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Foto no Letonika.lv

Dzejnieks, rakstnieks, literatūrkritiķis,
teātra kritiķis, latviešu modernās urbānās

dzejas aizsācējs

https://www.letonika.lv/literatura/Section.aspx?id=2677717


Aleksandrs Čaks (1901-1950) (īstajā
vārdā Aleksandrs Čadarainis) dzimis    
 27. oktobrī Jāņa un Emīlijas Lizetes
Čadaraiņu ģimenē. Tēvs bija
drēbniekmeistars.
Pirmā pasaules kara sākumā ģimene
emigrēja uz Maskavu, vēlāk – Saransku
Penzas guberņā

Bērnības gadi

Foto no kulturaskanons.lv

https://kulturaskanons.lv/archive/aleksandrs-caks/


1908.-1911. Mācības Paulīnas Stabuša proģimnāzijā
1911.-1914. Mācības Rīgas Aleksandra zēnu ģimnāzijā
1915.-1918. Mācības no Rīgas evakuētajā Aleksandra ģimnāzijā Igaunijā,
vēlāk Krievijā
1918.-1919. Mācības Maskavas universitātes Medicīnas fakultātē
1922. – Mācības Latvijas Jaunatnes savienības vidusskolas (Krievijas skolas
apliecība par iegūto vidējo izglītību netika atzīta)
1923.-1924. Absolvēja Rīgas 2. Valsts vidusskolu
1924.-1926. Mācības Latvijas Universitātē, studijas nepabeidz
1925. – Ieguva skolotāja tiesības, apmeklējot Izglītības ministrijas Tautskolu
direkcijas obligatorisko skolu skolotāju sagatavošanas kursus

Izglītība

https://literatura.lv/lv/organization/Rigas-Aleksandra-zenu-gimnazija/1003720
https://literatura.lv/lv/organization/Rigas-2-Valsts-vidusskola/1003723


Pirmais latviešu literāts, kura daiļrade ir
izteikti urbāniska. Čaka dzejā atspoguļojas
līdz smeldzei izjustā mīlestība pret Rīgu.
Viņa darbi pieteica latviešu modernās dzejas
sākumu. Viņš apdzejojis Rīgas trauksmaino
dzīvi, arī tēmas un personāžus, kas agrāk
dzejā neparādījās – pilsētas naktsdzīvi,
ormaņus, klaidoņus un ielasmeitas, trūcīgos
priekšpilsētās

Daiļrades virzieni

Foto no literatūra.lv

https://www.literatura.lv/illustration/index?IllustrationSearch%5BpersonInIllustration%5D=872282


- Pirmo dzejoli A. Čaks sarakstīja 1917. gadā
krievu valodā «Восстань, о Латвия
святая!» (latv. – Jel celies, Latvija, Tu svētā!)
- 1925. gadā tika publicēts pirmais Čaka
dzejolis latviešu valodā "Sapņi" laikrakstā
"Latvijas Kareivis".
- 1928. gadā tika izdoti divi pirmie A. Čaka
dzejoļu krājumi:
"Sirds uz trotuāra"
"Es un šis laiks"

Daiļrades ceļa sākums 

Foto no ibook.lv

http://www.ibook.lv/BD_es-un-sis-laiks-aleksandrs-caks.aspx?BID=f26e0000-1b39-4911-8432-e1a5454b1590


"Poēma par Ormani" (1930)
Poēmu krājums "Mūžības skartie" 2 daļās ir valodas
piemineklis, kas veltīts latviešu strēlnieku liktenim (1937,
1939)
Mīlas lirikas krājums "Debesu dāvana" (1980, sarakstīts
1943) 
Poēma "Spēlē, spēlmani!" (1972, sarakstīts 1944)
Filozofiskas pārdomu dzejas krājums "Lakstīgala dzied
basu" (1972, sarakstīts 1944)

Ievērojamākie darbi



Apbalvojumi

1940. gada 10. janvārī – Rīgas
Latviešu biedrības Baltajā zālē
Aleksandram Čakam par poēmu  
krājumu "Mūžības skartie" tika
piešķirta Annas Brigaderes
prēmija

Foto no latvjustrelnieki.lv 

http://latvjustrelnieki.lv/lv/knigi-95937/knigi-aleksandrs-chaks-118015/osenjonnye-vechnostjju-137891


Aleksandra Čaka
memoriālais dzīvoklis - muzejs

Pēdējā dzīvesvieta (Lāčplēša iela 48 - 8),
kur viņš dzīvoja no 1937. gada līdz pat
savai nāvei 1950. gadā. Piecdesmit
gadu garumā unikālā kārtā saglabātas
dzejnieka mēbeles, bibliotēka, vērtīgi
mākslas darbi, sadzīves priekšmeti,
fotoattēli, rokraksti, apģērbi un
tekstilijas. Dzīvoklī mīt dzejnieka darbus
caurstrāvojošā aura

Foto no kulturasapvieniba.riga.lv.

https://kulturasapvieniba.riga.lv/lv/jaunumi/sacies-aleksandra-caka-120-jubilejas-gads/


LATGALES CENTRĀLAJĀ BIBLIOTĒKĀ
PAR ALEKSANDRU ČAKU

02
Latvijas leģendas: par
cilvēkiem, kas dara Latviju
lielāku, 2018

06 Rūmnieks, Valdis. Čaks:
biogrāfisks romāns, 2010

08 Grīnfelde, Milda. Kāpēc es esmu
Čaks?, 1988

03 Radzobe, Silvija. "Kosmopolītu"
lieta un Aleksandrs Čaks, 2017

01 Sajūtu restaurācija, 2020

04 Aleksandra Čaka ģimenes
pastkaršu albums, 2015

05 Čaks virtuvē, 2012

07 Latviešu rakstniecība biogrāfijās:
[enciklopēdija], 1992

https://daugavpils.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=343652&ident=1374090#copies
https://daugavpils.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=101505&ident=1243954#copies
https://daugavpils.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=41981&ident=1141225#copies
https://daugavpils.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=327095&ident=1358560#copies
https://daugavpils.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=370757&ident=1397188#copies
https://daugavpils.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=297366&ident=1329869#copies
https://daugavpils.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=268846&ident=1301477#copies
https://daugavpils.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=14137&ident=1048181


01 Čaks, Aleksandrs.
Poēma par ormani, 2015 04 Čaks, Aleksandrs.

Pilsētai: dzeja, 2014

05 Čaks, Aleksandrs.
Mūžības skartie, 2010

03 Čaks, Aleksandrs.
Debesu dāvana, 2014

ALEKSANDRA ČAKA DAIĻRADE
LATGALES CENTRĀLAJĀ BIBLIOTĒKĀ

02 Čaks, Aleksandrs. Strēlnieku
gaitas. Karavīru vēstules, 2015

06 Čaks, Aleksandrs.
Dzejas izlase,1996

https://daugavpils.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=304089&ident=1336590#copies
https://daugavpils.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=304089&ident=1336590#copies
https://daugavpils.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=288049&ident=1320600#copies
https://daugavpils.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=76323&ident=1205135#copies
https://daugavpils.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=76323&ident=1205135#copies
https://daugavpils.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=289890&ident=1322424#copies
https://daugavpils.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=289890&ident=1322424#copies
https://daugavpils.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=303783&ident=1336284#copies
https://daugavpils.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=144&ident=9900484#copies
https://daugavpils.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=144&ident=9900484#copies
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