
KĀRLIS 

SKALBE
Rakstnieka sirdsvārdi

VALKAI

7. novembrī latviešu sirsnīgākā dzejnieka un 
pasaku meistara 140. dzimšanas diena. Skalbe
bijis arī viens no Latvijas valsts veidotājiem. 
Vairāki viņa mūža gadi saistīti ar Valku.



Ilgonis Bērsons grāmatā “Mūža raksti”:

“Kārļa Skalbes “Mūža rakstu” piektais 
sējums aptver tikai divus gadus (1915, 
1916), toties tie ir ļoti raženi laika posmi. 
Kara un citu apstākļu dēļ Kārlim Skalbem 
bieži jāmaina dzīves un darba vietas, 
Kurzeme, Lietuva, Polija, Rīga, Valmiera, 
Valka, Pēterburga, Maskava – tādi ir 
attālumi, un tāpēc ilgi nākas būt prom no 
ģimenes.”





1915. GADS

Pēc 17. augusta, kad jābēg no vācu 
karaspēka lielā uzbrukuma, viņš [Kārlis 
Skalbe] kopā ar citiem [“Līduma”] 
redakcijas ļaudīm pārceļas uz dzīvi Valkā. 
Lizete pagaidām paliek Rīgā.

“Līduma” pirmais, pēc kārtas 221., numurs 
Valkā iznāk 24. augustā.





Ādolfa Ersa atmiņas “Skalbe Valkā” 1929. g.:

“Redaktors Nonācs bija atradis otrā stāvā 
istabu ar trepju telpu, kur mazs lodziņš 
iežogoja ābeles galvu un nenozīmīgus 
jumtus. Šai trepju galā ierīkojām redakciju 
ar apaļu galdu un trim krēsliem. Tulkojām 
laikrakstus un telegrammas. Šis pats trepju 
gals kļuva arī mūsu dzīvoklis. Saimniece 
vakaros uznesa cisas, palagus un segas. Tad 
palikām divatā. (..) Fronte pie Rīgas 
apstājās. Redzējām, ka avīzei Valkā būs 
jāiznāk ilgāk. →



→ Atradās jaunas redakcijas telpas. Tur 
blakus istabā bija vieta arī mums. Viens 
viņš [Skalbe] nemīlēja mājā palikt. Bija 
krāsne. To vakaros viņš kurināja un 
smēķēja. Mani nelaida projām. (..) Tad  
Skalbe gaidīja Zeti. Ar viņas atbraukšanu 
iesākās dzīvākas dienas. Ieradās 
saimniecība ar katliņu, pannu un galda 
rīkiem.”





Lizete Skalbe:

“Līdz ar “Līdumu” pārceļamies uz Valku. 
Pirmo nakti pārguļam “Līduma” redakcijā uz 
grīdas. Vēlāk Tiltiņa jaunkundze laipni 
atdod mums mazu istabiņu savā dzīvoklī. (..) 
Dabūju darbu Valkas bēgļu aprūpes nodaļā. 
Mana māsa gādā par mūsu bērniem un 
saimniecību.”

Lizete var būt priecīga, ka Valkā ģimene uz 
kādu nenoteiktu laiku ir kopā.



Inguna Bauere grāmatā “Lizete, dzejniekam lemtā”:

“Ar bērniem pie rokas 
staigādama pa klusajām, 
krāsainu lapu dāsni 
piebērtajām Valkas 
ieliņām, izbaudu provinces 
jaukumus. “Domā par 
gaišumu,” atgādina mans 
vīrs, un es cenšos, cik 
spēka, sekot šim labajam 
ieteikumam.”



Ojārs Zanders:

“Pirmā pasaules kara gados K. Skalbe kopā 
ar Kārli Krūzu, Jāni Akurateru, Antonu 
Austriņu, Edvartu Virzu, Pāvilu Rozīti, 
Ādolfu Ersu un vēl citiem pa vairāki lāgi 
dzīvo un strādā Valkā, kur atrodas 
laikraksta “Līdums” evakuētā redakcija. Ā. 
Erss viņu raksturo kā sabiedrības dvēseli, 
kas vajadzīgajā brīdī prot arī “izsviest 
dzīvu vārdu tautā” (kā mēdzis sacīt pats K. 
Skalbe).”



Rūdolfs Egle: 

“..atmodas ideoloģijā dzīvo arī citi –
Austriņš, Akuraters, Virza, J. Lapiņš, kuri 
laikiem parādās Valkā. Drūmajos rudens 
vakaros visi sanāk kopā, dzied 
tautasdziesmas. [..] Dažreiz visa bohēma 
gar dzirnavdīķi ierodas tuvējos Ruķeļos pie 
viesmīlīgā saimnieka Pavloviča, un atkal 
nopietnībā un jokos visi jūsmo nākotnei.”



Lugažu pagasta lauksaimnieks, vakarēšanas 
sekmētājs un dziesminieks Jānis Pavlovičs 
pēc Otrā pasaules kara rakstītajās 
atmiņās atceras kādu saviesīgu pulcēšanos, 
kurā piedalījies arī Skalbe un kurā 
dziedājuši arī dzejnieka iemīļoto dziesmu: 
“Karā iešu, vēl pārnākšu...”



Inguna Bauere grāmatā “Lizete, dzejniekam lemtā”:

“..ne mirkli nerimstas diskusijas ne mājās, 
ne draugu lokā. Visbiežāk jau draugu lokā. 
Arī tagad Kārlis vedina mūs posties ciemā 
pie Pavloviča, kurš dzīvo divas verstis 
attālajos Ruķeļos.

- Gribu zināt viņa viedokli. Šovakar tur ļaužu 
būšot daudz.
.. Ruķeļos sapulcējas īpaša publika –
rakstnieki un demokrātiskā inteliģence, tur 
drīkst droši teikt, ko domā.”



Valkā ieradies, Pēteris Ērmanis kļūst par zaldātu 
un atnes uz “Līdumu” savus dzejoļus:

“Skalbe vienmēr bija ļoti laipns, bet manus
dzejoļus atrada pārāk smagus un par maz
vienkāršus: vienu tomēr nodrukāja, bet tā
salaboja, ka iznāca gan skaisti, bet man žēl
vien sametās: sak, par ko es pats tā
nemācēju!”



Kārlis Skalbe “Kurzemnieki un vidzemnieki” 
“Līdumā” 27. augustā:

“Purvi un sili, purvi un sili,” kurzemnieki 
nopūtās, skatīdamies pa vagonu logiem, kad 
vilciens tuvojās Valkai..

..Un tomēr šai darba zemei ir kaut kas, kā 
Kurzemē nebija. Tā ir lielāka garīga 
modrība. To es redzēju tūliņ, iebraucot 
Valkā. Valkā nav vairāk par 10000 latviešu, 
bet garīgā ziņā tā nestāv pakaļ Jelgavai, 
kura atrodas bagāto Kurzemes lauku vidū.
→



→ Pirmā vieta, kur es nonācu Valkā, bija 
Valkas Palīdzības biedrība. Un te es 
dabūju dzirdēt, ka nabadzīgā ziemeļu 
nomalē, mazā pilsētiņā var padarīt 
diezgan daudz.
“Pagājušā gadā mēs sarīkojām latviešu 
kultūras svētkus,” kāds no šās biedrības 
darbiniekiem man stāsta. “Bija teātris, 
koncerts un priekšlasījumi. Mēs 
uzaicinājām labākos latviešu 
māksliniekus un lektorus, kādus tai laikā 
varējām dabūt. →



→ Uz šīm dienām mēs atsvabinājāmies no 
darba, tie bija priekš mums īsti svētki. 
Apmeklētāji sabrauca no visas apkārtnes. 
Mums ir modri ļaudis. Tad vēl Teodors 
[Zeiferts] nolasīja 10 lekcijas par latviešu 
rakstniecību, uz viņām ieradās līdz 250 
klausītāju.”
Tas tiešām liecina par šās Vidzemes 
ziemeļu pilsētiņas modrību..
Ja Valkā ir 250 cilvēku, kas noklausās 
lekcijas par latviešu rakstniecību, tad jau 
šie purvi un meži nav nebūt tik nabadzīgi, 
un kurzemnieki šai ziemeļu zemē varēs vēl 
mācīties garīgu modrību.”





Kārlis Skalbe “Ziedojums latviešu kultūras labā” 
“Līdumā” 23. septembrī:

“..Sarkanā Krusta Valkas latviešu nodaļa 
nolēmusi ziedot 3000 rubļu latviešu 
rakstnieku un mākslinieku pabalstīšanai, 
kuri kara apstākļu dēļ spiesti zaudēt darbu 
un dzimteni.
Kamēr latviešu kultūra apzinīgi sāk 
nogatavoties, tas ir pirmais lielākais 
ziedojums viņas darbinieku labā, kurš nāk 
no pašas tautas.. →



→ Latviešu mākslas vārdā par to izsaku 
ziedotājiem dziļāko un sirsnīgāko pateicību! 
Valkas un apkārtnes latvieši ir sapratuši 
sava laika uzdevumu, viņi ir sapratuši, ka 
bez visa, kas mums glābjams šinīs grūtās 
dienās, mums ir vēl arī sava kultūra..

Šis tautas ziedojums rāda, ka .. par mūsu 
rakstniecību un mākslu .. gādā mūsu tauta. 
Un viņai netrūks priekš tā sajūsmas arī uz 
priekšu.”





Ap novembri “Līduma” redakcijā sāk 
strādāt Antons Austriņš, turpat darbojas 
Jānis Lapiņš. Valka ir kļuvusi bagāta ar 
rakstniekiem.
Novembrī Skalbi aicina uz Petrogradu 
piedalīties Bēgļu apgādāšanas centrālās 
komitejas sēdē, kur jāspriež par 
rakstnieku pabalstīšanu. Pēc Valkas 
Sarkanā Krusta nodaļas ieteikuma Skalbem 
piešķir piecsimt rubļus. Viņš ierosina 
izveidot īpašu rakstnieku koloniju – viņu 
sadzīves uzlabošanai.



1916. GADS

13. janvārī Skalbe atrodas Petrogradā, ko 
apliecina vēstule sievai un ķeras pie 
darba. Viņa vadībā iznāk žurnāls 
“Varavīksne”.. 19. janvārī Skalbe ir jau 
Maskavā.. Viņš saņēmis lūgumu vadīt 
Maskavas (latviešu) kultūras biroja 
mākslas sekciju.



K. Skalbe “Valkas Palīdzības biedrības koncerts 6. 
janvārī Volfa proģimnāzijā” 8. janvāra “Līdumā”

“Atsaucīgā Valkas sabiedrība, kura dzīvi 
interesējas par laika un kultūras 
jautājumiem, ar saviem Ziemassvētku 
izrīkojumiem pierādīja, ka viņā ir dzīvs 
arī mākslas gars. Māksla vispirmā kārtā ir 
nopietna disciplīna, un tā bija sevišķi 
redzama Valkas Palīdzības biedrības korī, 
kurš klausīja savam diriģentam kā 
koklētājam labi uzskaņota kokle ar visām 
savām stīgām. →



→ Korī bija manāma īsta mākslas 
mīlestība un nopietns darbs. Ar kādu 
prieku es skatījos uz dziedātāju sejām, 
kā tās uzņēma un pārdzīvoja katru 
mājienu no sava diriģenta rokas, kurš 
tapa viņu vidū par dziesmas dvēseli. Jā, 
Valkas Palīdzības biedrības korim ir 
laimējies atrast sev smalkjūtīgu dvēseli 
diriģenta Pliča personā. Viņš prot izjust 
dziesmu un izjusti viņu priekšā nest, un 
tas ir galvenais. Arī dziesmā mēs 
meklējam tikai dvēseli, un, kas mums to 
prot atdarīt, tas ir mākslinieks. →



→..Daudz svētku gaismas ienesusi Valkas 
Palīdzības biedrība ar šiem izrīkojumiem. 
Nu viņai vajadzētu gādāt, lai arī darba 
dienām, kas tagad sākas, krīt mūsu ceļā 
kāds mākslas stars, jo ziemas vienmuļība 
ir grūti panesama.”



Kārlis Skalbe vēstulē Lizetei Maskavā 7. februārī:

“..Mēs sākam izvest Pavloviča ideju un 
nodibināt Kultūras fondu. Vai šī ideja nāk 
no Valkas jeb viņa visos pamodusies vienā 
laikā, bet viņa visiem patīk un katris viņu 
tur par savu..”



Kārlis Skalbe vēstulē Lizetei Maskavā 12. aprīlī:

“..Tad braukšu ar mierīgu sirdi pie Tevis 
ciemā. Vai mēs paliksim Valkā kopā, vai 
nepaliksim, bet tas nu man ir skaidrs, ka 
es varēšu strādāt rakstniecībā un svabadi 
veidot savas domas. ..redzēsimies Valkā.”



Lizete Skalbe:

“Uz Valku rakstnieks atgriežas [1916.g.]
maija sākumā, bet, pārguris no iespaidu
pārpilnības, saslimst. Valkas pilsētas
igauņu ārsts atrod tīfa pazīmes un
rakstnieku ievieto tīfa barakā, kas par
laimi tikko renovēta un kur neviena tīfa
slimnieka nav. Arī diagnoze izrādās
maldīga. Kādas māsas rūpīgā kopšanā
slimnieks pamazām atveseļojas.”



..Skalbe jūlijā atpūšas un dzīvo pie Jāņa
Lapiņa Valmierā. Viņi izbrauc uz
Burtniekiem, Ainažiem, Zilo kalnu. Lapiņš
novēro, ka “ceļotājs viņa dvēselei ir tuvs”.

K. Skalbe mēdz ceļot arī pa darba vietām.



Augustā Skalbe ieskrien Valkā, iestājas atkal
darbā “Līduma” redakcijā. J. Akuraters, kas tad
dzīvo Valkā, vēlāk stāstīs: “Vasarā 1916. gadā
man bija patīkami pavadīt laiku žurnālista darbā
Valkā pie “Līduma” kopā ar Ā. Ersu, K. Skalbi un
A. Austriņu. Skalbe gan neko īpašu nepadara,
avīzē nav nevienas viņa publikācijas. K. Krūza
dienasgrāmatā 13. augustā atzīmē J. Grīna
teikto: Skalbe esot aizbraucis uz Rīgu, jo
strādājot atkal “Jaunāko Ziņu” redakcijā.. Jau
15. augusta numurā iespiests raksts “Rīgā”, un
šis izdevums Skalbes jaunradei atvēl lielu vietu
līdz pašām gada beigām.



Kārlis Skalbe vēstulē Jānim Akurateram
Rīgā 27. augustā:

“..Ilgāku laiku jau esmu no Valkas prom,
Tava vēstule ar nokavēšanos pārceļoja
šurp uz Rīgu, un es tikai tagad varu uz
viņu atbildēt. ..Rīga atkal top par
inteliģences centru. ..neaizmirstiet arī
mūs ar Virzu, jo visai spoži jau mums
neiet.”



Kārlis Krūza savā dienasgrāmatā 18. decembrī

atzīmē, ka ciemojies Skalbe, kas nupat
iebraucis no Maskavas. Viņš sapņo par
jaunu izdevumu: “visu laiku runāja par
“Jaunās Latvijas” izdošanu. Redakcijas
komisija sastāvēšot no viņa (Skalbes) un
Bārdas. Arī man vajadzēšot kaut ko
uzrakstīt. No otras istabas iznāca Virza un
izteica savu nemieru par Bārdu – viņa
vadībā nekas labs neiznākšot”.
K. Skalbes iecerētais mēnešraksts varēs
iznākt tikai 1918. gadā – Valkā.





J. Akuraters:

“Kad es iestājos latviešu strēlnieku pulkos 
1916. g. oktobrī, Skalbe dzīvoja Rīgā.. Viņš 
iestājās strēlniekos taisni Ziemassvētku 
kauju priekšvakarā.. Skalbi iedalīja 
vezumniekos.. Šai laikā Skalbe ziedoja 
kara dievam savu dzejnieka bārzdu.. →



→..Pirmā Ziemassvētku dienā, kad
nonācām pozīcijās.. drausmīgu iespaidu
atstāja mūsu strēlnieku kritušo rindas,
mūsu komandieris.. iedeva.. šautenes un
teica: “Stājaties darbā!” Un Skalbe
mierīgi, tāpat kā visi citi, ar šauteni uz
muguras stāv savā postenī, apsargājot
ceļus. Tās bija dienas un naktis, kas
viņam deva tik daudz novērojumu par
strēlnieku dzīvi.”



1917. GADS

Gada pirmajā pusē Kārlis Skalbe dzīvo
Rīgā.. Un joprojām strādā avīzes
“Jaunākās Ziņas” redakcijā.
Grāmatu izdevējs Ansis Gulbis
atcerējās: “..ieradās pie manis Kārlis
Skalbe un Edvarts Virza..

“Mums vajadzīgs savs ķēniņš, latviešu
karalis!” Skalbe runāja.

“I savs karaspēks!” Virza piebalsoja.
“Neatkarīga Latvija ar savu karaspēku!”

Skalbe iekarsa.



Augustā Rīgu ieņem vācu karaspēks, un
Skalbe kopā ar mūsu armijas daļām
pārceļas uz Valku, kur dzīvo viņa ģimene un
kur viņš drīzi vien tiek vaļā no strēlnieka
mundiera.

Skalbe gudri apjauš, kas steidzīgi darāms.
Oktobrī viņu, Nacionāldemokrātu partijas
priekšstāvi, deleģē uz Pēterpili.





Valkā

latviešu pirmās tautas pārstāvniecības
institūcijas – Latviešu Pagaidu Nacionālās
Padomes – dibināšanas dienā tieši Skalbe
izsaka un aizstāv priekšlikumu par
neatkarīgas Latvijas nodibināšanu.



Inguna Bauere grāmatā “Lizete, dzejniekam lemtā”:

“1917. gada nogalē izveidojas Nacionālā
padome, kurā aktīvi darboties uzsāk mans
vīrs un, kurā.. iesaistās arī Latviešu Bēgļu
apgādāšanas centrālkomiteja.. Es strādāju
šīs komitejas birojā.. Kārlis, aizrāvies ar
domubiedru sludināto un paša loloto
Latvijas valsts dibināšanas ideju, vairs nav
noturams mierā, mājās viņu redzam reti..
Kārlis uzmirdz kā saules stars drīz te, drīz
tur – Valkā, Rīgā, Pēterpilī un atkal Valkā.”





Pēteris Ērmanis:

“..Skalbe raksta “Laika Vēstīs” [iznāk Cēsīs, pēc
tam Valkā] un kādu dienu lielinieki viņu arestē,
jo Skalbe esot dezertieris un nerādoties savā
karaspēka daļā. Arestā Skalbe paliek dažas
dienas; kad Erss un citi draugi iet raudzīt, viņi
atrod dzejnieku pie loga lielā telpā, kas pilna
lāvām, dezertieriem, slimiem zaldātiem. Bet
komandants igaunis tomēr ir tolerants vīrs un
nākošā dienā atbrīvo Skalbi, kad nacionālās
kareivju savienības biedrs Artūrs Kroders
galvo, ka dzejnieks nekur nebēgs. →



→ Laiks ir drūms, pilns neziņas un
uztraukumu, bet dzejnieki un citi
mākslinieki, kuru Valkā salasījies labs
pulciņš, nezaudē dūšu, pulcējas vakaros
(visvairāk pie Skalbes) un, dziedot
tautas dziesmas, stiprinās cerībā.
Lielākie un sirsnīgākie dziedātāji ir
Skalbe un Antons Austriņš. →



→..Valkā reizēm tiek sarīkoti
“piektvakari”, t.i. rakstnieku sanāksmes
piektdienu vakaros, kur tiek deklamēts,
tiek dziedātas tautas dziesmas un
Skalbe saka daudzus jaukus un
pravietīgus mierinātājus vārdus šai laikā.
Tā dzejniekos saglabājas možs gars šais
spaidīgos okupācijas mēnešos..”







LPNP valde.. nolemj, ka jāsastāda
uzsaukums tautai. Tas darāms komisijai,
kuras sastāvā ir V. Zamuels, O. Nonācs,
J. Akuraters, K. Skalbe un V. Siliņš.
Skalbe “Manās dzīves gaitās” atcerējās:
“Kā Nacionālās Padomes sekretārs Valkā
1917. gadā esmu rakstījis uzsaukumu
“Visiem latviešiem” ar pirmo Latvijas
brīvības deklarāciju.”



Visiem latviešiem!

“Latvieši!
Svešas tautas krusto savus zobenus pār mūsu
zemi un prasa, kam viņai piederēt? Šai brīdī,
lai skaļi visā pasaulē atskan latvju tautas
balss: šī zeme ir mūsu, noliekat savus zobenus,
mēs paši gribam valdīt par savu zemi kā brīva
tauta! Mēs negribam būt nevienam par
laupījumu. Ir laiks, ka latvju arklis izar tās
robežu ežas, ko likušas svešas tautas – krievi,
poļi un vācieši, dalīdamas kā laupījumu mūsu
tēvu zemi. Kurzeme, Vidzeme un Latgale lai
top par apvienotu Latviju, tā ir vienas tautas
zeme, to nedrīkst šķirt ne upes, ne robežu
stabi! Lai svabadi pa viņu staigā latviešu arklis
un sētuve. →



→ Latvieši!
Grūts ir bijis mūsu tautas mūžs svešu tautu
jūgā. Mūsu gaita ir bijusi bāra bērnu gaita, bet
savās dvēselēs mēs dziļi esam glabājuši īgnumu
pret saviem apspiedējiem. Ne vienreiz vien
mūsu tauta ir sacēlusies, lai ar asinīm pirktu
sev brīvību. Un, kad Eiropas tautas izgāja lielā
cīņā par savu neatkarību, arī latvju dēli pacēla
savu zobenu un savu karogu par brīvu Latviju.
Dārgas ir mums šīs varonīgās cīņas, kuras
mums maksājušas daudz dārgu dvēseļu… Ar
ugunsgrēku dūmiem ir aizgājusi mūs pūliņos
uzceltā dzīve. Mūsu tauta ir izkaisīta pa visiem
vējiem. →



→ Brāļi, latvieši!
Līdzi tautas zemei ir saraustīta gabalos svētā tautas
miesa. Viena daļa aiz vācu drāšu žogiem, otra Krievzemē.
Citi min bēgļu tekas, citi svešos kara pulkos kalpo svešai
varai. Māte Latvija grib ar mīlestību salasīt šīs
saplosītās tautas daļas un no jauna savienot, lai viņas top
par vienu un veselu tautas miesu. Jo latvju tautai nebūs
mirt, bet – dzīvot!
Lai apvienotu sašķelto tautu un sadalīto tautas zemi
par vienu nedalāmu valsts vienību, par Latviju, ir
nodibinājusies Latviešu Pagaidu Nacionālā Padome.
Viņa ir radusies visgrūtākā brīdī, – kad ienaidnieks
izstiepj savu roku pār Latviju, kad mūsu nacionālā griba
ir salauzta un asās partiju cīņās mēs esam pazaudējuši
tos lielos mērķus, ko vēsture nostāda acu priekšā visām
mazām un kalpinātām tautām. →



→ Latvieši!
Esat šī lielā brīža cienīgi un apvienojaties ap savu Pagaidu

Nacionālo Padomi. Lai viņa top jums par ceļa zvaigzni, kas
ved uz brīvu, apvienotu Latviju!
Latviešu Pagaidu Nacionālā Padome ir radusies no

organizācijām un partijām, kas paguvušas apvienoties uz
izpostītās dzimtenes drupām, lai paceltu balsi pret
Latvijas sadalīšanu un pulcētu izklīdušo tautu ap
atdzisušiem dzimtenes pavardiem.
Latviešu Pagaidu Nacionālā Padome protestē pret

jebkuru Latvijas sadalīšanu un sevišķi pret Kurzemes, vai
arī visas Latvijas pievienošanu vai kaut kādu saistīšanu pie
Vācijas un pasludina, ka Latvija, t.i., Kurzeme, Vidzeme un
Latgale, ir autonoma un nedalāma valsts vienība, par kuras
iekšējo iekārtu un attiecībām uz ārieni lems viņas
Satversmes Sapulce, kura izteiks tautas gribu.
Latvijas Satversmes Sapulces sasaukšanu saziņā ar
citām sabiedriskām organizācijām un iestādēm,
Latviešu Pagaidu Nacionālā Padome tur par vienu no
saviem galveniem uzdevumiem. →



“Līdums”, 25. novembrī

→ Latvieši!
Lielais atlaišanas vārds ir atskanējis:
pašnoteikšanās tautām! Negaidiet vairs citas
atlaišanas! Ņemat sev paši, ko vēsture jums
dod, un esat gatavi notīrīt savas durvis no
svešiem apspiedējiem! Ņemat sev paši šo zemi,
kuru mūsu tēvi ir pirkuši ar saviem asins
sviedriem un celiet tur labāku un taisnīgāku
valsti, nekā tā, kura tagad iet bojā.
Lai dzīvo brīva, apvienota Latvija!

Valkā, novembrī 1917.
Latviešu Pagaidu Nacionālā Padome”





Politiski rosīga ir arī Lizete Skalbe.
Valkas Latviešu sabiedrisko organizāciju
komitejas avīzes “Par Brīvo Latviju” 1.
numurā (10. novembrī) iespiests viņas
aicinājums “Latviešu sievietei”. Klusā
literatūras tulkotāja uzskata, ka kara un
revolūcijas juceklī sievietes pienākums ir
sargāt paliekamas un cēlas vērtības.

Kārļa un Lizetes aicinājumi latviešiem ir
gan spoži sava laika dokumenti, gan
tālredzīga publicistika, kas nekad
nenoveco.





Kārlis Skalbe “Mazās piezīmes” 1918. gada 
1. decembra “Jaunākajās Ziņas”:

“Latviešu dzejnieks jau ir to piedzīvojis,
ka strēlnieka zobens, kura slavu viņš ir
gribējis zvaigznēs ierakstīt, griežas pret
viņu pašu.. Tie paši strēlnieki, ar kuriem
kopā dažs dzejnieks bija pavadījis naktis
uz kaujas lauka pie dūmaina ugunskura,
slēdza Valkā pēdējos latviešu laikrakstus,
kas deva patvērumu brīvām domām un
dzejai..”

Tie bija “Līdums”, ko 1917. gada 6. decembrī aizliedza
Latvijas Strādnieku, kareivju un bezzemnieku deputātu
padomes Izpildu komiteja, un “Strādnieku Avīze”.



1918. GADS

Šis ir Latvijas dzimšanas gads, un Kārlis
Skalbe pieder pie tiem vīriem, kas jaunās
valsts būvei liek stiprus pamatus. Ar
vārdiem un darbiem it īpaši kritiskos
brīžos.





Pēteris Ērmanis:

“1918. gadā Skalbe (kopā ar Kroderu)
Valkā vada mēnešrakstu Jaunā Latvija.
Tas ir vienīgais latvju daiļliteratūras
izdevums okupācijas laikā, kas var iznākt
kārtīgi. Sākumā gan vācu cenzūra stīvējas
un negrib žurnāla nosaukumā ļaut vārdu
Latvija, jo tādas zemes neesot. Žurnālā
ievietoti daudzi skaisti un vērtīgi raksti.
No Skalbes paša tur virkne dzejoļu..”





Kārlis Skalbe vēstulē Annai Brigaderei

Valkā 28. jūnijā:

Pateicos .. par uzaicinājumu piedalīties
Jūsu “Daugavas kalendārī”. Par nožēlošanu
visu, ko manas nogurušās smadzenes ir
spējušas radīt, esmu atdevis mūsu
žurnālam, pie kura esmu saistīts.. Pasta
satiksme nupat tikai atjaunojas, lielāku
manuskriptu pa pastu arī nevar sūtīt, un
žurnāls ir jāpiepilda tiem rakstniekiem,
kas dzīvo Valkā. Ceru tomēr kaut ko
uzrakstīt..”





No aprīļa līdz decembrim Valkā iznāk
astoņi [Jaunās Latvijas] numuri.

1918. gada novembra sākumā Skalbe
ierodas Rīgā..

18. novembrī Latvijas Tautas padome
pasludina jaunu valsti – Latvijas Republiku.
Skalbe ir Tautas padomes loceklis.



Kārlis Skalbe “Mazās piezīmes” 1. decembra 
“Jaunākajās Ziņas”:

“Mūsu jaunā brīvība mums atnāca kā
svētvakars, kas ienes namā mieru un gaismu.

Nu jau ir pagājušas desmit dienas, bet šis
klusums turpinās..

Vai mums vēl arvienu ir svētvakars?

Šim klusumam jātop par gavilējošu svētdienu!

.. Ir vajadzīgs cits liesmojums, – kas mūs nes
lielā radīšanas darbā.. Bet tik lēni Rīga
atdzīvojas no sava pamiršanas stāvokļa, kādā
viņa bij nonākusi zem vācu varas. →



→ Rīgai jātop par Latvijas sirdi! Bet sakiet, vai
mēs paši neesam pazaudējuši sirdi šai apburtā
pilsētā, kura vēl nav atsvabinājusies no lietuvēna
varas?
Kad es priekš diviem mēnešiem atbraucu Rīgā, es
visur uz ielas dzirdēju runājam tikai vāciski..
Es nevarēju noskumt, es tikai brīnījos par tautu,
kura tik ātri spēj sevi aizmirst.
Lietuvēna roka vēl guļ Rīgai uz krūtīm.
Un cik savādi : miesa atdzīvojas ātrāk kā sirds.
Valkā agrāk plivinājās nacionālais karogs kā
Rīgā..
Mēs še esam palikuši par sīkpilsoņiem un sava
kakta iedzīvotājiem, bet mums jātop par
pilsoņiem un kareivjiem..”





MAZĀS PIEZĪMES (1921.—1924.)











Brīvības pieminekļa
centrālajā daļā iekaltie
Kārļa Skalbes veltījuma
vārdi Tēvzemei un brīvībai
izsaka pieminekļa idejas
būtību. Ejot tam garām,
atcerēsimies Skalbi!

Neaizmirsīsim arī
skaistos vārdus, ko
dzejnieks veltījis
Valkai!
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