstitūcijai (1791) ievēlētās 
Likumdošanas sapulces (1791 – 1792) pasludinājums par 
Luija XVI gāšanu no troņa; jaunievēlētā Nacionālā konventa – 
republikas parlamenta – lēmums par Francijas republikas 
proklamēšanu (21.09.1792). 

 
1774 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1791 
 
 

 
Didro, D. Dalambēra  
                         sapnis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Šenjē, A. Dzejoļi 
            (1791 – 1795) 
 

Mūzikas pirmatskaņojumiem 
 žanra nosaukumi treknrakstā 

 
1784 
 
 
 
 
 

 
Davids, Ž. L. 
  Horāciju zvērests 
 
 
 
 

Francijas Pirmā republika (1792 – 1804) – trīs republikānisku 
režīmu (Nacionālā konventa, Direktorijas, Konsulāta) varas 
periods   
 
Francijas augstākā likumdošanas un izpildu varas orgāna 
Nacionālā konventa režīma laiks (1792 –1795);  
Luija XVI sodīšana ar nāvi (21.01.1793), vēlāk  arī tautas 
ienīstās karalienes Marijas Antuanetes giljotinēšana. 
 
Eiropas monarhiju vienošanās karam pret revolucionāro 
Franciju; Francijas atbilde ar revolūcijas karu uzsākšanu cīņai 
pret interventiem;  
zemnieku sacelšanās un pilsētu iedzīvotāju zemāko slāņu 
nemieri (1793), kontrrevolucionārie dumpji Vandejā (1793) ar 
mērķi atjaunot feodālo monarhiju (piedalās garīdzniecība, 
muižniecība, daļa zemniecības), Vandejas kari, šuāni. 
 
Jakobīņu terora laiks, kad revolūcijas augstākajā vilnī 
Nacionālajā konventā ir koncentrējies jakobīņu pārspēks, kas 
Franciju  gan atzīst par demokrātisku republiku, bet realitātē 
ir tapusi jakobīņu diktatūra (1793 – 1794) ar masveida nāves 
sodiem; 9. termidora apvērsumā (27.07.1794)  pieņemtais 
Konventa lēmums  par jakobīņu pārstāvju pasludināšanu 
ārpus likuma;  Ž. P. Marats, Ž. Dantons, M. Robespjērs. 
 
Atbilstoši konstitūcijai (1795) veidotā Direktorija – Francijas 
republikas valdības režīms ar mērenu politiku (1795 – 1799); 
Direktorijas atlaišana un Konsulāta izveidošana pēc franču 
armijas ģenerāļa Napoleona Bonaparta organizētā 18. 
brimēra apvērsuma (09.11.1799); Lielās fr. revol. nobeigums. 
 
Konsulāts (09.11.1799 – 18.05.1804) – varas režīms  no 
Direktorijas atlaišanas līdz Napoleona Bonaparta  
pasludināšanai par imperatoru; lai gan formāli Francija paliek 
republika, izpildvara tiek nodota trim konsuliem, pie kam 
būtībā visa vara pieder ģeniālajam karavadonim un pirmajam 
konsulam Napoleonam Bonapartam, kas kļūst par konsulu  uz 
mūžu (1802) un iegūst  franču imperatora titulu (18.05.1804). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1796 
 
 
 
1797 
 
 
 
1800 
 
1801 
 
1802 
1802 
 
1802 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stāla, Ž. de.  
 Par kaislību ietekmi  
  uz cilvēku un nāciju  
                            laimi 
Šatobriāns, F. R. de. 
  Vēsturisks, politisks 
    un morāls apskats  
         par revolūcijām 
Stāla, Ž. de.  
             Par literatūru 
Šatobriāns, F. R. de.  
                           Atala 
Stāla, Ž. de.   Delfīne 
Šatobriāns,  F. R. de. 
                           Renē 
Šatobriāns,  F. R. de. 
    Kristietisma ģēnijs 

 
 
 
 
 
1792 
 
 
 
 
 
 
 
 

1793 
 
 
 
 
 
 
1796 
 
 
 
 
 
 
 
1800 
 
 
1801 
 
 
 
1802 

 

 
 
 
 
 
Lils, K. Ž. R. de.  
            Marseljēza 
                  (Francijas 
   Republikas himna) 
 

 
 
 
 
Davids, Ž. L. 
         Marata nāve 
 
 
 
 
 
Gro, A. Ž.  
        Napoleons uz  
           Arkoles tilta 
 
 
 
 
 
Davids, Ž. L. 
             Napoleona 
                  portrets 
Davids, Ž. L.  
  Bonaparts šķērso 
                       Alpus 
 
Žerārs, F. Rekamjē 
   kundzes portrets 
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Francijas Pirmā impērija – 
Francijas valsts Napoleona I vadībā 
(05.1804 – 04.1814) un „simts 
dienu” laikā (20.03  –22.06.1815) 
 
Napoleona I oficiālā kronēšana par 
Francijas imperatoru (02.12.1804);  
Napoleona I reformas; Civilkodekss 
jeb Napoleona kodekss (1804). 
 
Napoleona kari; franču armijas 
sabrukums karagājienā uz Krieviju 
(1812); kari pret Franciju, tautu 
kauja (10.1913),  koalīcijas valstu 
karaspēks Parīzē (1814), Napoleona 
piespiedu atteikšanās no troņa un 
došanās uz Elbas salu (1814). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1805 
1807 
 
 
1810 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Didro,D. Ramo brāļadēls 
Stāla, Ž. de. Korinna jeb Itālija 
 
 
Stāla, Ž. de. Par Vāciju 
 

 
 
1804 
 
 
 
 
 
 
 
1807 
 
1808 
 
 

 
 
Engrs, Ž. Pašportrets 
 
 
 
 
 
 
 
Davids, Ž. L. Napoleona  
                               kronēšana 
Pridons, P. P. Tiesa un  
                        Atriebība seko  
                           noziegumam 

Burbonu varas restaurācija  
(1814 –1815,    1815 –1830) 
Luijs XVIII – Francijas karalis   
(1814 – 1815, 1815 –1824) 
 
Vīnes kongress (09.1814 –06.1815); 
Napoleona I „simts dienu” laiks 
(20.03.  –22.06.1815); franču 
armijas sagrāve Vaterlo kaujā 
(18.06.1815), Napoleona I 
izsūtīšana uz Svētās Helēnas salu. 
 
 
 
 
 
Šarls X– Francijas karalis (1824 – 
1830), galēji reakcionāras politikas 
īstenotājs, atteicies no troņa un 
bēdzis Jūlija revolūcijas laikā.  
 
 
 
 
Jūlija revolūcija (27.07.-29.07.1830) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1816 
1816 
 
1820 
 
1822 
 
1825 
1826 
1826 
1826 
1827 
1827 
 
1829 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konstāns, B. Ādolfs 
Beranžē, P. Dziesmiņas 
 
Lamartins, A. de. Poētiskas 
                                          meditācijas 
Igo, V. Odas;    Viņī, A. de. Poēmas 
 
Stendāls, F. Rasins un Šekspīrs 
Igo, V. Odas un balādes 
Viņī, A. de. Senas un jaunas poēmas 
Viņī, A. de. Senmars 
Merimē, P. Guzla 
Igo, V. Priekšvārds drāmai „Kromvels” 
 
Igo, V. Austrumu motīvi 

 
 
 
 
 
1815 
 
 
 
 
 
 
1819 
 
 
1822 
1824 
 
 
 
 
 
 
1828 

 
 
 
 
 
Lefevrs, R. Grāfiene  
           Doroteja de Taleirāna 
                                Periogora  
 
 
 
 
Žeriko, T. „Medūzas” plosts 
 
 
Delakruā, E. Dantes laiva 
Delakruā, E.Kauja pie Hiosas 
 
 
 
 
 
 
Obērs, D. Mēmā no Portiči  
                                      (opera) 

Jūlija monarhija 
ar formālu konstitūcijas darbību 
(1830 – 1848) 
Luijs Filips – Francijas karalis 
(1830 – 1848), gāzts no troņa 
Francijas revolūcijas laikā 
 
Jūnija sacelšanās Parīzē  
(05.06. – 06.06.1832), 
apspiesta tikai ar armijas palīdzību. 
 
Pastiprināta ekspansija Āfrikā un 
Francijas koloniālās impērijas 
veidošana (19. gs. 30. –  90. gadi). 
 
Francijas revolūcija (22.02.– 
26.06.1848) ar Jūnija sacelšanos 
(23.06. – 26.06.1848) kulminācijā; 
Luija Filipa  atteikšanās no troņa,  
Otrās republikas proklamēšana. 

1830 
 
 
1831 
1831 
1832 
1833 
1833 
1834 
1834 
1835 
1836 
 
1839 
1839 
1842 
1843 
1844 
1846 

Igo, V. Ernanī 
 
 
Stendāls, F. Sarkanais un melnais 
Igo, V. Parīzes Dievmātes katedrāle 
Sanda, Ž. Indiāna 
Sanda, Ž. Lēlija 
Balzaks, O. Eiženija Grandē 
Viņī, A. de. Četertons 
Misē, A. de. Lorencačo 
Balzaks, O. de. Gorio tēvs 
Misē, A.de. Laikmeta bērna grēksūdze 
 
Stendāls, F. Parmas klosteris 
Balzaks,  O. Zaudētās ilūzijas 
Sanda, Ž. Horācijs 
Sanda, Ž. Konsuela 
Dimā, A. Trīs musketieri 
Dimā, A. Grāfs Monte Kristo 

1830 
 
1830 
 
1830 
1832 
 
 
 
1835 
1836 
 
1836 
1839 
 
1841 
1844 
1846 

Berliozs, H. Fantastiskā  
                                 simfonija 
Delakruā, E. Brīvība sauc 
               tautu uz barikādēm 
Obērs, D. Fra Diavolo (opera) 
Engrs, Ž. O. Bertēna portrets 
 
 
 
Alevī, F. Žīdiete           (opera) 
Meijerbērs, D. Hugenoti  
                                       (opera) 
Domjē, O. Karikatūras 
Berliozs, H. Romeo un  
                 Džuljeta (simfonija) 
Adāns, Ā. Žīzele            (balets) 

Gavarnī, P. Litogrāfijas 
Berliozs, H. Fausta 
                          pazudināšana 
                   (dramatiska leģenda) 
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Francijas Otrā republika 
(1848 – 1852) 
 
Šarls Luijs Napoleons Bonaparts 
(Napoleona I brāļadēls) –  ievēlēts 
prezidents (1848 – 1852) 
 
 
 
Militāra režīma veidošanās Francijā pēc 
Šarla Luija Napoleona Bonaparta izdarītā 
valsts apvērsuma (02.12.1851), impērijas 
pasludināšana  (1852). 

 
 
 
 
 
1848 
 
 
1850 
 
 
 
1852 
 

 
 
 
 
 
Balzaks, O. de. Cilvēciskā 
komēdija (1829 – 1848)  
 
Šatobriāns, F. R.  
                    Aizkapa piezīmes 
 
 
Dimā- dēls, A. 
                     Kamēliju dāma 

 
 
 
 
 
 
 
1849 
 
 
 
 
1852 
 

 
 
 
 
 
 
 
Kurbē, G. Akmeņu skaldītāji 
 
 
 
 
Ruso, T. Ozoli 
 

Francijas Otrā impērija –Bonapartu 
dinastijas monarhija (1852 – 1870) 
 
Šarls Luijs Napoleons Bonaparts –   
Francijas imperators Napoleons III (1852 
– 1870) bonapartisma (imperatora 
diktatūras) laikā, kad visas  vara 
koncentrēta imperatora rokās. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bonapartu diktatūras pāraugšana 
mērenā konstitucionālā monarhijā 60. 
gados; uzurpatora Napoleona III centieni 
atjaunot Francijas ietekmi Eiropā. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Francijas – Prūsijas karš (19.07.1870 – 
10.05.1871); Napoleona III komandētās 
franču armijas sakāve Sedānas kaujā 
(02.09.1870); Napoleons III kopā ar 
franču armiju prūšu gūstā. 
 
Sedānas katastrofas izraisītā Septembra 
revolūcija (04.09.1870); no troņa gāztā 
Napoleona III došanās trimdā; 
Francijas republikas  proklamēšana. 

 
 
 
 
 
 
1853 
 
 
 
1856 
 
1857 
1857 
 
 
 
 
 
1862 
1862 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1866 
 
 
 
 
1867 
 
 
 
 
1869 
 
 

 
 
 
 
 
 
Igo, V. Sodība 
 
 
 
Igo, V. Apceres 
 
Flobērs, G. Bovarī kundze  
Bodlērs, Š. Ļaunuma puķes 
 
 
 
 
 
Igo, V. Nožēlojamie 
Flobērs, G. Salambo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verlēns, P. Saturna dzejoļi 
 
 
 
 
Zolā, E. Terēza Rakēna 
 
 
 
 
Flobērs, G. 
                   Jūtu audzināšana 
 
 

 
 
 
 
 
 
1853 
1853 
 
1855 
1856 
1856 
1857 
 
1858 
1859 
 
1861 
 
1862 
 
1863 
 
1863 
1863 
1863 
1864 
 
1865 
 
1866 
1866 
 
1866 
1866 
1867 
 
1867 
1868 
1868 
1869 
 
1870 

 
 
 
 
 
 
Guno, Š. Ave Maria 
Engrs, Ž. Princeses Albertas  
                       de Boilas portrets 
Kurbē, G. Māklinieka darbnīca  
Adāns, Ā. Korsārs           (balets) 
Engrs, Ž. O. D. Avots 
Milē, Ž. F. Vārpu lasītājas 
 
Ofenbahs, Ž. Orfejs ellē (operete) 
Guno, Š. Fausts                  (opera) 
 
Koro K. Orfejs izved Eiridiki no 
                                      pazemes 
Manē, E. Koncerts Tilerlī parkā 
 
Sensānss, K. Introdukcija un 
              rondo kapričiozo, op. 24 
Manē, E. Brokastis zaļumos 
Monē, K. Brokastis zālē 
Bizē, Ž. Pērļu zvejnieki       (opera) 
Ofenbahs, Ž. Skaistā Helēna 
                                         (operete) 
Meijerbērs, D. Afrikāniete  
                                            (opera) 
Monē, K. Sieviete dārzā 
Ofenbahs, Ž. Parīzes dzīve 
                                             (opera) 
Bizē , Ž. Pertas skaistule 
Tomā, A. Minjona            (opera) 
Guno, Š. Romeo un Džuljeta  
                                             (opera) 
Bizē, Ž. Pertas skaistule    (opera) 
Tomā, A.  Hamlets             (opera) 
Sensānss,K. Klavierkoncerts nr.2 
Guno, Š. Inno e Maria  
       Pantificale    (Vatikāna himna) 
Koro, K. Vētras brāzma 
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Francijas Trešā republika  
(1870 – 1940) 
 
Iekšpolitiskā krīze, tās cēloņi; 
trūkuma un bezdarba dēļ izraisītā 
Parīzes proletariāta vairākkārtējā 
sacelšanās, Parīzes Komūna (18.03. 
– 28.05.1871). 
Republikāniskās valsts iekārtas 
pakāpeniska nostiprināšanās; 
Vācijas un Francijas miera līgums 
(10.05.1871). 
 
 
 
 
 
Francijas Trešās republikas 
demokrātiskās konstitūcijas 
parakstīšana (1875).  
 
 
 
 
Francijas aktīvā piedalīšanās 
pasaules sadalīšanā; Francijas 
īpašumi Āfrikā un Āzijā. 
 
 
 
 
Pasaules izstādes 19. gadsimtā – 
starptautiskas izstādes, kuru mērķis 
demonstrēt dalībvalstu 
sasniegumus zinātnē, tehnikā, 
ražošanā un kultūrā. 
 
 
 
 
 
Pasaules izstāde Parīzē (1889); 
franču inženiera Gistava Eifeļa 
izstādei uzceltais 300 m augstais 
skatu tornis –  Eifeļa tornis. 
 
Panamas skandāls (1892); franču 
akcionāru lielie zaudējumi.  
 
 
 
Dreifusa lieta (1894 – 1899) – tiesas 
prāva pret Francijas ģenerālā štāba 
virsnieku ebreju A. Dreifusu, ko 
nepatiesi apvaino spiegošanā 
Vācijas labā;  Dreifusa notiesāšana 
(1894), apžēlošana (1899) un 
reabilitēšana (1906); progresīvā 
inteliģence, īpaši E. Zolā, par 
Dreifusa lietu. 
 
19. gadsimta izskaņa.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1872 
1873 
 
1874 
 
1874 
 
 
 
1876 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1883 
1883 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1890 
 
 
 
1893 
 
 
 
 
1897 
 
 
1898 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Igo, V. Bargais gads 
Rembo, A. Vienu sezonu 
                                    ellē 
Igo, V. Deviņdesmit trešais 
                                       gads 
Verlēns, P. Romances bez 
                             vārdiem 
 
 
Malarmē, S. Fauna 
                            diendusa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Igo, V. Gadsimta leģenda  
Mopasāns, G. D. Dzīve 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Franss, A. Taīda 
 
 
 
Zolā ,E. Rugonu-Makāru  
                                  dzimta 
 
 
 
Malarmē, S. Atkāpes 
 
 
 Zolā, E. Es apsūdzu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1872 
1872 
1872 
 
 
1874 
 
1874 
1875 
1875 
 
1876 
1877 
1877 
1878 
1879 
1881 
1881 
1881 
1881 
1881 
1883 
1883 
1883 
1884 
1885 
1886 
1886 
1887 
1888 
1888 
1888 
1889 
1889 
1890 
1890 
 
 
1893 
1894 
1895 
 
1897 
1897 
 
1897 
 
1899 
1899 
1899 
1900 
1900 
1900 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plankets, R. Korneviļas zvani       (operete) 

Lekoks, Š. Anžū kundzes meita    (operete) 
Monē, K. Impresija. Saullēkts 
 
 
Lekoks, Š. Žiraflē-Žiroflā                (operete) 
 
Sen-Sanss, Š. K.  Samsons un Dalila 
Bizē, Ž. Karmena                                (opera) 
Lalo, E. Spāņu simfonija vijolei un 
                                      orķestrim (simfonija) 
Degā, I. Ž. E. Absints 
Degā, I. Ž E. Dejotājas pie stieņa 
Sensānss, K. Samsons un Dalila      (opera) 
Degā, I. Ž. E. Zvaigzne 
Renuārs, O. Pavasaris 
Ofenbahs, Ž. Hofmaņa stāsti           (opera) 
Renuārs, O. Divas māsas  
Renuārs O. Venēcija miglā 
Renuārs O. Laivinieku brokastis 
Forē, G. Balāde klavierēm ar orķestri 
Manē, E. Pavararis 
Forē, G. Elēģija čellam ar klavierēm 
Ervē, F. Mademoisella Nituša      (operete) 
Masnē, Ž. Manona                            (opera) 
Sezans, P. Sen Viktuar kalns 
Franks, S. Vijolsonāte lamažorā 
Sensānss, K. Simfonija nr. 3 
Renuārs, O. Dižās peldētājas 
Forē, G. Rekviēms, op.48 
Gogs, V. van. Nakts kafejnīcā Arlā 
Gogs, V. van. Saulespuķes 
Gogs, V. van. Zvaigžņotā nakts 
Franks, S. Simfonija reminorā 
Pisaro, K. Sieviete, kas stumj ķerru Eraņī 
Tulūzs-Lotreks, A. Dejas Mulenrūžā 
 
 
Gogēns, P. Sieviete ar augli 
Debisī, K. Fauna diendusa          (prelūdija) 
Tulūzs-Lotreks, A. Marsela Landere 

                                                 uz  skatuves 
Pisaro, K. Monmantras bulvāris 
Gogēns, P. No kurienes mēs nākam? 
                Kas mēs esam? Kurp mēs ejam? 
d’Endī, V. Fervāls                               (opera) 
 
Rodēns, O. Dieva roka (1897 – 1898) 
Sezans, P. Klusā daba ar drapēriju 
Debisī, K. Noktirnes                     (orķestrim) 
Rodēns, O. Domātājs  (1880 – 1900) 
Šarpentjē, G. Luīza                            (opera) 
Forē, G. Prometejs                            (opera) 
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Franču tēlotājas mākslas darbu reprodukciju izlase  
 

Žaks Luijs Davids 
Horāciju zvērests (1784) 

Ž. L. Davids 
 Bonaparts šķērso Alpus (1801) 

 

 

 

Ž. L. Davids 

Napoleona un Žozefīnes kronēšana (1807) 
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Ž. L. Davids 

     Marata nāve (1793) 

 

Antuāns Žans Gro 

Napoleons uz Arkoles tilta (1796) 

 

Fransuā Žerārs. Rekamjē 

kundzes portrets (1802) 

 

  

Pjērs Pols Pridons. Tiesa un Atriebība seko 

noziegumam (1808) 

Teodors Žeriko 

„Medūzas” plosts (1819) 
 

  

Ežēns Delakruā 

Dantes laiva (1822) 

E. Delakruā 

Brīvība sauc tautu uz barikādēm (1830) 
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Žans Ogists Dominiks Engrs 
Pašportrets (1804) 

Ž. Engrs 

Bertēna portrets (1832) 
Ž. Engrs. Princeses Albertas de 

Broilas portrets (1853) 
 

 
Gistavs Kurbē 

Akmeņu skaldītāji (1849) 

 
G. Kurbē 

Māklinieka darbnīca (1855) 

 

  

Teodors Ruso  

Ozoli (1852) 
T. Ruso  

Makšķernieks 
 

 

Žans Fransuā Milē  

Vārpu lasītājas (1857) 

 
Ž. F. Milē 

Maizes cepēja 

Onorē Domjē 
Veļas mazgātāja (1863) 
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Eduārs Manē 

Koncerts Tilerī parkā (1862) 

 

E. Manē 

Brokastis zaļumos (1863) 

 

 

 

   
E. Manē 

Pavasaris (1883) 
Pjērs Ogists Renuārs 

Pavasaris (1879) 
P. O. Renuārs  

Divas māsas (1881) 

 

 

 

  
P. O. Renuārs 

Venēcija miglā (1881) 
P. O. Renuārs 

Dižās peldētājas (1887) 
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P. O. Renuārs 

Laivinieku brokastis (1881) 

P. O. Renuārs 

Ainava Sēnas krastos(1879) 
 

 

 

Klods Monē 
Impresija. Saullēkts (1872) 

K. Monē 

Ūdensrozes  (1904) 

 

 

 

  

Žans Batists Kamils Koro 

Orfejs izved Eiridīki no Pazemes (1861) 

Ž. B. K. Koro  

Vētras brāzma (1870) 
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Ilērs Žermēns Edgars Degā 

Absints (1876) 

 
I. Ž. E. Degā 

Dejotājas pie stieņa (1877) 

 
I. Ž. E. Degā 

Zvaigzne (1878) 
 

 

 

   

Vinsents van Gogs 

Nakts kafejnīca Arlā (1888) 

V. van Gogs 

Saulespuķes (1888) 

V. van Gogs 

Zvaigžņotā nakts (1889) 

 

 

 

 Pols Gogēns 

Sieviete ar augli (1893) 

 P. Gogēns 

No kurienes mēs nākam? Kas mēs esam? Kurp mēs ejam? (1897) 
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Pols Sezans 

Sen Viktuar kalns (1885) 

P. Sezans 

Klusā daba ar drapēriju (1899) 
 

  

Anrī de Tulūzs-Lotreks 

Dejas Mulenrūžā (1890) 

A. de Tulūzs-Lotreks 

Marsela Landera uz skatuves (1895) 
 

  

Kamils Pisaro 

 Siena vezums (1879) 
Kamils Pisaro  

Monmantras bulvāris (1897) 
 

 

 



230 
 

   

Robērs Lefevrs. Grāfiene  

Doroteja de Taleirāna-Periogora, 

dzim. Kurzemes princese (1815) 

(glezna Rundāles pilī) 

Viljams Adolfs Burgo 
Mazā gane (1889) 

V. A. Burgo 

Jauna meitene cīnās ar Erotu 

(1889) 

 

Žoržs Serā 

Strādnieki (1883) 
Ž. Serā 

Pēcpusdiena salā (1886) 
 

 

 

 

 

 

Gistavs Moro 

Edips un sfinksa (1864) 

G. Moro 

Jāsons un Mēdeja (1865) 
G. Moro 

Orfejs (1865) 
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Ogista Rodēna skulptūru attēli 
 

  
 

Ogists Rodēns 

 Skūpsts (1886) 

O. Rodēns  

Domātājs (1880) 

O. Rodēns 

Dieva roka (1898) 

 

   
           O. Rodēns 

          Ādams (1880) 

O. Rodēns 

   Ieva (1881) 

             O. Rodēns 

               Pazudušais dēls (1887) 
 

 

O. Rodēns 

Danaida (1885) 

 

O. Rodēns 

Eņģeļu krišama (1900) 
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Ausma Grīnvalde. „Romantisma vējos” (2019) –  

pārlabots un papildināts  

grāmatas „Franču romantisma literatūra 19. gadsimtā”
66

 manuskripts 

 

 

Andis Šēpers, vāku noformējums 

Manuskripta vākiem izmantoti  

 Ežēna Delakruā gleznas „Skats uz jūru no Djepes augstumiem” (1852) reprodukcijas 

fragmenti  

 un Žorža Serā gleznas „Eifeļa tornis” (1889) reprodukcijas fragments

                                                           
66

 Grīnvalde, Ausma. 2002. Franču romantisma literatūra 19. gadsimtā. Liepāja: LiePA.  

 



 
 

 



 
 

 


