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PIRMAIS CĒLIENS

(Daugavas labais krasts. Krūmiem apaugusi vieta, pakalniņš. Re-

dzami Kentu kalnāji un Daugava. Latvju-lību kara nometne. Ka-

rei v j i apgulušies diendusā.)

(Imants stāv, uz šķēpa atspiedies, netaļ daži kareivji zale

sēdus.)

IMANTS

Es stāvu sargam; guļat, biedri, jūs!

VIENS KAREIVIS

Ka nebaras?

IMANTS

Nekas! Es aizrunāšu.

KAREIVIS

Bet tev ko teiks tavs rads?

IMANTS

5 Bargs, bargs, ne ļauns.

CITS KAREIVIS

Tev Kaupam jāklausa, tu atradens, ■—
Tā tēva pieņemts.

KAREIVIS

Bārus laime mīl.

IMANTS

Nu ejat, atlaidaties pakrēslī.

VIENS KAREIVIS

i° Tāds bēdīgs prāts, tā gribas parunāties.
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OTRS KAREIVIS

Bet kauli arī prasa dusu. — Ejam!

IMANTS

Pēc dusas — būs jums kaujā jautrāks prāts.

CITS KAREIVIS

Man' tādas bailes māc: kas būs? kas būs?

IMANTS

Būs labi.

KAREIVIS

15 Nez kā mājās?

CITS KAREIVIS

Gaiss tik smags.

(Kareivji atlaižas guļus.)

IMANTS

(Viens, lūkojas domīgs Daugavā.)

Zib zeltā Daugava, spīd sudrabputas.
Vai varons dienu pilnās bruņās dus?

Gluds vairogs, bruņas kaltas sīku zvīņu;
20 No vairoga nāk šauties zils un tumšs

Smails šķēpa gals, pret jūras pusi vērsts.

(Aizliek roku acu priekšā un novērš skatu.)

Ak, Daugavmāte vien man žilbin' acis,

Ka visur redzu varoņus. Gan, gan! —

(Skatās uz kalnāju pusi, minēdams.)

Še Kentu kalnājs, kur es sargam stāvu?

25 Aiz simtiem gadiem bij še Rīgas pils?
Tā dega, grima? Rija melnais spēks?
Guļ varons dzelmē, sargā mūsu zemi.

Veļ tēraudviļņus Daugava pret baigiem,
Kas atkal nāk mūs spiest, — tas jods un karš.

30 Mēs stāvam sargā, nākat!

(Paceļ šķēpu, tad atkal nolaiž.)
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Ko sirds tik grūta man, tāpat kā viņiem?
Kā mierināt? Vai paredz lielu ļaunu?
Vēl melnāks spēks? vēl dziļāks grimums pilij?
Vai paša prāts velk mājup vai nez kur?

(Pēc brītiņa.)

35 Vai sargi modri? Jāsvelpj vālodzē.

(Tāpat dzird atbildam; tūliņ pēc tam dzeguzes sauciens.)

Ir modri. — Kas sauc dzeguzē? — Tu dieniņ!
Tā mēdza Viņa taču mājās! — Jāredz.

(Aiziet.)

(lenāk kareivis un Aiva.)

KAREIVIS

Viņš gāja turp.

AIVA

Būs manā balsī vīlies.
40 Man steidzams viņam sakāms.

KAREIVIS

(Atpakaļ rādot.)

Tur nāk Kaups.

AIVA

Man sakāms Imantam, — es eju.

(let.)

(lenāk Kaups un kads kareivis; kareivji saceļas kājās.)

KAUPS

(Lepni ģērbies kara vadoņa tērpā.)

Stāvi!

Kas tā par sievieti? Ko laidāt šurp?
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KAREIVIS

45 Tā — tā —

AIVA

Tā es.

KAUPS

Tu te? — Tev vieta mājas.

AIVA

Es pavadīju Itu, — viņa nāk,

Varbūt, ka vācu burvji viņu dziedēs.

KAUPS

50 Kam nāci šurp un ne pie manis pirms?

AIVA

Nu pārāk bargs tu, citkārt pārāk laipnis!

KAUPS

Es negribu, ka šurp tu nāc, kur viņš
Ir sargam likts.

AIVA

Tad paliec tu, es eju.

(Viņa aiziet.)

KAUPS

(Uz kareivi.)

55 Kas lika sargiem gulēt?

KAREIVIS

Mēs jau modri!

KAUPS

(Dusmīgi.)

Es guļam atradu.
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VECĀKS KAREIVIS

Mēs sēdam vien;

Mēs, kungs, ne actiņas vēl neaizlikām.

IMANTS

(lenāk, pārsteigts.)

60 Brāl, Kaupi, tu! — Es tevis negaidīju.

KAUPS

Lūk, negaidīji! Tāpat negaidīts
Tev būtu atnācis ij ienaidnieks.

Bet tu te gaidām likts. Un sargu nav.

IMANTS

(Rāda aiz sevis uz nometni.)

Ir te un tālāk.

KAUPS

65 Tālāk, — tuvāk nav.

IMANTS

Kam tuvāk vajga? Še aiz manis — lūk —

Tik lībi, latvji.

KAUPS

Bet kad kristīts lībs

Un kristīts vācis līgst?

IMANTS

70 Tas nodevējs!
To lībiem nav.

KAUPS

Ir jāapdomā viss.

Tu neredz' pats un ļaudīm gulēt ļauj,
Bet gulošs vanags top no bultas ķerts.
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IMANTS

(Nepacietīgi.)

75 Ā!

KAUPS

(Atņemdams to.)

Ā! — Aiz tevis varam kauju zaudēt.

IMANTS

(Atzīdams.)

Es uzmanīšos. —

(Tad citā balsī.)

— Teic, — še Kentu kalni?

KAUPS

Nu?

IMANTS

80 Te vecā Rīga bij? Te varoņi?

KAUPS

(Negribot.)

Es nez' — tā teikas melš — kas daļas tev?

IMANTS

Te kāvies Lāčplēsis un grimis dzelmē?

Par simtiem gadiem celšoties no miega?

KAUPS

(Aizkaities.)

Ej, celies pats no miega! Ko tu murgo?
85 Te darbs, tu blēņo! Tu vēl nenojēdz,

Kāds karš mums draud. Jo stiprāks kā jebkad
Ir naidnieks šoreiz: — zemgals, leitis, kūrs —

Tos zinām, — citādi prot karu šie:

Nāk bruņu cepurēs, — man ļaudis bēg!
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IMANTS

90 Tie bruņās pārāki un kārtībā,

I vadoņos, — mums jāspēj citād' — garā —

Kad pietikt vadoņiem — saukt divkaujā —

KAUPS

Ak ko! nedz nāks, nedz mēs bez bruņām spētu.

IMANTS

Tā gan — tā gan — tas tik uz laiku glābtu:
95 Tiem citi nāks un nāks. — Mums jāmācās,

Mums dzīve citādi ir jāpārrada.
Nāk, nāk kas svešs, tik liels, — kā melna nakts

Es jūtu gan, bet vairāk trīsot jūtu,
Ka liels un svešs kas aust iekš mums kā rīts.

100 §c lielas lietas bij un atkal būs,

Kad nāks tas gars kā senos laikos —

KAUPS

(Dusmīgi, nicinoši.)

Nelga!
Tu kauties labs, ij dažs tev iekrīt prātā,
Bet tad tu gaisus grāb kā bērns. Nē, nē!

105 Tu ērms! Tu nespējīgs šīs vadoņvietas!

IMANTS

Brāl, nedusmo! — Es gribēju tev sūdzēt, —

Teic, kas tāds nejaužams man sirdī —

KAUPS

(Atgrūž viņu.)

Ej!

IMANTS

Brāl, neej tā! Mums jābūt vienprātīgiem! —

no Šī diena draud mums visiem vienu postu.

KAUPS

(Aiziet.)
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IMANTS

(Viens.)

Viņš iet, — un briesmīgāks top tas, kas draud.

Kam rādu sirdi? — Kā tos glābt, kas guļ?

Ak, Kaupi, glāb! ■—

(Viņš domās atsēstas uz akmeņa.)

Ko atkal dusmo man?

115 Dēļ Aivas? — Sētā zelta matus sprauž,
Un pīnes plūst un plūst ■—

(Nokar galvu domās.)

(Imanta priekša piepeši parādās liels bruņots tēls ar šķēpu rokā
—

Lāčplēsis.)

IMANTS

(Uzšaujas kājās un iesaucas.)

Kas esi tu?

LĀČPLĒŠA TĒLS

Es tas, kas nebeidz cīnīties pret nakti.

Nāk nakts — še tev mans gars un vairi nakti!

12° Ved galā to, ko nepabeidzu es!

(Viņš ar šķēpa galu aizskar Imantu.)

IMANTS

(Satrūkstas.)

Kas es? Kā zāle vīstu!

LĀČPLĒŠA TĒLS

Vīst, ne mirt.

Tev augt caur laikiem! Stingušam vēl dzīvot!

Vēl mūža kalnā starot zilas cerēs!

125 Segt agru sēklu, līdz tā vēlu dīgst!

IMANTS

Ak, māci mani!



LĀČPLĒŠA TĒLS

Ej! tik ne pret brāli!

lekš tavas sirds būs viena visa tauta.

IMANTS

Kur spēku ņemt?

LĀČPLĒŠA TĒLS

130 lekš cīņas.

IMANTS

Dod man zīmi!

LĀČPLĒŠA TĒLS

No tavas pieres šodien saule lēks.

(Pazūd.)

IMANTS

(Viens, apsēstas, apsedz vaigu rokām.)

Tu lielais gars!

(Tad uzlec kājās.)

Kā? Miegs bij mani veicis?

135 Vai pēkšņa pūsma bij? Vai ļaužu runas?

(Gaiši.)

Nē — sakarsusi sirds top atkal dzidra,

Kā vēsas Daugavdvašas noskalota!

lekš cīņas spēku ņemt — priekš tāļāk cīņas —

Ak, es tik jauns vēl esmu! es tik vājš!...

(leskrej izlūku zēns.)

ZĒNS

(Paņēmis Imantu aiz rokas, aši.)

140 Klau! viņpus Kārklu tērces tie jau lien!

Tiem viens kā saule spīd un zirgs kā vējš —

Tā šaudās, slaistās!

17
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IMANTS

Tramīgs?

ZĒNS

Tramīgs gan.

IMANTS

t45 Būs viņu virsnieks; — kad kāds pabaidītu!

ZĒNS

Ko?

IMANTS

Zirgu, lai tas nosviež viņu nost!

ZĒNS

Es pielīdīšu klāt, tad šā!

IMANTS

Tie šaus. —

150 Ej, ļaudis cel!

ZĒNS

Es svilpšu vālodzē.

(Taisās steigties projām.)

(lenāk trīs virsnieki, viens no viņiem vecāks.)

AUGSTĀKAIS VIRSNIEKS

(Uz Imantu.)

Tev nav vairs jāpavēl.

(Uz zēnu.)

Zēn, paliec še!

ZĒNS

Tu paliec pats! Kas man?

(Aizskrien.)
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AUGSTĀKAIS VIRSNIEKS

155 E, celties, ļaudis!
Pūst tauri!

IMANTS

Nepūst, — vācus pārsteigt klusi!

KAREIVJI

(Aši pulcējas ap Imantu.)

VIENS KAREIVIS

Jā, labāk klusi! Visi ir jau kājās.

AUGSTĀKAIS VIRSNIEKS

Klus' pats! — Še tagad karakungs ir šis!

(Rāda uz vienu no saviem pavadoņiem.)

PIRMAIS KAREIVIS

160 Tas?

(Aplūko viņu.)

OTRAIS KAREIVIS

Ko tas prot?

TREŠAIS KAREIVIS

Un Imants?

IMANTS

(Uz virsnieku.)

Ko tu nāc?

AUGSTĀKAIS VIRSNIEKS

Es nāku teikt, ka neesi še virsnieks.

PIRMAIS KAREIVIS

165 Ko?
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OTRAIS KAREIVIS

Neļausim!

BALSIS NO PULKA

Ko teica viņš? — Ko grib?

PIRMAIS KAREIVIS

Grib atcelt Imantu no virsniekvietas,;

BALSIS NO PULKA

Kas tas? — Ko vēl?

IMANTS

170 Klus, biedri! — Un par ko?

AUGSTĀKAIS VIRSNIEKS

Tu sargus neliki. Tev neuztic.

IMANTS

(Uz kareivjiem.)

Tas ir par to, ka diendusu jums ļāvu.

PIRMAIS KAREIVIS

Tu redz! — Ne baras vien, bet atriebj ar.

IMANTS

(Smejas.)

Lai, lai! Kā teicu: spirgtāk kausimies —

175 Pēc atdusas.

KAREIVJU BALSIS

Kas šiem par tiesībām?

PIRMAIS KAREIVIS

Mēs neesam še Kaupa ļaudis vien.

OTRAIS KAREIVIS

Mēs savas valsts un vēlam sev, ko gribam.
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TREŠAIS KAREIVIS

Mums Imants tīk.

BALSIS NO PULKA

180 Mums, Kaupa ļaudīm, ar.

CITAS BALSIS NO PULKA

Mēs neskrējām šurp sargāt Kaupa muižas.

VĒL BALSIS NO PULKA

Tik visu zemi aizstāvēt mēs nākam.

(Pulkā kurnēšana.)

IMANTS

(Uz kareivjiem.)

Tepat būs kauja, — nevar tagad ķildot.
Gan notiks taisnība, kad vācus veiksim.

BALSIS PULKĀ

(Norimst.)

AUGSTĀKAIS VIRSNIEKS

(Uz Imantu.)

185 Man lika atņemt tevim virsniekzvaigzni.

IMANTS

(Pārsteigts.)

Ā! Arī to! — Vai Kaups to zin?

VIRSNIEKS

Es nez.

IMANTS

(Ar rūgtumu.)

Tev teikts: man zvaigzni ņemt. — Lai riet. Še ņem!

(Viņš noņem sev no cepures zvaigzni.)

Man — teikts — no pieres šodien saule lēks.
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PULKS

(Kurn.)

BALSIS NO PULKA

190 Ko?

PIRMAIS KAREIVIS

(Čukstot.)

Tam no pieres šodien saule lēkšot.

(lenāk aši A i v a.)

AIVA

(Apjūk, redzēdama sapulci. Uz Imantu.)

Es domāju — tu viens — man jāteic aši —

IMANTS

(Izbrīnējies.)

Tu te! — Es tevi šķitu sētā — tāli —

Vai tevi redzēja jau Kaups?

AIVA

195 Viņš zin. —

Klau, Imant, — vācu lielskungs nākšot pats,
Aiz Ķivutpaugura tie lasoties.

IMANTS

Teic ziņu tam; — es neesmu vairs virsnieks.

AIVA

(Pārsteigta.)

Vairs ne? Kas noticis?

IMANTS

200 Gan teikšu pēc.

(Uz virsnieku, viņa vietnieku.).

Tu dzirdēj' ziņu?



23

JAUNAIS VIRSNIEKS

Jā.

IMANTS

Nu rīko ļaudis!

(Atskan vālodzes sauciens.)

Klau, klau! to vālodzi?

JAUNAIS VIRSNIEKS

205 Jā.

IMANTS

Tā man zīme,

To izlūks dod, — nu prom uz Kārklu tērci!

(Uz Veco virsnieku.)

Lūk, sargi likti bij ij man, — teic Kaupam!
Es eju.

(Uz Jauno virsnieku.)

210 Tu te paliec pavēlnieks.

JAUNAIS VIRSNIEKS

(Uz Imantu.)

Uz Kārklu tērci visiem iet?

IMANTS

Liec tu!

JAUNAIS VIRSNIEKS

Teic tu, kā darīt, es pret gribu likts.

IMANTS

(Draudzīgi.)

Lūk, lūk! Dod roku, brāl!

KAREIVIS

215 Tā labi, labi!

(Ļaudīs dzirdama piekrišana.)
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IMANTS

(Uz Jauno virsnieku.)

Tad pavēl' tā: sev līdz ņem trešu daļu;
Lai otra steidz pret Ķivutpauguru,
Bet karodznieks še paliek aizgādam,
Aiz boga slēpts, un palīdz tur, kur sauks.

JAUNAIS VIRSNIEKS

(Uz pulku.ļ

220 Tā darāt!

IMANTS

(Uz virsnieku.)

Slapstaties, lai pārsteidz vācusl

KĀDS KAREIVIS

(Uz Imantu.)

Un, Imant, tu?

IMANTS

Es eju viens.

KAREIVIS

Es līdz.

VAIRĀKI KAREIVJI

225 Mēs ar, — mēs ar, — mēs ar!

IMANTS

Nē, paliekat!
Trīs var nākt līdz.

AIVA

Ir slepus teka.

Ap Ķivutu, — es zinu teku labi.
230 Ņem mani līdz!

IMANTS

Nē, nē!
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AIVA

Man vienai bail.;

IMANTS

Tur būs vēl baigāk tēvs

AIVA

Tur nebūs.

IMANTS

235 Paliec!

(Uz kareivjiem.)

Es būšu drīz — vai dziļumā, vai kalnā,

Kā teica Lāčplēsis.

KĀDS KAREIVIS

Ko? Lāčplēsis?

IMANTS

(Aši pārdomādams.)

Varbūt es nepārnāku, — jāteic: diendusā

240 Viņš nāca liels un bargs: lai ejot cīņā!
Lai kā tiek man, bet šodien veikšot jūs.

(Uz Karodznieku.)

Tu, karodzniek, tu tanī bogā turies!

(Karodznieks aiziet.)

AIVA

Klau, Imant, paliec drusku!

IMANTS

Nav man laika.

AIVA

245 Tu tiešā nāvē ej — ak vai!

IMANTS

Tev žēl?
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AIVA

Man bail, tā bail.

IMANTS

A, tevi paglābs Kaups,

AIVA

Par tevi bail, ne sevi, — kāds tu ļauns!

IMANTS

250 Tu nāci Kaupu redzēt, spoguls līdzi,
Lai sevī raudzītos, vai diezgan skaista.

AIVA

Nē, rādīt tev, cik skarbs, kam greiza sirds.

(Tura spoguli Imantam acu priekšā, tam acis žilbinādama.)

Lūk! He, he! Āpsis.

IMANTS

(Vairīdamies.)

Ak, kā acīs kož!

AIVA

255 Lai saule spīd tev acīs, skarbums gaist!

IMANTS

Kā acis žilbst un tumst! Skat, vācu prece:
Mums acis mānīt.

(Piepeši ko iedomājas.)

Ā! Kad mānāmmēs?

Dod man šo spoguli.

AIVA

260 Kam vajga tev?

IMANTS

Pēc atdošu.
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AIVA

Tad esi mīļš.

(Imants viņu apglauda.)

Tad ņem!

IMANTS

(Paņēmis spoguli.)

Nu aši jāiet man.

AIVA

265 ES līdzi

IMANTS

Nē, paliec!
Nu sveiki!

(Aiziet.)

AIVA

Tomēr iešu līdz tev, mīļais!

(Aiziet.)

KAREIVIS

(Uz citiem.)

Cik skaisti sader tie!

CITS KAREIVIS

270 Lai dievs tos redz

Pa mazo lodziņu!

TREŠAIS KAREIVIS

Cits nepieļaus.

PIRMAIS KAREIVIS

Kas?
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TREŠAIS KAREIVIS

Kaupis patsj —Ka3slimā sieva mirs,
275 Viņš apņems šo, lai kopā paliek manta.

PIRMAIS KAREIVIS

Gan gudris saimniekā Kaupis, ko tur teikt?

CITS KAREIVIS

Man neiziet no prāta — Lāčplēsis*

VIENS KAREIVIS

Lūk, gan, — man uzkrita tāds piepešs miegs,
Ne kustēt nespēju.;

OTRS KAREIVIS

280 Man bij kā slogs.

TREŠAIS KAREIVIS

Man gaišums acīs bij.

KARODZNIEKS

Mēs veiksim, veiksim.

PIRMAIS KAREIVIS

Bet kā mēs veiksim, kad nav vadons Imants?

OTRS KAREIVIS

Tie kaupieši jau negrib; Kaups gansnauž.

TREŠAIS KAREIVIS

285 Cels novadi.

PIRMAIS KAREIVIS

Ko Kaupam iedarīs?
Ar viņu kopā lielie virsaiši.

KARODZNIEKS

Ko šaubāties, pats Lāčplēsis jau nāk.

Mēs veiksim.
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(Pār skatuvi pārskrej vairāki bēgoši 1īb i un latvji, kliegdami.)

BĒGĻI

290 Vai, vai! — vai, vai! — Tik bēgat, ko kurš spēj!
Bēdz! bēdz!

VIENS BĒGLIS

(Aizelsies, nespēdams tālāk skriet, atmetas zemē.)

Bēdz, bēdz! Vairs kājas negrib nest!

(Uz Karodznieka pulku.)

Ko jūs vēl stāvat? bēgat, kamēr laiks!

KARODZNIEKS

Ko kliedz? — Kas bij pie Kārklu tērces? Teic!

BĒGLIS

295 Vai, vai!

KARODZNIEKS

Nu runā jel kā kareivs! Nevaid'!

BĒGLIS

Viss labi bij; mēs pārsteidzām, — bet vai!

Tie ciets kā valnis, un mēs mistru mistrām,

Cits citam uzgrūžas, viens skrej, cits bēg,
300 Tā kliedz, ka nedzird virsnieka, — sāk jukt —

Nu vāci virsū mums: žib, rīb un drāž —

KĀDS KAREIVIS

Un jūs kā paipalas!

KARODZNIEKS

Ko jaunais virsnieks?

BĒGLIS

(Nokaunējies.)

Stāv gan, bet bēgošie to aizrauj līdz.

(Pār skatuvi pārskrien vesels pulks bēgļu kliegdami.)
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KAREIVIS

305 Skrej, skrej viss pulks!

BĒGĻI

Ak, bēgat aši, bēgat!

KARODZNIEKS

Kā satvert bēgošos? — Ka pelus put!

(Uz savu pulku.)

Pamazam atkāpties, līdz apturēsim!

(Aiziet visi.)

(Pār skatuvi pāriet vācu pulks, rindās saslēdzies, klusēdams.

Viņam uzbrūk no sāniem Karodznieks ar savu pulku.
Vāci atkāpjas kārtībā un klusēdami. Skatuve uz brīdi paliek tukša,
dzirdas kaujas troksnis. Tad atskan no jauna bēgļu kliedzieni, nu

no otras puses, no Ķivutkalna.)

(Pārskrien pār skatuvi daži bēgļi, ne tik steidzīgi kā pirmie.

Bēgļu starpā ir arī Vecais virsnieks ar savu pavadoni.
Viņi iet lēni.)

VECAIS VIRSNIEKS

Mēs esam zaudējuši; beigts ir beigts.
3io Nē, nesteidz tā; — es gurnā ievainots.

Kur nu vairs steigt? — Kā slimu lopu aizkaut?

Nekad par vēlu nebūs zemē līst.

(Uz bēgļiem rādīdams.)

Kā skrej! Pus dienā noskries desmit jūdzes.

Skrej kā ar uguni uz Turaidu

315 Ar labo ziņu. —

PAVADONIS

Vēl turas Kaups.
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VECAIS VIRSNIEKS

Bet liek jan atkāpties.
Un sūta vēstnešus ar vāciem līgt.

(Uz bēgļiem.)

Nu stājaties jel bēgt! Ko vīzes plēst?
320 Kur Imants?

PAVADONIS

Laikam bēdzis,

VECAIS VIRSNIEKS

Nez vai tā?

Man nebij viegli viņam atņemt zvaigzni,
Tad vieglāk atņemt pili igauņiem. —

325 Ko viņš nu dara?

(Nāk aizbēgušie bēgļi skriedami un kliegdami no otras puses
atpakaļ, no skatuves dziļuma.)

VAIRĀKI BĒGĻI

Nāk! Nāk! Še nāk! — Jau klāt!

(Bēgļi satiekas un izklīst uz visām pusēm krūmos.)

VECAIS VIRSNIEKS

(Uz savu pavadoni.)

No visām pusēm esam sakauti,
Nu viņi nāk ij apkārt Ķivutkalnam.

(No tās puses, kur nupat atbēgnši bēgļi atpakaļ, no skatuves dzi-

ļuma iznāk Imants ar pavadoni. Imants ir tagad aplicis
vācu virsnieka bruņas, un galvā viņam Ir vācu bīskapa bruņu
cepure ar spīdošiem bīskapa zīmogiem. Ari viņa pavadonim ir

galvā vācu bruņinieku dzelzs cepure.)
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IMANTS

(Atskatīdamies skatuves dziļumā, sauc, uz vienu, otru pusi pagriez-

damies.)

Ā! ā! — A! ai

(Lūko apstādināt bēgļus.)

VIENS BĒGLIS

(Uz savu pavadoni.)

330 Ved mani prom! Ved prom!
Pats vācu kara kungs! — Tas nebūs viens, —

Aiz tā viss pulks. — Es negribu krist gūstā!
Lai vecie kauli lūst, bet netiek smieti!

(Aiziet abi; paliek guļot pakritušais.)

(Imants viens ar savu pavadoni.)

IMANTS

(Sauc.)

Ak, stāvat! stāvat! Lībi, latvji, biedri!

(Uz pavadoni.)

335 Kāds spēks kā zibens visus projām sper!

PAVADONIS

I drošam apžilbst acis, tevi skatot.

Tie rokām acis sedz un skrej kā sviesti

Vai krīt kā zāle zemē, kad to pļauj.
Ņem nost to bruņu cepuri, sauc tad!

IMANTS

(Noņem cepuri.)

340 Lūk, te viens pakritis, — nāc, pacelsim!

(Viņi abi ceļ augšā pakritušo.)

Viss trīc. — Ko baidies? — Mēs tie esam, lībi!

— Vai mēms? Ko neatbild? — Šķiet, neredz arī!
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PAVADONIS

Ne mēms, ne aklis, — pazīstu — tik triekts.

(Uz bēgli.)

Še Imants! — Atjēdzies! —

IMANTS

(Pieskaras pie Triektā.)

345
— Mēs uzveicām.

(Sāk pamazām lasīties bēgļi, kas apstājušies.)

VAIRĀKI BĒGĻI

Vai Imants? — Tiešām viņš? — Vai esat lībji?

PAVADONIS

Mēs latvji, — nākat droši! Še ir Imants!

VIENS BĒGLIS

(Uz otru.)

Nāc, brāl!

OTRAIS BĒGLIS

Bet dzelžu cepures?

PIRMAIS BĒGLIS

350 Tie mūsi.

(lenāk Vecais virsnieks ar pavadoni.)

VECAIS VIRSNIEKS

(lesaukdamies.)

Tas tiešām Imants!

(Uz Imantu.)

Imant, biedri, piedod!
Man kauns tev klātu nākt.
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IMANTS

Tad nākšu es.

VECAIS VIRSNIEKS

(Uz pavadoni.)

355 Pūst taurē! — Skriet un Kaupam ziņu nest,

Ka turamies še, — stāvam, nav viss beigts!

(Tad uz Imantu kautrīgi.)

Es zvaigzni ņēmu tev —

IMANTS

(Smiedamies.)

Man zvaigznes vietā saule!

(Viņš rāda noņemto bruņu cepuri.)

TRIEKTAIS BĒGLIS

(Mēmi plāta muti un svaidās ar rokām, gribēdams ko teikt.)

VECAIS VIRSNIEKS

(Uz Imantu, cepuri rādīdams.)

Tā augsta kara kunga —

IMANTS

360 Vairāk.

VECAIS VIRSNIEKS

(Šaubīdamies.)

Paša —?

Vai paša lielkunga? — Vai veici to?

IMANTS

(Smejas.)

VECAIS VIRSNIEKS

(Sajūsmā.)

Pūst uzvaru! Skrej otris Kaupam vēstīt!

(Uz Jaudim.) . . . ..
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Klau, visi, visi: Imants veicis vācus!
365 Pats vācu lielskungs beigts! Te viņa rota!

(Paceļ bruņu cepuri, rāda to ļaudīm.)

To Imants ņēmis tam no galvas, Imants!

No Imant' pieres šodien saule lec!

(Uzliek galvā Imantam.)

BALSIS NO PULKA

— Sveiks, Imant, sveiks! — Kur ir viņš? — Neredzam!

— Ej, ceļam viņu plecos, lai redz visi!

370 — Un zaļus zarus liekat! — Ozolzarus!

(Kareivji paceļ Imantu uz pleciem.)

TRIEKTAIS BĒGLIS

(Kliedz mēmo nebalsī un rāda ko.)

BALSIS NO PULKA

— Ko kliedz? — Tas ticis mēms! — Tas grib ko teikt!

— Sveiks, Imant, Imant, sveiks!

(Tenāk Kaups un daži virsaiši. Ļaudis, kas viņu ierauga,

apklust.)

KAUPS

Kas notiek še? Ko kliedzat?

BALSIS TĀLĀKĀS RINDĀS

Imant, sveiks!

DA2I TUVĀKIE KAREIVJI

(Atbild.)

375
— ir vāci veikti — Imants glābis —

VECAIS VIRSNIEKS

Imants!

IMANTS

(Nolec no kareivju pleciem un dodas pretī Kaupam. Kaups at-

kāpjas nepazīdams, jo Imantam cepure galvā.)

Ak, Kaupi! mīļo Kaupi! nāc! Mēs veicām.
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KAUPS

Ko svešā cepurē?

IMANTS

Beigts vācu lielskungs.

(Noņem bruņu cepuri.)

ĻAUDIS

380 Sveiks, Imant, sveiks!

TRIEKTAIS

Ē! ē!

KAUPS

Ko grib tas? — Nost!

(Kaupa pavadonis ved Triekto prom; tas izraujas, pieskrien pie
Imanta, aizskar to un sāk piepeši runāt.)

TRIEKTAIS

Ē! raisies, mēle! runā, pirms kā mirt!

Ir Imant' tēlānācis Lāčplēss pats!

IMANTS

(Uztraukts.)

385 Klus, klus! Ko runā? Tu man briesmas dod.

(Lūko viņu apklusināt.)

ĻAUDIS

Nē, runā, triektais. — Runā! — Klausāt! — Brīni!

TRIEKTAIS

(Paceltā balsi, uz Imantu rādot.)

Šo redzot aklis tapu, dzirdot mēms,
Šis skāva: — asins sareca man ledū, —

Un atkal skāva: — aplēja kā uguns!

ĻAUDIS

390 Klau! klau!
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TRIEKTAIS

Jūs visi mani pazīstat:
Es Aizjugliešu Gaigaleņu sētas —

Es saku jums: ir cēlies Lāčuplēsējs
Šai briesmu laikā savus ļaudis glābt, —

395 Lūk, tas! lūk, Imants!

ĻAUDIS

Dzirdat? — Imants! — Imants!

IMANTS

(Uz Triekto, izbijies.)

Ej prom! — Tu nezin', ko tu teic! — Dievs, dievs!

(Novēršas, galvu saņēmis, iet.)

KAUPS

(Saviem kalpiem rādīdams uz Triekto.)

Nost!

KĀDS VIRSAITIS

Mēms viņš bij, lai mēms tad top uz mūžiem.

TRIEKTAIS

(Vēl skaļāk.)

400 Man jāmirst, man, — bet mūžam dzīvos Imants!

Un jūs iekš viņa mūžam, — cīņā! cīņā!

(Kalpi rauj viņu prom, viņš kliedz.)

Viņš ledū stings, viņš gunī degs, viņš zibsnīs. —

(Top aizrauts.)

ĻAUDIS

(Saviļņojas un sarunājas savā starpā uztraukti.)

Glāb, Lāčplēsi — Imant! — Aiziet —

— Neej! — Ved mūs!

(Apstāj Imantu, ved atpakaļ.)
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IMANTS

(Apmulsis.)

405 Ko jūs man darāt? Nespēju to nest —

Par lielu uzdevums, es mirstams vīrs.

ĻAUDIS

Nāc mums par vadoni! — Par soģi! — Kungui
— Pats teici: Lāčplēsis tev rādījies —

— Lai stāsta! saki!

IMANTS

410 Nevaru to teikt.

Man bail — kad teiktu, būtu jāuzņemas —

(Stāv klusu, galvu nodūris.)

KAUPS

(Griezīgi, paklusi.)

Tev gudra māksla likt sev slavu paust,
Lai gāztu vadoņus un taptu kungs.
Es tevi agrāk tādu nepazinu.

415 Kas tevi mācījis?

IMANTS

(Piepeši saslejas.)

Kaup, vai tev prāts!

KAUPS

Gan vairāk nekā ārprāšiem un meitām,
Kas tev par godu sapņus redz un kliedz.

IMANTS

(Mierīgs un nopietns.)

Es arī tevi tādu nepazinu:
420 Mēs bijām pārgalvīgi, sapņu mērķiem —

Tev nu tik vara rūp un vadoņgods.

KAUPS

(Pārsmiedams.)

Tev ne?— Vai velti pirki sev šo rotu?

(Rāda uz Imanta bruņu cepuri.)
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IMANTS

Es kāvu lielkungu.

KAUPS

(Smejas.)
Ha, kas to tic?

IMANTS

(Valdīdamies, ar žēlumu.)

425 Ak, Kaupi, nedar' grūti tevi mīlēt!

KAREIVIS

(Uz Imantu.)

Ko? Imant? — Netic, ka mēs noveicām

To vācu lielkungu? Es pastāstīšu —

IMANTS

Nē, klus! Ko viņa priekšā lielīties!

KAUPS

(Smejas.)

Ha, ha! ha, ha!

IMANTS

(Rūgti.)
430 Tad ņem šo rotu, ņem!

(Viņš nomet bruņu cepuri zemē, Vecais virsnieks to paceļ.)

Pie tavas zvaigznes lai ir mana saule!

(Citā balsī, nopietni, lietišķi.)

Bet steidzies tūdaļ, tagad vācus trenkt,
Kad tie bez vadoņa ir apjukuši!

KAUPS

(Auksti.)

Vēl tu ne pavēlnieks. Pats zinu.

IMANTS

435 Sveiks!

(Viņš aši aiziet)



40

KAUPS

(Par brītiņu uz ļaudīm, pārsmiedams.)

Ha, ha! lūk aizbēg jūsu Lāčplēsis! —

No lomas izbijies! — Grib tāds būt vadons!

(Uz saviem kalpiem.)

Kur viņa sludinātājs?

KĀDS KALPS

Beigts un mēms.

KAUPS

440 Nest šurp!

DIVI KALPI

(lenes mironi.)

KĀDS VIRSAITIS

(Smejas.)

Nu vairs tam mēle neraisīsies.

KAUPS

Pats nespēja šo glābt, — kas nu to paudīs?

BALSS NO ĻAUDĪM

Mirst paudējs, mūžam dzīvos paužamais.

KAUPS

Kas drīkst tur kliegt?

BALSIS NO ĻAUDĪM

(Klusi.)

445 — Sāk paudums piepildīties
— Ar asnīm apliecināts Lāčplēš' gars —



KAUPS

(Rāda uz mironi.)

Nest prom!

(Kalpi aiznes.)

Ne asins tam ir liecība,

Bet cepure, kas zagta.

(Rāda uz bruņu cepuri.)

VECAIS VIRSNIEKS

(Uz Kaupu.)

450 Kungs, kad netic',

Liec meklēt vācu lielkungu!

KAUPS

(Nicīgi.)

Ha, ha! lai meklē, cik tik deguns ož!

(Uz virsaišiem.)

Likt taurēt: pulkiem šurpu atkāpties!

(Aiziet līdz ar pavadoņiem.)
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ĢIMNĀZIJAS GADU «IMANTA»

Ai, draugs, ai, draugs, man senāki tik mīļš,

Ai, tautiet Kaupo, latvju vairogs, šķēps,
Kam grūdi skumjās, postā savējos.
Viņš iet un atstāj draugu, atstāj tautu.

Bet ej, es tevis turēt nevaru,

Kaut manim sirds ar lūst un tautai vairogs (patvars).;

Ej, vāci tevi sauc un jaunais Dievs,

Ej pārdod tēviju un posti tautu.

(75533/16) 1

Piezīme. Par lugas materiālu izkārtojuma principu skat. komentāru

568. lpp.
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1912. GADA «IMANTS»

5.10.9.

Jums vieglāk nekā man būs augšā celties,

Viss sāpju ezers bij man vienam ceļams.

(75533/109)

19.4.11.

Ziemelis lai tava dvaša,

Salna lai ir tava jūta (griba),
Ledus lai ir tavas domas.

Rudens puķēm noliekt galvas
Melniem ziedulapu galiem,
Bitēm stīvām nokrist zemē,

Nesniegušām sava stropa.

Sīku ilgu viļņi.
Kaislu vēji.
Valdi pats pār savām domām.

Nemierīga liesma meta

Klaidu ēnas baltā sienā.

Saules apspīdētā klintī

Rauga nokaut iedomātos

lenaidniekus — klaidu ēnas.

(75533/59)
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2.5.12.

Laimes māte, esi māte,

Klausi savu bērnu vaidus.

Ļaunās ligas ņem no ļaudīm,

Ļauj mums mieru savā klēpī.
Vēlē vējam mēri vairīt,

Vēlē salam vilkus valdīt,

Vēlē pērkonim un vētrām,

Vēlē veļiem, vēlē velniem

Vairīt ienaidnieku varu,

Vēlē varoņvīram celties.

(75533/20)

28.5.12.

Ko tās te der? Tās asaras,

Par sevi pašu raudātas,

Smejamas,

Veltīgi lejamas.

Nost mani slāpē riebums,
Kaklu aizžņaudz kā bērnam krups.
Ko es ielaidu sirdī pats
Aiz lielas labsirdības to svešo! 1 IMANTS (KAUPO)
Un nu!

Pats dzīvais dvēslē skarts,

Traipīts no sveša skata un smakas.

Nu visas iekšas raustās,

Kā ārā to riebumu mest.

Visu dvēseli jārauj līdz,

Jāspļauj ārā uz ielas,

Kur ir to svešo dvēsles.

Durstīt to pašu, ko mīl,

Mīdīt to pašu, ko cien\ IMANTS (KAUPO)
Bet glaudīt to, ko kož.

Riebums tu tikai, sieviete.

Stikla šķembele tu,

Skaidra un spīgo kā saule,
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Bet sašķaidīta griež.
Pirksti asinīs un dzeļ nu,

Un sīkas skaidiņas ieēdas miesā un čūlo,

Ne burvju vārdiem neizvilkt laukā.

(75533/75)

4.6.12.2

Imanta navaid miris,

Viņš tikai apburts klus, —

No darbošanāmrimis,
Zem Zilā kalna dus.

Tam zelta pilī snaužot,

Tā zobens nesarūs,

Kas, dzelžu bruņas laužot,
Kā liesma kļuvis būs.

Pa simtiem gadiem reizi

Mazs rūķīts augšā nāk

Un apskatās, vai migla

Ap kalnu nodzist sāk; —

Bet kamēr zilo miglu

Ap Zilo kalnu redz,
Tik ilgam tūkstoš gadus
Gan viņu zeme sedz!

Bet reizi pērkoņdēli
Šai kalnā lodes spers;

Tad aizbēgs visi jodi;
Pēc zobena tas ķers.

Un saules meitas atnāks

Un miglu projām trauks;

Un gaismas laika balsis

Imantu ārā sauks!

BALSIS NO DZIĻUMA

Ha, ha, ha. Kas sauks?

BALSIS NO AUGSTUMA

Sauks, sauks, sauks.
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DZĪVĪBA

Balsis no tāles, balsis no augšas,
Balsis no pašas dziļumu dzīles. Klau!

BALSIS

U, v, v.

NĀVE

Bija tās balsis un nav.

DZĪVĪBA

Bijušais būs.

NĀVE

Bijušais nebūs un nav.

Nebijušais nebij un nav.

DZĪVĪBA

Nebijušais būs.

Būs, būs, būs.

NĀVE

Grūs.

DZĪVĪBA

Jā, jā, jā.

NĀVE

Nē.

BALSIS NO DZIĻUMA, TĀLUMA

(Klusi.)

U, v, v.

Pērkona rūciens.

Imanta dvēsele.

(22825/134)



50

17.6.12. Pārrakstīts 24.11.16.

Mātes miesu tumša klēpja
Neclzimtībā atkal grimtu, —

Neņem vairs mātes miesas

Savu bērnu atpakaļ.
Melna vaga, mikla zeme,

Tā tev būs īstā māte.

— Sit, Imanta, vara bungas,
Zilā kalnā stāvēdams,

Pulkā tecēt vanagiem,
Plosīt lību lauku peles.

IMANTA

Lai jel dzīvo lību peles,
Dievs dos kviešu, visiem tiks.

Pulkā tecēt irbītēm,

Mīkstā zālē samesties (rotāties).

18.6.12.

Lauki, lejas, druvas, dravas,

Sili, vēri, melni dziri 3
,

Strauti, tērces, upes, jūras,
Dodat savas dārgas dvēsles

Šodien saulei atpakaļ.

Atver muti, Zemes māte,

Veļu tvaiku aizturot,

Nāves ēnu atvairot,

Dzīvē nāvi pārvēršot,
Dves šodienu ziedu dvašu

Atgriezeņu laiciņā.

Blāzmo birzes bālu vizmu,

Šalko sili dvēsļu balsis,

Vīvinā vējā veļi.
Pāri veras kapu malu

Senvaroņi — nomirēji,

Veļ velēnus nost no pleca,
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Līdzi zālei laukā nāk.

Līdzi ziediem smaršo dvēsles.

— Kad tik ziedus nekož salna?

— Vai mans mīļais iznāks arī?

— Veļi neatnāk uz labu,

Labāk meklē mīļo jaunu.;
(75533/21—22)

19.6.12.

Tumšu krūmu bieznī līst,

Visiem kopā priecāties.

IMANTS

Līgo, līgo, nemin' veļus,
Es tev došu citu puisi.

MEITA

Līgo, Imant, laimi dod!

KAUPS

Ko nieko? Svētkus raugi!
Guni, guni! Dieviem ziedus!

IMANTS

Dieviem guni, dieviem ziedus,

Dziedātājiem sieru, miestu!

PUIŠI

Piemin' dievus, kas min mūs.

KŪRĒJI

— Kūtra guns —

— Negrib degt —

— Degļi dziest —

— Gaisi spiež —

— Liesmas lokās —

— Barības baidās —

— Dzirkstēs dairās —

— Papelni dūmo.
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KAUPS

Ko es teicu? dusmo dievi:

Līksmi līgo vīru virsnieks —

Meitu virsnieks — labāk teiktu.

IMANTS

Nebaries, baltbrālīti!

KAUPS

Kā dusmot? Bērns tu esi.

Amats prasa pilnu vīru.

(Vēja pūsma, pērkons.)

IMANTS

Kuries, uguni!
Ko mani kauno?

AIVA

Imanti, vai!

Imanti, vai!

ĻAUDIS

Lūko! lūko! lūko!

Līga uguns, līgo!

KŪRĒJI

— Uzpūta pūsma —

— Uguņi aug —

— Ziedokļus ēd —

KAUPS

Dievs to zina! — Kas tās zīmes?

IRGA

AIVA

KŪRĒJI

Liesmas lec

Pavardam pāri,
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Nemierā rij
Sausu zaru skujas,

Zaļu zāli līdz,

Priedes sprēgā,

Papardes pārslo.
Dzēs, dzēs, dzēšat!

Skrej, skrej, skrejat!
Visu zemi sagrābt,
Pasauli pildīt
Grasīt grasās!

21.6.12.

IRGA

Tas ir Imants — tu, tu, tu!

Ko tu guni pūti? Ķircini dievus!

IMANTS

Ko tad es? Tā tik teicu.

Lai tas guns ātrāk kuras.

AIVA

Imanti, izzinies,

Imanti, izcelies!

Uguns tev klausa,

Pūsma tev pūlas,
Dievi tevi dāsnija
Dižiem darbiem.

IRGA

Klusi, Aiva, klus,

Ko tu murgus tic'?

Ko tu maldus paud?

ĻAUDIS

Imant, līgo, Imant, līgo!

KAUPS

Stājaties, ļaudis,
Kas jūsu prātā?
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ĻAUDIS

Līgo, līgo!

KŪRĒJI

Klusi! Kas ķērc?

Kūrēji, glābjat!
Lūko, kāds guns!

ĻAUDIS

Guns, guns, guns!

KŪRĒJI

Liesmiņas lec

Pavardam pāri,
Nemierā rij
Sausu zaru skujas,

Zaļu zāli līdz,

Priedes sprēgā,

Papardes pārslo.
Dzēs, dzēs, dzēšat!

Skrej, skrej, skrejat!
Visu zemi sagrābt,
PasauH pildīt
Grasīt grasās!

IMANTS

Ko jūs baida? Še es dzēšu.

Min ar kāju! sedz ar segu!

KAUPS

Kūrēj, saki, kas tās zīmes?

IMANTS

Puišu kurams pieguļā

Priecīgs guntiņš, pēc būs pelni.
Tās tās zīmes, kas jūs baida.

KŪRĒJI

Lielas likstas liesmas laiž,

Uguns sikspārns pār sētām skries.
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Veļu lēļi lodās asins zīst.

Kaujā kraukļi ķērks,
Karā krusa kritīs.

Visu zemi grābs,
Pasaule pelniem pils,

Vai, vai, vai!

ĻAUDIS

Vai, vai, vaidi!

Kas ir vainīgs?

MEITAS

Imant mīļo, miera devējs!
Vairi visus kara vaidus,

Sargā vēl kā visus gadus!

IMANTS

Vai es vairītājs? vai vainīgs?
Dievi laimi dos un likstas,

Reizi katram nāves dienu.

AIVA

Katram ne, kas guni valda,

Nāves nav, jo guns ir dzīve.

IRGA

Guns dod nāvi, guns dod sāpes.

AIVA

Pats visvairāk liesmās ciezdams,

Savu dvēsli deldot mūžam.

22.6.12.

LELDE4

Tēvs nes vienā rokā nāvi,
Otru dāsni kaisa dzīvi.

Es tev došu dzīvas dzirkstis,
Vācelītē salasītas.

Pagaid', tēti.
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IMANTS

Labi, labi.

LELDE

Tēti, še tev dzīvas dzirkstis,

Trīs tev spraužu galvā zvaigznes,
Div' māmiņai, viena man.

IMANTS

Meitiņ mīļā!

AIVA

Kas tev lika?

LELDE

Laime lika, izdomāja.

MEITAS

Ak, cik skaisti spīgulīši,
Leldin, dod man arī dzirksti!

LELDE

Meitām došu visu sauju,

Ļaudīm visu vācelīti.

IRGA

Dod man arī!

LELDE

Tev nevienas.

Tev jau nedegs dzīvas dzirkstēs,

Kad i nedzīvās tev plēnē.

ĻAUDIS

Līgo, Imant, līgo, Lelde,

Laimē bēdu pārvērtēja.



IMANTS

Vizē uguns, nededzina,
Dzīvas laižas jundīdamas,
Mīlas gunī sasilušas.

KAUPS

Kūrēj, saki, kas tās zīmes?

KŪRĒJI

Tāla dzīve, tāla laime.

(75533/195—200)
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IMANTA AUSMA

I5

Kalna piekāje.
Dienvidus brīdis.

Saule.

(Ganiņš un gane (Ins un Ine), brālis un māsa, abi agros
jaunekļu gados. Nometušies maurā, govis ganīdami.)

GANIŅŠ

Saulīte, saulīte

Diendusā stājas,
Kalniņa galiņā
Saulīte (krēsliņā) sēstas,

Ozola zariņos

Galviņu gulda,
Zeltaini matiņi
Ezerā karas.

GANE

Saulīte, saulīte,

Māmiņa mana —I

INS

Saulīte apgula,
Gulsim i mēs.

(Viņš atgulstas un paklāj savus svārciņus Inci.)

INE

Guli, guli! Man ne guļa,
Man prātā māmuliņa,
Man mazai nomirusi.
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INS

Pielūko manas govis.

INE

Pielūkošu, pielūkošu.
Gana barga man pamāte,
Tev saimnieks jo bargāks.

INS

Dienasvidu veļi nāk

Smilšu kalnā sildīties:

Pasargies — satiksies,

Kuru tika, līdzi veda.

Guli vien!

INE

Guldot gulstu.

(Kalniņā parādās balti ģērbti bērni, kuri skraida un rotajojas,
rokās saķērušies. Viņi klusi dzied. Abi ganiņi no brīnumiem,

sacēlušies pussēdu, atspiedušies uz elkoņiem, saspiedušies kopā, bet

aiz bailēm klusē.)

VEĻU BĒRNI

Leļu, lēļu, veļu bērni,

Veļu govis ganīdami!

Veļu govis lēnas govis,

Viegli bija paganāmas.
Leļu, leļu, veļiem labi,

Veļu bērniem vēl labāk:

Veļi ēda treknu gaļu,
Veļu bērni medumiņu.

VIENA VEĻU MEITIŅA

(Panākdama tuvāk.)

Leļu, leļu, veļu bērni:

Ne tos bāra, ne tos pēra,
Ne rociņu nelauzīja,
Kas maizītes sniegusies.
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INS

(Klusi čukstot.)

Veļu balsis klusu skan,

Vai nav mūsu māsuliņa?

INE

(Gluži klusi.)

Veļu meitiņ, veļu meit,
Vai tu mana māsuliņa?

VEĻU MEITIŅA

Nāc, māsiņa — dzīvulīte,

Vēju bērnu bariņā!
Vēju bērni atpūšas
No kulšanas, no malšanas,

No sviedrotiem darbiņiem.
Visu dienu rotalo
Pa baltām smiltiņām.

VEĻU BĒRNI

Leļu, lelu, veļu bērni

Kalniņā gavilēja.

(AizskreJ garām.)

(Ins un Inē vieni.)

INE

Aiziet?

INS

Aizieti —*

INE

Klusu, klusul
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INS

(Vēl klusi.)

Redzēj' veļus dienvidā,

Ne tik daudzus pulciņā:
Ka tik nava šīdieniņa
Par simts gadu atnākama?

Tā dieniņa vaimanā 1

Veļi sauca —

INE

Lai tie sauc,

Pie māmiņas aizvedīs

Baltā smilšu kalniņā.
Pie māmiņas vieglas smiltis,

Pie pamātes grūtas dienas.

INS

Lai bij dienas smaga darba,

Dienas bija saulītē:

Bez saulītes mūža nakts

Slapjā zemes pagrabā.

INE

Bez saulītes mūža nakts,

Sildīs māte klātguļof
Kad zinātu, es pieceltu
Sen redzēto māmuliņu.

INS

Es pieceltu senus tēvus,
Sava tēva neredzējis.
Par simtiem, par gadiem
Laukā nāk nomirēji,

Apskatās, apprasās,
Vai ir laiks piecelties?

INE

Kas man daļas nomirēji,
Man māmiņa viena rūp.
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INS

Man rūp visi nomirēji:
Mūsu tēvi, tēraudvlri.

Brīvi ļaudis sauli gāja,
Staltas pilis gaisu šķēla.

INE

Kur tie tēvi? Kur tās pilis?

INS

Zemē grima, ezerā.
y

INE

Ko tie grima?

INS

Ko tie grima?
Laime lēma, spēra velns,
Par grēkiem, nedarbiem,
Ka maitāja laimes dienu.

INE

Kā tu zini? Kas tev teic?

INS

Teika teica — tēvu tēvi.

INE

Tēvu teikas, pasaciņas
Labas sacīt puisēniem,
Mums, meitām, daļas nav,

Labāk dziedam daiļas dziesmas,
Tās sacīja patiesību.;

INS

3o dieniņu dziesmas dzied,
īsa viņu patiesība.
Kas bij vakar, neatmin,

Kas būs rītu, neapzin,
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INE

Kas būs rītu? Saki tu!

INS

Par gadiem, par simtiem

Augšā celsies tēraudtēvi.

INE

Lai cēlušies, es nezinu,

Kad tik ceļas māmuliņa!

(22825/145—150)

18.4.16.

Aiz neziņas, aiz nemiņas

Dzīvo dziļi senas jausmas.
Kad atmiņa atminēs

Ezeriekritušu vārdu,

Kad atcere atcerēs

Lapu čabu valodiņu,
Tad celsies senā pils,
Tēvi — saules staigātāji,
Mātes — laimes lolotājas.

19.4.16.

Viegli celt māmuliņu,

Triju gadu gulētāju.
Grūti celt senus tēvus,

Simtu gadu gulētājus.
Simtu segu smagas zemes

Noslāņoti, noslodzīti.

Uzcelsies, nepaliks,
les atkal velēnās.

Seni tēvi uzcelsies

Uz mūžam jaunu dzīvi.



20.4.16.

Simtu gadu bēda bija,
Vēl jo simtu bēda būs.

Es par bēdu nebēdāju,

Sper' ar kāju ūdenī.

21.4.16.

Katru gadu pīšļu kārta

Virsū bira atmiņai.
Simtu gadu putekļos
Nost atmiņa nosmakuši.

(75533/170)
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1917. GADA «IMANTS»

9.4.17.

(Imants, tad Lpl.6

Es tas, kas nebeidz cīnīties,

Ņem manu garu, vairi melno varu.

No tavas galvas gaismas saule lēks,
Tev nemirt, stingušam vēl dzīvot būs.

Zila gaisma dusēs, izstaros cerību.)

KAUPS

Ne līdz te gars, bet ieroči un māksla.

IMANTS

Gars patstāvīgs: sev radīs ieročus.

KAUPS

Pirms radīs, tie jau veiks.

IMANTS

Vēl to ir maz.

Tie mācījās no Romas, tā i mēs.

Tu izsamisti, pirms vēl cīņu sāki.

'22825/109)

30.10.19.

— Ak tu zelta (žigla) vāverīte,
Prieks man tevī raudzīties,

Laidies man rociņās.
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— Daiļš puisīts priecājas,
Mani skaistu ieraudzījis,

Priecājies redzēdams,

Pagaidies saķerdams.

Atlīgoja vasarsvētki,

Visi mīļi saderēja.
Sader sīlis ar žubīti,

Sader dadzis ar magoni,
Sader puisis ar meitiņu,
Sader burvis ar priesteri,
Sader Kaupis ar Imantu.

— Ko tu trauci manu prieku,
Ko tu meti tādus vārdus.

— Gaidi citus vasarsvētkus,

Līgo, līgo, līgo.

(75533/187)

31.10.19.

IMANTS

Kurp tu vedi, puisīt?

[ZĒNS]

Vasarsvētkos.

IMANTS

Tā tu allaž atteic. Kas tu esi?

ZĒNS

Svešs es tevim, svešs tu manim.

IMANTS

Kas tas?

[ZĒNS]

Lūk, kur vasarsvētki!

IMANTS

Ā man' dieniņ!
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IMANTS

Kas tu esi, daiļā meita?

ZĒNS

Sveika, kundze!

IMANTS

Tava kundze? Skaista tava kundze.

ZĒNS

Skaista? Skaistāka, kā tava mute izteikt spēj.

IZA

(Atsedz galvu.)

IMANTS

Balta saulīt' birzi (silu) sudraboja,
Svētu rītu lēca rotādama.

IZA

(Atmet visu segu nost.)

IMANTS

Laime, laime, pate laime nāk,

Zelti vizo, sprādzes mirgo, acis smej.

(Ceļos.)

Esi sumināta, mūsu laime,
Manai tautai baltu dienu balvā nes.

IZA

(Panāk soli uz priekšu.)

Tev es balvā sevi nesu.

IMANTS

Man?

IZA

Balta saule, zelta Milda7 tev.
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IMANTS

Milda? Vai ne laime esi?

(Pieceļas.)

IZA

Laime — Milda.

IMANTS

Šodien tautas svētku [?] diena.

IZA

Mildas diena.

IMANTS

Mildas arī. Kas tu esi?

IZA

Tava Milda.

1.1.19.

IZA

Vai tu Mildu zini?

IMANTS

Saldais brīnums, laipna uguns dveš no tevis.

Acu gaišums dziest no tavas gaismas vaiga,
Mutē nomirst balss no tavas elpas.

IZA

Skari mani!

(75533/187)

Deviņpadsmitais skats 8

BALSIS NO ĻAUDĪM

(Paklusi.)

Vai! Vai! — uz labu nav tas — Kaupi, Kaupi!
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ATSEVIŠĶA BALSS

Mēs nedrīstam pret viņu pacelt balsi,

Bet patiesība drīst, un tā te runā.

CITA BALSS

Viņš netic? — Brīnums rāda! Kā lai netic?

VĒL CITS

Ar asnīm apliecināts Lāčplēš' gars!

BALSIS, VAIRĀKAS

— Tik tas mūs glābs — tik Imants — Imants —

Imants —

— Kaut Imants mūsu vadons! — Klusu! nāk!

Divdesmitais skats

(lenāk sagūstītie vācu kareivji, viņi saistīti, un tos

pavada latvju kareivji. Vāci maršē parastās rindās un

noteiktiem soļiem, kamēr latvji izkaisīti; vācu maršēšanu pavada
maršēdams Imanta zēns.)

ĻAUDIS

(Sačukstas un bailīgi atkāpjas.)

PAVADOŅI — KAREIVJI

Ko bēgat? — Tie ir gūstā! — Nav ko bīties!

ĻAUDIS

A! vāci mūsu gūstā! — Neredzēti!

ZĒNS

(Apstādamies.)

Tos Imants gūstīja!

ĻAUDIS

Lūk, Imants! — Imants!
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ZĒNS

(Maršēdams.)

Tik tas to spēj! — Un es tam palīdzēju!

ĻAUDIS

(Smejas.)

Lūk, lūk! — Kā zēns sper rakstā soļus līdzi!

VECAIS VIRSNIEKS

Kaut mēs tā prastu iet!

PAVADOŅI — KAREIVJI

Kur vadons Kaups?
— Ej paziņot, ka gūstekņi ir šeit!

— Prot gan tie vāci kauties! — Bet kā mēmi!

ZĒNS

Es zinu, pavēl tā: reks, leks un marš!

ĻAUDIS

Tie viņu burvju vārdi! Tā tie uzvar.

ZĒNS

(Maršē viens, un Jaudis smejas, smejas arī vāci.)

(75533/185—186)

[17.6.28.] 9

AIVA

Es pirmā, pirmā, mana cepure!

IMANTS

Lai tava cepure, bet mana — tu.

Man dusmas: tevi ķēru, vāciets vējā.
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Tik šos te guvām; citi jāpalaiž,
Ir Kaups liek taurēt — mūsiem atkāpties.

AIVA

Ko dusmo? Kur ir cepure?

IMANTS

Še būs.

AIVA

Nu labāk skat', kā cepure man pieder.

IMANTS.

Stāv skaisti. — Saules meita — Spīdola.

AIVA

Un tu tas Lāčplēsis.

[IMANTS]

Tie kopā derot.

AIVA

Dod spoguli 1 Vai stāv?

[IMANTS]

Kā līgavai!

AIVA

Bet kāds viņš ķēms — laiž šitā, žilbjas acis,

Zirgs baidās, nosviež bīskapu — šis virsū.

Tas kaujā krīt. — Man noņem cepuri,
Es tev to uzlikšu, un vēl par algu

Ņem spoguli — un ļaudīs, še — vēl skūpstu
— Tā labi, labi!

IMANTS

Ko nu! Vai nav kauna [?]?!



AIVA

Ak, kad tu tāds, tad atdod spoguli.

ĻAUDIS

(Smejas.)

— Tam labāk slēpu tīk. — Vai dien'! Kāds auša.

(75533/203)



RADĀMĀS DOMAS
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ĢIMNĀZIJAS GADU «IMANTA»

RADĀMĀS DOMAS VISAI LUGAI

Personas. Imanta, varenais virsaitis, drošsirdīgs, uzticīgs

draugam Kauponam 1
, grib palīdzēt savai tautai, viņu at-

svabināt no jau labu laiku ieviesušamies vāciem. Imanta

tēvijā [?] tauta svētīj Līgosvētkus. Kaupons nāk ar pava-

doņiem un ar mellsvārci, izturas bargi pret ļaudīm, runā

ar mellsvārci, nāk Imanta, netiek iten draudzīgi ar Kau-

ponu. Acons2 nāk, mellsvārcis runā, grib kristīt, tiek pa-

dzīts, Kaupons arī izgrūsts no tautas, gan Imanta pretojas.
Austra? Beidzamais skats pie Rīgas, kaujas ar draugu,

neuzticīgais Kaupons krīt, nepieņem viņa draudzību, ari

Imanta krīt.

(75533/17)

RADĀMĀS DOMAS ATSEVIŠĶIEMCĒLIENIEM

Pirmais cēliens

L skats. Vaideloti ziedo, svin Līgosvētkus, ļaudis runā

par varoņiem, par medībām, par Imantu, arī sāk kāds

stāstīt par kristīgajiem priesteriem. Meitas apdzied varo-

ņus, Imantu (kori dzied viens pret otru), jautrība. lenāk

Imanta, satiekas ar Austru, runājas ar saviem draugiem

(viens vieglprātīgs, otrs apdomīgs, pavadoņi no savādiem

raksturiem), no tautas sveicināts, pats priecājas (bet no-

skumst (Vorahnen 3), redz, ka varbūt karš šo jautrību

traucē). Aco ienāk, runā ļaužu priekšā, ļaudis starpā
iesaucas.
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2. skals. Imanta ved viesi mājās. Aco stāsta no Kaupa,

Austra, Kaupa māsa, runā, Imanta dēliņš. Lauma4

,
Imanta

māsa, uzticīgi mīlē Kaupu, runā ar Austru (vīru apvalkā

iidzi, pie Rīgas satiekas ar Kaupu, varonīgi izturas).

Imanta viens.

3. bkats (atvadīšanās skats jeb) ceļā jau karapulks, pie-

nāk vēl citi klāt, visi sarunājas (mellsvārcis sāk sprediķēt,

dusmas, tiek glābti no Imanta).

Otrais cēliens

1. skats. Rīgas pilsētas mājā, augstmaņi sapulcējušies,

runas, bailīgi visi izskatās, viens drošs karakters, ienāk

Aco, runas, atkal šis drošais. lenāk vēstnesis.

2. skats. Didriķis5 steidzas uz Kauponu, izteic sapulces

nolēmumu, Kaups taisās atkrist, kaut pie pāvesta bijis, ir

atvilināts caur Mariju, Didriķis mocās viņu visādi pie-

runāt, beidzot arī Mariju sola, beidzot ienāk arī karabiedri

un pavēsta to pašu, uzskubina, savā starpā smejas, kur

Acos esot aizvests, tikšot šur atvests, lai kopā ejmot. Visi

atiet projām. Kaupa monologs, jaunības atmiņas, domas

kaujas pret domām, jaunā un vecā ticība. Beidzot tiek at-

vests Acos. Kristīgā ticība stipri pārvar, negrib pieminēt

seno, veco. Abi sarunājas, tiek šaubīgs, par Laumu runā

ar, bet vēl cieši turas.

Trešais cēliens

1. skats. Lēģerī. Imanta, Kaups, Aco, runa ari no ļau-

dīm un pavadoņiem.
2. skats. Imanta teltī Imanta un Aco, pēc Imanta viens.

Ceturtais cēliens

1. skats. Uz ielas liela nama priekšā ļaudis bailīgi runā,

nāk ziņas.
2. skats. lekšā sapulce, Kaups ar svēto zobenu apjozts,

runas.
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3. skats. Kaupa mājās. Didriķis, Marija un Kaups. Did

riķis aiziet, viens pats atnāk atkal. Marija papriekšu strī-

das, viņam nepatīk (karsti mīlē, rādās atsalusi viņas mīles-

tība). Izsaka, ka neizprotami pašu Didriķi mīlējot, kas viņu

apmānījis. Kaups iet tik kaujā sava solījuma dēļ.

Piektais cēliens

1. skats. Iznāk iz pilsētas Kuncis 6, Didriķis un zaldāti,

noslēdz notaisījumu, kauja ar Kaupu, mirdamam viņam

apmierināšana, ka Laima vēl mīlējot. Imanta beidzamie

vārdi.

Imanta7 vēl glābj Mariju, kad ļaudis tai uzbrūk par

(Kaupa) un Imanta zobošanu, par saģiftēšanu.

Marija: Es tevi iznīcināšu miesīgi un garīgi, tauta pie-

minēs labdarus, kultūrnesējus, Kaupu, ne tevi.

Imanta. Lai nemin, lai tik dzīvo tauta. Marija. Lai mirst

visa tauta. Ļaudis. Pieminēsim, nemirs nu tavas ģifts.

Kauja, padzen vāciešus. Līķu sadedzināšana un parādīša-
nās dūmos kā parādība. — Nav miris! Imanta dzīvs,

Imanta dzīvs!

(75533/18— 18a)
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1912, GADA «IMANTS»

RADĀMĀS DOMAS VISAI LUGAI

19.4.11.

Nevajga stipri mīlēt un ļaut mīlēties. Nekas tā neno-

virza no ceļa kā mīla. lenaidam tāds spēks tikai pret vā-

jiem. Ģēnijs nedrīst mīlēt, viņš tiks locīts, kamēr iznīks

kā puķe, kas vienmēr graizīta. Var mīlēt kā Dante ne-

dzīvu tēlu,8 kas nekait. Dzīvs dara iespaidu arī negribot.
Gēte nav nekad mīlējis. Mīlēt tik sevi, savu dabu, t. i.,

visumu.

Esi kā sniegs, kas auksts aizskārējiem, bet kas silts sar-

gātājs nākošam zelmenim un ražai.

Es savu labi nopelnīto dusu,

Ko gūvu sāpēs, cīņās, sevi atmetot,

Es savu dusu atkal atdodu, lai citam to palīdzētu iegūt.
Neviens to nezinās, nejutīs, ne tam sekos, ne algos, ne-

saprot, bet nezūd neviens, cīnās un palīdzēs — arī nezinot

šos garaviļņu trīsējumus, un trīsēs par laikiem citi gari.
Tu nevainīgā dvēsle.

Mērķi sniegt, bet no augļa (algas) atteikties.

Vai lai tu tieci glābts, vai varbūt laimība tev, kad viss,

kas dzīvo, cieš? un visas pasaules sāpju sauciens lai tur-

pinājās?

Ko mani mācāt tagad? Vai jūs man mācījāt just Tālās

Noskaņas
9

un domāt Ug, N,
10? — Bez jums un pret jums
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to izdomāju. Vai tagad jūs gudrāki tikāt par mani, manus

rakstus lasīdami? jeb vai es tiku gudrāks, viņus domā-

dams, jo darbs un domas dara lielu.

Nāves melnas dūjas.

Likuma ritens griežas aši.

Miesas lai ir darbīgas, gars lai ir mierīgs.

Zāles audums.

Lielā patība ziedojas priekš mazajām.

Pat izšķiestie dūmi nezūd pilnīgi.

Rūgts vārds nekad neizzūd.

Tie, kas smejas un raud, no dzīves nes dzīvi.

Sāpes ciest, kas aiziet mūžam pāri.;

Bez skaņas balss, klusuma balss, balss gara skaņā.

Dvēsle sieta pie miesas ar sudraba pavedienu; var atstāt

miesu, bet, kad trūkst pavediens, tad mirst būtne.
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Palikuši stāvot sānu ceļā, kaujas vēl ar sen pārvarētiem
ienaidniekiem, dzīvo senās domās, senos jokos, centienos,

atmosfērā. Nemana, ka citi sen tālāk.

Sevi nelikt pirmās un lielākās rūpēs. Bet arī ne sevi aiz-

sviest projām. Visumam ar apziņu nodoties.

Atteikties no sava augstuma algas: dusas, lai palīdzētu
atsvabināt cilvēci.

(75533/58—59)

31.5.11.

Kā tauta skatās uz Imantu?

Kā saprot raksturi?

Ko prasa?
Tā jāsaprot, kā viņa prasa.

Nenoteikts uzskats. Ne persona, bet mīts. Ne izteikta

ideja, bet gaidas uz celšanos, lielas cerības uz nākotni.

Imantā sakopots viss daiļuma un spēka, un varas sajē-

gums. Bet latentā stāvokli? Visu ciņu zin skaidri un dzīvi,

bet pats Imants tikai cēls, vēss, bez darbības, bez idejas.
Ne persona ar vājībām, bet ideāls.

Ne reāla ideja, bet cerība uz celšanos, attīstību.

Ne vēsture, bet krāsa gaiši zila, skaņa.

Attīstība un tapšana ne šinī drāmā, ne šinī dzīvē, bet no

šīs dzīves uz nākamo.

Imanta persona nav ieslēgta cilvēka mūžā, ne laikā,

dzīve tik viens posms, otrs pēc nāves, vēsturē, kā mūžīgs
mierinātājs, kā Mesija 11

.

Visas citas personas stipri iekšēji kustas, stipras kaislī-

bas, pārgrozās.
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Imants, kāds dots, tāds paliek, bez zemes kaislībām. Ma-

rija nevar viņu pavest. Vara personiska, zināšana viņu ne-

viļ kā Kaupi. Nav no šīs pasaules.
Kā adepts 12

nu gatavs priekš daudzām dzimšanām, lai

visus brīvotu, laimotu.

Maz darbības, stāv aiz citu darbiem kā Vallenšteins 13
.

Pat iekšēja darbība maza, jo bez cīņas.

Paredz nākamo.

Bez egoisma. Pārcilvēks.

Jo nekustīgāks Imants, jo kustīgāki visi citi, jo vairāk

kaislību un kārību, un egoisma. Kontrasta dēļ, lai būtu

dramatisms.

Līdzīgs arī Tells 14
,

tikai tas bez idejas, bez mistikas.

III 15 Imants tura lielo dabascilvēka brīvības runu. Irving.
16

Imanta kaislības, kas dara par personu, tuvina apkārtnei

un saprašanai publikā, ir 2 elementārjūtas: draudzība un

brīvība, laimība, kura neprasa pat kultūras, kurai kultūra

ir tikai līdzeklis.

Imants ir kvintesence no latviešu tautas nākotnes un

cilvēces nākotnes. Imants piepildīsies tikai nākotnē un

cilvēcē, sociālismā un kosmopolītismā.
17

Imants mierīgāks, lielāks, abstraktāks par Lpl., zvaigzne

ikdienā, ideāls reālā dzīvē, tātad reizē arī šaurāks par

Lpl.!

Gaiša krāsa, iekšēja skaņa.

Jābūt izrādāmai diena un lauka. Lieli masu skati, aiz

tiem Imants var nozust kā aiz laikiem, bet aizvien uz viņu
viss norāda, no viņa cerē, viņš uzvarēs.
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Tad vajga

Elementāras jūtas un fabula līdzīgi grieķiem. Varbūt arī

koturni un maskas. Tad viss pārvēršas. Māksla top vecā

atjaunota, svinīga. Lieliskums.

(22825/2)

9.8.11.

Imanta vai Ils?? 18

Visa mūsu darbība ir simboliska, mēs paši simbols. Mēs

domājam darām savas sīkās lietas, un tām pārvērsta no-

zīme nāk nez kur, nez kā, skatoties no tāla nezināma stā-

vokļa. Bet nāk laiks, un mēs paši, tālāk atgājuši, redzam,

ka esam darījuši ne to, ko gribējām; esam panākuši ar

darbiem ne to, ko domājām. Nu mēs iedomās iztēlojam
sev, it kā tiešām būtu arī to zinājuši un gribējuši, ko esam

panākuši. Sveši cēloņi ceļ mūsu darbus uz svešām sekām.

Mēs pūlamies izprast likumus, kas vada mūsu darbus, un

izprotam tik simbolus, netveramus tēlus, kuri iet pa lie-

liem ceļiem. Reiz pa mazam mēs tos zināsim. Cik zinām,
tik piemērojamies viņu likumiem. Tas jo gudrāks, kurš

piemērojas jo vairāk.

(75533/142)

3.4.12.

Meitiņa negrib celt augšā, viņai ir mierinātājs daiļums,
tautas dziesma.

Zēns grib.

Meitiņai jācieš no svešas mātes, cels māmiņu.
Zēns: to nevar, tad neceļas pils.
Imanta gars uz smilšu kalniņa? Tā iesākt?

— Vai tā ir māmiņa? — Jā.

Kā savienot Imantu un Karaļmeitu 19 zemzemē?

Vai patstāvīga persona?
Grib, lai ceļ augšā.

(75533/77)
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2.5.12.

Imants nosit Bertoldu 24. jūlijā 1198, otrā valdības

gadā.
20

Kad bij mēris? Pārcelt uz to laiku.

Vieta: Rīga. Ņemt kādu vēsturisku Rīgas apsēsmi.

(22825/84)

2.5.12.

Indulī21 vēl visi grib brīvu Latviju, tik viens patvaldību,

otrs leitību, trešs latvību.

Imantā jau ir Kaupo pret brīvību jelkādā veidā.

Imanta uztura veco ideju.
Pret kosmopolītiem. Caur pilnu tautību jāiet uz kosmo-

polītismu, reāli citādi nevar, cits utopija un nodevība.

Dialektiska domāšana: ka viss mainās un caur maiņu
panāk ideālu.

24.11.16.

Imants agrāk nekā Induls.

(22825/5)

4.5.12.

Upurēšana, lai mānītuKaupis.

Dejas satiksme, sarīkota no vāciem vai Imanta?

Prologs.

(22825/6)

4.5.12.

Imants kā adepts.

Divdrāma. Vai I daļa tikai epika un piekārta
vai organiski saausta. Bet tad būtu pate vēs-

ture jāpārdramē.

Episkais gājiens izaug no Imanta (Merķeļa) 22 sapņiem

un paredzēm, tātad organiskā sakarā. Vai to teikt? un

kur? Pašā sākumā.
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Vai visus vēstures laikmetus neieņemt pašā drāmā

iekšā, vienojošais: pestītāja cerības. Tad viss top par Fest-

spiel
23

.

Vai tas nav dram. jau īlā?

(22825/129)

7.5.12.

Imanta celies nezināms, atrasts bērns, karavīra, vien-

kārša, bērns. Reprezentē zemo tautu.

(75533/53)

8.5.12.

Atvade, kā Hektors un Andromahe.24

Liels atvadu skats.

Imants paredz savu galu. — Kādēļ man jāmirst? — Lai

tu augšām celtos un dzīvotu mūžam.

Sieva dzied vienu atvadu dziesmu par neatnākšanu. Dai-

nos 67.25 Raudos26 cf.27

Negrib mirt to pestīšanas nāvi. Kā Kristus arī negribēja.

— Lai man pāriet šis biķeris.

Nokāpt nāves ledus upē!

Peršu Aii28

.

(22825/7)

16.5.12.29

Merķeļa Mans senais

Zilais kalns 1. Līgo svētki I cēliens.

Zilais kalns

2. Kori dzied 1. Līgo svētki

3. Aco Aco

4. Imanta viens

Latgale
30 5. Sataise uz karu

6. Aiva sataisās
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6.a Imanta par

Kaupu 2. Imanta — Aco

Aco — Kaups Atvadas

Imanta pils 7. Atvadas

liels skats

Birze llbos 8. Padome. levēl

Imantu

Pie Rīgas 9. Imanta viens II cēliens. Rīgā
Padome

Sūta Aco uz Rīgu
Cērt mežu

Rīgā iela 10. Vācu bailes (?) 1. Padome. Aco

Rīgas pils 10.a Padome. Aco

Padome pēc
Rīgā klostrī 10.b Dītrihs Kaupu 2. Dītrihs un

pierunā Kaups

Marija
Aco

Pie Rīgas 11. Latviešu padome
Aco Kaupu 111 cēliens.

Pie vārtiem

Imanta Kaupu 1. Imanta. Kaups.
Aco

2. Imanta teltī.

Aco, tad viens

Rīgā klostrī 12. Dītrihs un

Daniels31

Rīgas pilī 12.a Vācu padome IV cēliens

13. Vācu bailes 1. Rīgas iela, vācu

bailes

Rīgas iela 14. Dītrihs un Kaups 2. Pilī. Padome.

Kaups apjozts
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3. Kaupa mājā.
Dītrihs, Marija
Marija mīlot

Dītrihu

Pie Rīgas 15. Latviešu padome

16. Imanta cīnītāja

lomu uzņem

Daugava Imanta viens. Sapnis

Mesiasa32 loma

Pareģība. Nemirstība

Lai pāriet šis biķers

Kiga 17. Dītriha zobena

saģifte

Apjož Kaupu

Ļaužu svinīgs
skats

Zobenā ir diev-

mātes spēks

Pie Rīgas 18. Latvieši upurē V cēliens

Padome 1. Pie vārtiem.

leceļ vietnieku Līgums par

kauju
Pie vārtiem 19. Līgums par kauju Kauja

Imanta un Kaups Kaupam

draudzīgi satiekas mierinājums, ka

Kaupa šaubas Laima vēl mīlot

Ciņa Imanta

7—B ainas

(75533/94)
16.5.12.33

Iniņa I Projekta plāns

I Kauja ar bīskapu. Krīt levade (pāriet Līgosvētkos).

zelta bruņas, visi bēg.



(Kur paliek Imanta?)
II Kaupo rok34

pēc Aivas,

pēc vadoņa
lomas,

teic: Imanta miris.

Aiva: nemirs nekad.

111 Latvieši spailēs, ka

Imanta miris.

levēl jaunu: Kaupi.
lenāk Imanta.

Kaupis pāriet pie vāciem.

IV Marija saģiftē zobenu.

Divkauja.
Top nāvē šķirti.

(Kaupo atgriežas?)

V Mežs pie Zilā kalna.

Rīko uzvaras svētkus.

Imanta jūt, ka mirs.

Marija kliedz katram:

ir miris.

Imanta mirst.

Aiva: nav miris. Nes

ļaudis uz pleciem uz

Zilo kalnu.

Zārkā uzceļas kā

parādība.

I 1. Līgosvētki.
Aco uzrunā Imantu

kā tautas garu.
Aiva: Es neraudu,

tu nevari mirt, tu

mūžam celsies.

2. Atvade.

II 1. Kauja ar bīskapu.

Bruņas.

Slepus iet sacelt

llbus.

2. Nometne. Kaupo
rok.

Imanta pārnāk.

Kaupo atkrīt.

Latviešu padome
(kā 5).

111 Vācu padome.
Aco.

Dītrihs.

Kaupo — Aco.

Marija.

(Kur paliek Imanta.)

Kaupo kā sūtnis pie
Imanta.

IV Divkauja.
V Pie Zilā kalna.

Nemirs.

Apoteoza.
Izvade. Koris, kā ļaužu

bari plūst pāri pār

skatuvi, sludinā-

dami, ka Imanta

nemirs mūžam un

drīz celsies.

Jāsāk no vidus, no

Mesiasa lomas

uzņemšanās, visu

celt! Sarakstu taisīt
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par visdramatiskā-

kiem momentiem!

No tiem celt visu!

Augstākā pakāpe

vidus punkts.

(22825/70)

16.5.12.

Imanta: mūsu Pestītājam vajga būt kā mēs — ziemeļ-

niekam.

Visas ilgas trauc uz sauli, uz dienvidiem, no turienes

nāk Pestītājs, mēs ceram, ka ziemeļnaktī spīdēs diena, ka

saule nekad nenoies še zemes virsū. Ziemeļu burvji.

Iniņa =ziemeļniece (tomēr ilgas pēc dienvidiem, saules).
Es=dienvidnieks.

Pestītājs mums lai ir ziemeļnieks, ne Kristus

nieks.

(22825/8)

18.5.12.

Imantu pārņēmuši arī igauņi.
Kopīgs varons, kad arī ne toreizējā dzīvē, tad tagad

atradām vienību; paturēsim to, tā mums būs vajdzīga

cīņā.

Igauņus drāmā minēt labā.

(22825/9)

31.5.12.

Vajga

sentences, kuras atmin un vienmēr min.

Slavas vārdi latviešiem un zeltenēm.

Ko prasa ļaudis? Mīlas drāmu? Nē, prasīja problēmu

drāmu! jaunu.
Dabas: mīlas un liktens drāmu.
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latviešu patstāvības ideju

bijušo varu redzēt

Baltijas apvienību

nepadošanās ne leišiem, ne vāciem

demokrātija
lielā apvienība mīlā, ne naidā

strauji raksturi

galvenais spožums: mīlas skati

(75533/160)

1.6.12.

Pērkoņgrāviens. levade.

Aizdedzina upuri I.

4.6.12.

Perkoņspēriens atver Zilo kalnu. Vj

(75533/62)

3.6.12.

Vanemam Imantam tāda krāsa kā Osiana raksturs. 35

Poētiska proza. Gari vilktas, atkārtotas gaudas, kā varoņi
krituši. Ja to atstāj, tad Imants nav izsmelts. Tas gan pretī
dramatismam, bet dod episku nokrāsu. Savienot drama-

tismu ar šo krāsu tā, ka liek to zilo miglas krāsu, mēnes-

nīcu un garās meldijas uz miljē
36

,
uz visām blakus perso-

nām. Tikai Imants būtu spoži saulains un ašs. Tā vēl vai-

rāk atceltos no apkārtnes. Tā kā Imants nes tautas garu,
ir viņas priekšstāvis, tad simboliska nozīme tāda, ka cx

profundis lux, cx tenebris, cx nocte lux. Ex umbra, cx

defunctis.37
(Totenschatten

38
.) To kā moto.

(22825/3)

3.6.12.

Publika saprot un sajūt tikai sīkas, modernas problēmas,

publicistika viņas īstā izteiksmes forma. Lielo un vien-

kāršo nevar dot. Gētes Ifigenija 39 beigta. Nevar priekš
sevis rakstīt, bet priekš publikas. Kad būšu gluži neatka-
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rīgs, varēšu sev vien rakstīt. Iniņa saka, viņai arī nepa-

tīkot vienkāršība. Viņa tuvāk publikai. Viņai arī gribētos
ar publiku satikties, runāties, kopā dzīvot. Viņa nogurstot
no pastāvīgās lielās domāšanas, no uzklausīšanas un līdzi

runāšanas, un domāšanas ar mani tik daudz gadu. Man

netīk, ka avīzes tā piemēro maziem ikdienas cīņu, māmu-

ļas
40

v. c. apstākļiem manas lugas. Bet, kad nerunātu ne-

maz, kā tad būtu? Publika ir man vajdzīga. Jāpiebāž arī

Imants ar problēmļam?] un jautājumiem, un psiholoģiju,
un aizrādījumiem, lai iznāk [2 nesalasāmi vārdi svešva-

lodā], kad tik tā var tikt klāt publikai. Un Imants viņas
viela, viņa grib savu, ne svešu. Tā jādara, ja gribu uz-

varēt.

(22825/4)

4.6.12.

Trīs Ima lūzumi

II Kad atkrīt Kaups.
111 Kad šaubās par savu spēku.
V Kad pazaudējis savu lietu.

(75533/57)

18.6.12.

Imants latviešu tautas personifikācija.

(75533/20)

19.6.12.

Bīskapa — garīgais kronis.

I runa par garīgo valdīšanas kroni.

II noņem bīskapam kroni,
sabiedē ļaudis, piepeši nozūd, kad visi bailēs un bijībā
nokrīt, saukdams: iesim glābt un celt lībiešus.

111 Iza grib noņemt, atdod.

IV cīnās pret vāciem ar viņu kroni.

V Iza noņem. Izai kā gūsteknei atņem. Imantam galvā
Zilā kalnā. Latvji beigās patur garīgo kroni.

(75533/98)
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19.6.12.

Dzirkstēs no zieduguns — postīgas, nāve.

Spīgulīši no Leldes — dzīve.

Abi kā dekorācija pa gaisu tumsā.

Lelde atnes klēpī, rāda, tad izkaisa un izlaiž.

(75533/126)

19.6.12.

Visu tautu vienība svētkos un priekos vai arī bēdās un

likstās?

Bedat katram bus par sevi.

(75533/22)

22.6.12.

Izcelt Ima naivitāti. Arī citi raksturi naivi, dabiski, ne-

māksloti. Nebaidās sevi lielīt, bet arī pelt un teikt savus

ļaunos darbus, runā par savu patiku ēst un dzert, un

mīlēt. «Mana slava skan līdz saulei.» Patmīlība. Savas sā-

pes izsaka brīvi, savu prieku. Nesaudzē citus.

Atrs, kaislīgs uzbudinājums, spēja drošsirdība.

Sērība: tikai īsa dzīve lemta, tā pate pilna ciešanu. Cie-

šanas, sabrūk ideāl[ais?] uzskats uz Kaupo. Padara jaunekli

par vīru.

let pareģotā, drošā nāvē.

Pārcilvēcība lokās liktens priekšā, tad izrādās labs un

cilvēcīgs.

Kaups=Hektors, viss pilns ar sāpēm par tēviju. Mazru-

nīgs kā Menelājs.
Hektors un Andromahe. Šķiršanās iznāk citādi, nekā

mēs domātu.

Brīvzemnieks 21., latviešu burvis Lapsiņš, virsaitis

Krams.

(22825/10)

[1912. gada jūnijs]41

Pa vidu prozaiska ikdiena: Kā jums iet? Kas jauns dzir

dams? Are če
r

kāds tiem apģērbs!
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dod tiešamības nokrāsu

prieks uzlūkot un just
prieks pārdomāt, saprast

prieks uzbūvēt, veidot, radīt

dzenošās idejas un jūtas
kur laicīgais, laika raksturs, stāv sakarā ar mūžīgo un

vispārcilvēcisko

(75533/191)

[1912. gada jūnijs]

Arhitektūra

111 Vidus cēliens garš
ievade pagara

I īss

II īss

IV īss

V īss, izrāde gara

(75533/94)

[1912. gada jūnijs]

Imanta tautā vairāk no Pumpura nekā no Merķeļa. Ko

prasa partija? Izzināt ar vēsturi.

Kā saskaņot Merķeli ar Pumpuru?
Teika ļoti nenoderīga, pat pretīga.

(75533/49)

[1912. gada jūnijs]

Fabula elementāra un vienkārša, kā grieķu traģēdijās.

(22825/14)

2.11.12.

Imants saulains, neapzinīgs =Egmonts42
,

Siegfried43

bet spēcīgs kas Egmonts nav, Siegfried gan

top apzinīgs kas nav ne Egmonts, ne Siegfried
Imants un Kaupo kā Jarl44 Skule un Hokons, 45 tik Ibse-

nam galvenā persona Kaupo, traģēdija.
Man Kaupo traģēdija un Imanta drāma un traģēdija.

Cīņa starp abiem, kas Ibsenam nav.
46
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Kad ņem šos ģēnijus tikai saulainus, tad nav traģēdijas,
nav arī ne drāmas. Tad viņi der tik I—21 —2 cēlieniem. Tā

Hebbel.47 Laikam tā izskaidrojams arī Šekspīra Jūlijs Cē-

zars.
48 Arī nav attīstības.

Kāda ir ģēniju attīstība? Dabiskais spēks top apzināts.
Tas vajdzīgs tad, kad notiek ģēnijā lūzums. Kad viņa da-

biskie spēki atduras reiz pret neievērotiem pretspēkiem.

Nevērīgi, bezbēdīgi jau ir šie ģēniji. Te viņi pazaudē cīņu.
Lūst viņu pašpaļāvība un nebēdība. Dievs nepalīdz vairs.

Bet nu arī izrādās viņu īstais spēks, viņu ģenialitāte. Viņi

nesalūst un nepagurst, un neizsamist. Bet nu tik taisni sāk

cīnīties arī ar pusspēkiem, arī bez dieviem. Apzinās, ka

ir bijuši vieglprātīgi. Ņem sevi savās rokās, un, kad ir par

vēlu, tad liek savu dzīvību kausā un nāvē, bet uzvar.

Ģēnijs atduras pret pienākumu, pret ārpasauli, kura no

viņa ko prasa. Ne vien naidīgi, bet draudzīgi, lai tai pa-
līdz. Tas nav nekad noticis Ahilam. Nepazīst altruisma.

Patrokia dēļ uzbrūk trojiešiem. 49

(75533/47)

30.3.13.

Imants 3 lielās daļās.

levade: tauta kā varone, vēsture.

Drāma: indivīds varons.

Izvade: atkal tauta varone — nākotne.

No abām pusēm guļ masa: kā tradīcija un kā cerība —

viņas savieno indivīds, viņa ir dzīva tikai indivīdos un

varoņos.

(22825/135)

6.12.13.

I

Imants. Kaupo rivalitāte 50
.

Kaupo rok pēc vadības.

Aco. Imants par.

Kaupo pret.
Imants uzvar.
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II

(Kauja ar bīskapu?)

Rīgā, Kaupo atkritis.

Imanta sūtnis izaicina.

111

Imanta nometne pie Rīgas.

Marija. Kaupo.
Imanta un Kaupo garīgā cīņa.

IV

Imanta un Kaupo divkauja.

V

Pie Zilā kalna.

Tikai piekārts kā II aina no IV.

111 Imants un Kaupo. Ima nometnē.

Garīgā cīņa.

IV Kā traģēdija vai I Marija pie Imanta un 111 pie Kaupo,
dod saģiftētu zobenu.

V Divkauja, I [aina].
Pie Zilā kalna II [aina] kā izvade.

(22825/70)

6.12.13.

Cerību drāma tautai. Tātad uzsvērt politiku ar kaimiņ-

tautām, vairāk nekā «Indulī». Ar igauņiem, lībiem, so-

miem, krieviem un tatāriem.

(22825/66)
5.8.14.

Kāds augstāks priestris: karš uz tiesību: neticīgos pār-

vērst. Tam atbild Aco ar citām tiesībām.

Alberts intīmā sarunā atzīst, ka nav nekādu tiesību,

grib tik sev privātīpašumu, bīskapa troni caur nebeidzamu

masu nokaušanu un nežēlību, un viltību.
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Vecis no seniem laikiem, kad vēl nedomāja uz valstu

dibināšanu, atzīst tiesības laupīt.

Imanta vai cits: grib dibināt valsti (kur tirāni noveikti

vai aizvērti, tur nāk vēsturē jauns dzīvais): valsts kā māk-

slas darbs, kā apzinīgs radījums.

Stadtrepublika (arī Rīga).
51

(22825/71)

Imanta nevaid miris

Ilgu luga 5 cēlienos

īsi cēlieni, jo ievade un izvade jāskaita līdzi par cē-

lieniem.

? Cerību luga.

(22825/132)52

Imanta

Laukā izrādāma.

Cēlieni it īsi.

Gaiša, zilgana krāsa.

Ilgas un cerēs.

lekšēja skaņa, visas tautas un cilvēces balss.

Lirika viscaur.

Viss vienmēr norāda uz ilgām un Imantu.

Pamata jūtas, kas vada, vienkāršas.

Raksturi skaidri, vienkārši.

Svinīgums, kā grieķu traģēdijā.

Lieliskums.

levades ļaudis —grieķu korim.

Ne persona, bet mīts.

Ne ideja, bet gaidas uz nākotni.

Adeptība. Varuna.53

Pilns spēka vīrs, Barbarosa54 vecs, Mesiass jauns.

(75533/46)
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Mazo tautu aizstāvēšana: viņu vajadzība vēstures eko-

nomijā.
Koloniālpolitikas nosodīšana. Viss blakus, ne galvenais

temats.

Dabas tautas labsirdīgas visur, naivas, top uzveiktas ne

vien caur varu, bet viltu.

Irving — indiāņa runa.
55

111

Aco vai Imants lielā runā, abi viens otru papildinot,

tautas sapulcē, līdzīgi Demetrius (ne Tells) saņem kopā

visu iekarošanas vēsturi un jautājuma saimniecisko, tie-

sisko un filozofisko nozīmi — naivas tautas valodā.

Kaupo kultūras aplaizīts, paši vācieši smejas par viņu,

par patiesu mīlestību uz Mariju.

Kaupo vēl barbars.

Kaupo zemnieks un virsaitis, materiāli aprēķini.
Imanta runa skaidri par materiālo labumu, Kaupo to

apslēpj ar ideāliem, ticību, kultūru.

Marija izdzīvojusies, bet mīlestības māksla kairina vai-

rāk nekā naivās dabas meitas.

Imants no Marijas kaunas kā mazs puika vai skuķis.
Imantam rafinements ir svešs un bezkaunīgs.

Draudzības drāma. Mīl Kaupu, māsas vīru.

Imants naivs, cēls, rupjš, labsirdīgs, liels.

(22825/11)
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Kaupo — raksturu ņemt vēsturisku.

Imants turas notālēm, kā īstā pretestības dvēsle.

Ko tauta mīl kā savus varoņus? Egmonts. Tells. Skaisti

jaunekļi? Andreass Hofers.56
Reprezentatīvi vīri vien?

Gudri nē?

Par Imantu nemin vēsture, lielākais ienaidnieks? Vai

nezina?

Divkauja kaujā pret ugauniešiem s7
,

kur krīt Kaupo.
58

Par ko cerē uz Imantu? Barbarosa vecs, gudrs, nikns.

Tautas varons nav pašu, lībiets. Nav teika, bet dzeja,
tikai 90 gadu vecs raksts. 59

(22825/12)

Spēks ir augstākais ideāls. Spēks ir koncentrācija, pīl-

nīga nodošanās vienai gribai (lietai), jūtas un griba savie-

nota vienā punktā. Visu riskēt.

(22825/15)

RADĀMĀS DOMAS ATSEVIŠĶIEM CĒLIENIEM

levade60

4.5.12.

I Priekšspēle: Vēsture un Leģenda sarunājas, vai Imants

bijis. Leģenda: Ko tauta ticējusi vienmēr, ir priekš viņas
patiesība.

Kad Imants nav bijis, — tad viņš būs.

Leģenda: Es esmu pirmā, no manām dziesmām esi audzi-

nāta.

Pieved par liecenieku Merķeli. Indriķis Lettus61
, (Ausek-

lis), Pumpurs, citi modernie dzejnieki. Tad abas: lai rādās

pats Imants.

II Vēsture atsauc visus senos varoņus (Vinkelrids
mirstošs, 62

no brāļiem nests), tad sveic Telia tēlu, tad nāk

visi tā laika līdzkarotāji no visām Latvijas malām, sievie-

tes — dziedātājas, arāji, līdumlīdēji, gani, zveji, visi, kas

sajūsminājušies, nes balvas, puķes, karogus, ieročus.
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Tad Vēsture noliek savu grāmatu pie statujas kājām.
«Esmu atradusi patiesību citā grāmatā, kuru cilāju par
daudz reti — tā grāmata ir tautas dvēsele.»

(22825/30)

4.5.12.

Priekšspēlē nāk latvji no visiem laikiem, kad ir cerējuši

uz pestīšanu: senie, viduslaiki un verdzība, Merķels un

klauši, zemnieku dumpji, 1860, jaunlatvieši, tautībnieki,

jaunstrāvnieki (Roziņš, Latviešu zemnieks63
), strādnieki.

Katrs iedomājas to tēlu Imantu un to pestīšanu citādi.

Strādnieki rāda beigās, kāda bij un kam jābūt, un

kas būs.

Alegoriskās figūras ne Vēsture un Teika, bet augstākas,
divi naidīgi principi, kā ļauns un labs.

(22825/129)

19.5.12.

Kad zāle tumša (tikai teātrī), sēdoša figūra deklamē

Pumpura dzeju.64 Kā atbilde uz to iznāk iznīcības un dzī-

vības tēli, un no tiem izsaukti vai provocēti nāk atbildēt

un apkarot citi, pulki, beigās izsauc sev atmiņā, kā bija.

Priekškars, kā Zilais kalns.

Pie vienas klints pieklauvē dzīvība, lai pagātne ceļas

augšā.

(22825/131)

4.6.12.

Dzīvība kā Lelde, 12—15 gadus meitene, sarkanā krek-

liņā.

Nāve kā Iza65
, grezna, viduslaiku? arābu apģērbā. Pār-

dabiski lielumā.

(22825/134)
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[1912. gada jūnijs]
levade. Ārpusniekii Tur dzied, Līgosvētki, mēs dzīvosim

viņiem, saviem brāļiem, līdzi. Kāpj uz skatuvi un darbojas
līdzi.

(22825/133).

Pirmais cēliens

[1912. gada jūnijs]

I Kaups negrib, ka iet palīgā lībiem, ar kuriem vienmēr

strīdas, veci rēķini. Lai nenaidojas ar stipriem vāciem,

kuri dzelžaini. Viens vīrs atsver 100.

Aco tēlo arī labu laupīšanu pret igauņiem vai leišiem,

pret vāciem piekāpjas un dos kādas tiesības (medību,

zveju) latviešu ķildu apvidos.
Imants un tauta: naiva spēka sajūta.
Kara patika.
Bet kur paliek atvadu skats?

Vai sāk Aiva šaubīties? Vai sevi mierina ar lielu ticību

Ima nemirstībai.

(75533/91)

1

i. Līgošana kā beigu akords no ievades cerībām. Imants

ievadīs mieru kopš gadiem. Upuru aizdegšana, negrib

degt. Pērkons sperdams aizdedz. — Bailes.

Imants ar joku mierina. Lielākas gaviles un līgjošana.
Tad Aco: Nelīgojat! Skaļi kliedz.

Kaups pārmet Acim, ko kliedz.

(75533/65a)

Imants nav persona, bet tauta.

Pašā sākumā I cēlienā uzsvērt (Aiva).

(75533/56)

I

Imants jau sākumā pamato savu nebēdību ne vien uz

iekšēju spēku, bet arī uz masas spēku. Jūtas kā masas
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izteicējs un līdzīgs spēks. Tādēļ jau I masu skati, notiek

lielās izrunas masas priekšā un viņas runu pavadītas.

(75533/51)

I

Imants bezbēdīgi: Kādēļ man, jāmirst? jāupurējas? Darīt

var, bet no tā nemirst: es nemaz nejūtu, ka man būtu jā-
mirst, es par spēcīgu. — Vai tev, Aiva, rožu par daudz,

ka gribi likt man uz kapu? Vai dārziņā nav vietas? letai-

sīšu jaunu dārziņu Vāczemē. Aiva aizdegas naivi no šīm

nemirstības runām. — 200 gadus dzīvošu.

(75533/52)

Trešais cēliens

[1912. gada jūnijs]

Aiva atkrīt, kad 111 saka, ka Imants nevar mirt, pats
ticis apzinīgs, netic vairs brīnumiem.

Bet nu Imam jāpārlaužas uz citu nemirstības uzskatu:

no viņa prasa vairāk nekā miršanu, prasa nemiršanu, t. i.,
visas tautas spēka reprezentēšanu.

Bailes un kauns, vai spēs to dot? Vai Kaupam nav tais-

nība un Irgai? Vai Kaups nav cienīgāks? Vai Kaupa ideja
nav lielāka? Nē, viņa ideja lielāka, un tik vislielākais spēj
glābt tautu. Tikai neiespējamais. Tikai pārgalvīgi liels uz-

skats par sevi, par savu lomu, par visas cilvēces lomu. Tā

tauta paliks, kura sapratīs cilvēci visaugstāk, jo tā dos

viņai visvairāk.

(75533/83)

111

Visi virsaiši saaicināti mielastā. — Miera svētki, prieks:
vāci liek priekšā pilnīgu padošanos, lielas nodevas, atņem

varu pār apakšniekiem, bišu stropi (Cēsu ordens), visi sa-

gūstīti, tiks sadedzināti, ja nelīgs. Uguņi parādās, jādod
ķīlām dēli, tie top atvesti.66

(22825/12)
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Ceturtais cēliens

4.6.12.

IV cēliens. Imants pēc divkaujas: Nesat mani ašāk mā-

jās! Marija: Tev jāmirst ir, nāves zāles. Bet tev nebūs aši

mirt, bet ilgi mocīties. Tev būs vājam tapt, vārgam un

gaudīgam, un savu tautu darīt vārgu un gaudīgu un laupīt
viņai uzvaru, un redzēt un sēroties, ka tava lieta mirst

galīgi un neglābjami. (Zobena saģiftēšanu izdara tepat

priekš divkaujas, pēc skata un cīņas ar Imantu, kad tas

viņu briesmīgi apvainojis.) Marijas lāsts ir pēdējais vārds

IV cēlienā. Kareivji paceļ Imantu un iet.

Abu apkampušos mirēju vaļā raušana ir jau notikusi.

Tad vēl šis skats kā kāpinums. Pavairo Imanta sāpes. Pa-

vairo Marijas neģēlību. Tautā uztraukums. Vēl lielākas

gaviles pie vāciem, un lielākas bēdas un dusmas pie lat-

viešiem.

Aiz dusmām uzvar un sagūsta Izu.

(22825/113)

Piektais cēliens

4.6.12.

V 4 skati

3 lieli skati +izvade.

1) Uzvara, kas nav izmantota.

2) Ima pēdējā cīņa ar sevi un nāvi.

3) Pēc nāves Aiva sludina nemirstību, Iza apkaro, Aiva

uzvar.

4) Izvade.

(22825/119)

4.6.12.

V cēliens. Svin uzvaras svētkus. Bet uzvara nav tapusi
izmantota. Bet Imants uz vārga gultas. Liek visiem iziet.

Sagraužas, ka ir pazaudējis, ka ir jāmirst, ka mirs ne

uzvarā, bet pamētā. Ka ne lieta neuzvarēs. Dziļāka sāpe.
Un lieta laba bijusi. Vēl dziļākas sāpes. Tātad laba lieta

neuzvar; tātad nav taisnības pasaulē, tātad viņu mūža

ticība ir vīlusi..
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Trešais galīgais lielais lūzums. Te nāk peripetia —

maiņa. Parādās dzīvība Leldes tēlā. Lelde baltā ģērbā, ta-

gad sarkanā, kā ievadē. — Vai tu tā esi, Lelde? Tu runā

Kā dzīvība pate, kā Laima! Arī Lelde ir dzīvība. Visa un

viena un iekš visa un viss.

Pirmā sarunas daļa ar Aivu, lai nebūtu monologi vien.

Tad Leldes vai Laimas parādība. Tad labās lietas uzvarē-

tājas, tad labās lietas — pametējas. Tad iekliedzas, redzē-

dams pats savu lietu vai sevi (?). Ar kliedzienu mirst.

Tad saskrej ļaudis, miris? Aiva: nav miris. Nevar mirt.

Peile dzirdēju viņu runājam ar Laimi vai Dzīvību. Nere-

dzēju, tik dzirdēju. Vai Iza arī atnāk (sekojusi kara pul-
kam vai sagūstīta?). Kliedz: miris, miris! Otrāda Kasan-

dra.07 Grib viņu nosist, bet nosit vēl stiprāk garīgi, kad

neievēro, bet iet uz augšāmcelšanos. Iza tad sabrūk. Bet

tad viņu ievēro, jo uzvar.

(22825/120)

Izvade

4.5.12.

Izvade

Pie apoteozas piedalās arī ārskatuve, pēdējā galā arī

publika. Ceļas no zemes apraktie, gari.

(22825/129)

18.5.12.

Viss V īss, lai daudz telpas vēlākai lirikai un apoteozai.
Kad mirst un nes kalnā, nolaižas miglas auti — priekš-

kars, bet paliek ārpusē koris. Pērkona spēriens. Nāk ar

ziņu, ka pagājis cīņas, bēdu un cerības laiks, ka pērkon-
dēli un saules meitas un ka jāceļas augšā, ar zobenu rokā.

Tad atkal priekškars augšā: apoteoza.
Pārdalās Zilais kalns: Imanta karaļpils, guļ un ceļas. Uz

lauka teātra: vidus — Zilais kalns, aizklāta pils, pa kreisi

Rīga, pa labi Imanta pils vai Aco pils.

(22825/138)
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18.5.12.

Ir jau pērkona dēli lodes spēruši kalnā. <Imants. Bēg

jodi, ķer pēc zobena, vēl tie ar jātriec.)
Jau saules meitas miglu trauc,

Jau gaismas laiku balsīs sauc —

Imanta, nāc ārā,

Ķer pēc zobena, vēl jāgaina jodi.
— Tu tautas gars, mosties!

(22825/139)

Izvade: pērkondēlu lodes pāršķeļ pušu Zilo kalnu, kur

guļ Imants. Kraukļi lido un top aizdzīti no saules meitām.

lepriekš saules meitas trauc projām miglas priekškarus,
kuri nolaidušies, kad Imants mirst un top nests kalnā.

No skatuves izskrej koris laukā, sludinādams, ka nav

miris. Pretī nāk, ka nav miris. Ir laiks atnācis. — Vajga

starppauzes klusumu, — šis klusums ir kā mūžība, deklamē

par mūžīgām ciešanām — nu mūžība pagājusi, celies

augšā. Iznāk saules meitas un atrauj miglas, ceļ augšā.

(22825/141)

RAKSTURI

Imants

2.6.12.

Imants saulains, smejas labprāt. Liela, naiva paļāvība uz

savu spēku. Uz dieviem, uz cilvēkiem. Tic visiem lēti. Mīl

visus un domā, ka visi mīl viņu. Visvairāk mīl Kaupu.

Kopā auguši. Vislielākais lūzums, kad Kaups atkrīt. — Mīl

arī Irgu, kas apkaro viņa vieglumu, netic viņa spēkam,

redz tā vājības. Irga atkrīt, kad musina ļaudis II par labu

Kaupam un pierāda, ka Imants miris. Ka grib nomaitāt,

kad parādās Imants kā dzīvs II cēlienā (?),
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Domā instinktīvi, aši, daudz un tāļi. Bet arī jūt daudz un

var tam un māju dzīvei pilnīgi nodoties. Tomēr nav tik

šaurs kā Raffaello.

Nerokas, nerūpējas.

Smejas par dienas darbiem.

(75533/81)

4.6.12.

Naiva ticība, ka laba lieta uzvar.

Tad vīra pārliecināta ticība uz uzvaru.

Pirmais lielais lūzums, ka atkrīt liels ticētājs no labās

lietas — Kaups (II ? vai 111 cēlienā).
Otrais pametums Irgas atkrišana, tas ir, mīlas, jūtu, sie-

vietības aizgriešanās.
Vai tautas gļēvība.
Vai paša nedrošība, šaubas par savu spēku, lai biķeris

pāriet (Kaupa vārds).
Trešais divkauja jeb labāk V skats ar dzīvību.

(75533/81)

Imants. Nav no šīs pasaules, gatavs daudzām dzīvoša-

nām, lai brīvotu visu pasauli.

Adepts.

Bez egoisma.
Pareģis.

Stāv aiz citiem kā VVallenstein.

(75533/50)

Kaupo

2.6.12.

Kaups. Dziļš raksturs. Nav neģēlis. Nav skauģis vien.

Ir= Hektoram. Krietnība=Jarl Skule. Ir sava Mesiasa

ideja. Agrāk nekā Imam. Jūtas noliktas otrā vietā pretī
Imam, kurš tikai saulains spēks, bet nestrādā, nav rūpīgs,

pat bez apzināta, grūti meklēta un atrasta ideāla par tau-

tas glābēju. Rūgtums ir personisks, ka Imants panāk bez
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pūlēm, bez darba, bez zināšanas, bet: idejisks, ka nespēs
tautu glābt, jo nesajēdz vai vismaz nevēro tautas lielās

vajadzības; ir tikai kā Tells, kurš nespēj spriest, bet nāks

tikai ar spēku un rokas darbu. — Rokas jo vairāk pēc at-

risinājuma kultūras jautājumos; kā cīnīties pret vāciem?

Kā vest dienas politiku? Šo viņš pārvalda, labāk par

Imantu. Kad Imu uzbīdījis uz darbu, tad nesaprot Ima

darbu, viņa lielo mūžības politiku. — Atkrīt, kad Imu ne-

var uzbīdīt uz darbu. Kad Imants nebiedrojas ar vāciem

dienas labumu dēļ. Kaups ir īstais reprezentants latvjiem,

kuri, padodamies vāciem, uztura savu tautību pret igau-

ņiem un lībiem. Imants grib cīņu un kosmopolītismu caur

tautību.

(75533/89)

[1912. gada jūnijs]
Kaups problemātisks raksturs, meklētājs, bet ne pietie-

koši dziļš. Arī sarūgtināts. Var uz viņu darīt iespaidu ārē-

jas lietas, kuras no Ima atkrīt nost. Sievietes skaistums

taisni mākslots, svešāds. Imantam tas gluži svešs, viņš to

viegli atstumj kā neveselīgu.
Daudz domā kā Kassius68

.

Cēzars59
par sīkām lietām nerūpējas; instinktīvi, aši

domā.

(75533/90)

[1912. gada jūnijs]
Kaupo grib personisku varu,

zināšanu,

jaunu kaislību.

Kultūru.

Imants nē, nav no šīs pasaules.

Vai Aiax.70

Vai vēsturiski.

Vai liels un neģēlis

(atgādinās Kangaru).
Vai greizsirdība uz Aivu, kura dievina vienkāršo dabas

cilvēku Imantu.

(75533/92)
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[1912. gada jūnijs]
Aiva schwārmerisch71

daudz nervu

dabas cilvēks

krietnība

varonība

(75533/84)

Irga

[1912. gada jūnijs]
Irga fanātisms.

Maz nervu, tādēļ tos piespiež un pārspīlē.

Piespiešanās viņas spēks.

Kritikas gars.

Nav dabas cilvēks, drusku perverss.

Krietnība sasmalcināta.

Varonība piespiesta, ar sāpēm.

(75533/85)

Iza

[1912. gada jūnijs]
Iza ļaunums

vēl mazāk nervu nepiespiežas vairs

itāliete, dzīvo, kā nāk prātā

arābiete, gudrība tik tā, ka nav vērts

saracene piespiesties

dzīve nedodnekā

klaidonība

naivitāte

renesanse sagatavojas

perversa — māksla

renesanse

varonības nav, tikai neko nebēdāšana kā Kleopatrai 72

dod spožumu, arī spēks

(75533/190)
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IMANTA AUSMA

RADĀMAS DOMAS VISAI LUGAI

9.3.16.

Imanta, ko publika gaida. Freinberģis73
.
Laikam celšanās,

noprasīt Freinberģim.
Kā Ug. v. N. II cēlienā.;

Gara apoteoza, kā IV luga. 74

Temats: ceļas, un viņu kas attura.

Vai viņa priekšā atkārtojas viss drāmas notikums? Vai

ļaudis gaida un ceļ.

(22825/22)

9.3.16.

Es topu spiests būt par Imantu. Temats

Pārcelt senlaikos, kā agrākā drāmā.

Vai kalns tukšs, — vienam jāziedojas, lai nelauztu ļaužu
ticību.

Kara fantastika modernā sastilizēta uz seno.

Lielgabalu uguņošana. Dārdēšana. Upes vārās. Lielupē
kā pirtī sasilda ūdeni ar karstiem akmeņiem.

(22825/20)

9.3.16.

Imanta top celts no tautas: ļaudis I kā agrākā ievadā.

Kas naida spēks? Kas grib, lai Imanta guļ? Bailīgie, melnie

vai dogmatiķi — kosmopolīti.
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<Vai temats — es topu spiests būt par Imantu?)

Vai kalns un kaps tukšs?

cf. vārds jāatmin pilij, tad celsies augšā. Bienemann75
,

cf. Ug. v. Nakts II cēlienu.

(22825/21)
9.3.16.

Imants IV

Zemgales galā
76, beigās, aizrādījums, ka Imanta vai Na-

mltis
77, vai pēdējais vadons aiziet uz dusu tāļā Zilā kalnā

vai Milzu kalnā, vai «Gaiziņā.
Nav jābūt Imanta vārdam, var arī vēlāk attīstīties le-

ģenda un teika un atpakaliski piesieties pie Viestura78 vai

Namīta vārda, vai Imanta.

Imantu iesākt ar mēģinājumu atminēt senā varoņa vai

senās pils, vai senās brīvības vārdu, t. i., uzceltni.

Maza biju, neredzēju —

Nu uzgāju ganīdama, kur guļ mana māmuliņa,
Attiecināt uz seno māti — tautu, brīvi.

(22825/19)

10.3.16.

Bienemann 5679

Vadons 380
nogremdēts no dieva, lai neredz neizbēgamo

postu. Mierā pavadījis visus gadsimtus. Negrib celties. Tas

ir kā sods, it kā dieva dusmas. Viņš savu izpildījis, dusa

ir alga kā nirvāna.

Tautai jauna visas dzīves izpostīšana.

Atkal 3 Zemgales gals. Bet nu varētu glābt, ja vecais

lielais gars celtos, kas vadītu.

Ļaudis brēc pēc cēlēja, vedēja, pēc Imanta. Ganiņš.

Gane.

Lūko atminēt vārdu. Gana neizdeve.

Burvis: jāziedo dzīvība.

Visai jaunībai, jaunai pagātnei pēc posta jāzūd. (Tautas
dziesma? pilsonība?) Vecā Eiropas mantotā kultūra jāat-
met, vecā ticība, kristīgā, jāatmet.

Gluži jaunai jātop tautai.

Nākotnes valsts nāk, šķira.
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Pamatšķirai pati tauta jāparlauž, jāsāk pašai darboties.

Viena ziedekļa vajga, kas būs upurjērs? Skaidrākais,
skaistākais, dārgākais. Tam jāpazūd, lai citi vērstos.

Gane uzņemas.

Traģika: vadons negrib celties, — ceļas, ceļoties zaudē

dārgāko: meiteni. Meitenei nupat mīla uz-

plaukst, jāiet kā Alkestai. 81 Tautai jāvēršas,

jāatsakās no visa parastā: zemes, dieva, valsts,

kultūras, ticības. Proleti.

Gals: visu ziedojot, ceļas liela sajūsma visiem. Vadons:

Būšu Imanta, neatminos vārda, bet lai tas, ko

prasāt.
Zemes acis: ezeri, aiz matiem — meži paspīd vai no

alas — mutes — rībiens, vai: dzīvo, Latve!

Proletība jāuzsver visur.

Par Ug. v. N. jābūt labākam.

(22825/23)

12.3.16.82

Meklēt dziesmas par Ausekli, Austru,

dienu, sauli,

vakaru, nakti,

nāvi, mēnesi.

Imanta ausma

Dziesmu materiāls

Priekš katra cēliena.

I verdzība, nemiņa. Jausma par grimtni un celtni.

II pirmā meklē.

111 neīstā tautība.

Neīstie dievi. Auseklis.

Leiši, prūši. Neīsti vārdi,

neīsta morāle,

neīsts Imants.

Daba īstā veidā, ne personificētā.
IV revolūcija: partijas dziesmas.

Senās kara dziesmas?

V Kā pirmā I par celtni, par ausmu.

(75533/177)
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12.3.16.

Es mocījos gadiem ap Imantu. Jau jaunībā bij gatava
uzbūve... Kad šinīs gados iesāku, tad atdūros pret te-

matu divību: Pumpura augšceltu un Merķeļa grimtu.

Tauta prasīja Pumpuru, bet fabula bij Merķeļa, nesavie-

nojama Pumpura ideja ar Merķeļa fabulu. Kad Freinberģa
vēstule prasīja Imantu, tad sāku domāt, un nu tik ienāca

prātā, ka jāatmet abi un jāņem pašas tautas temats par

grimušo pili un vadoni. Un taču to es zināju agrāk: ir

man Karaļmeita, lasīju piļu teikas Bīnemanī daudz.

Kādēļ gan paiet bez vērības garām un neatrod tūliņ?

Aizraujas no vienas idejas.

(22825/25) •

12.3.16.

Cēlieni var saskanēt ar laikmetiem.

I gara verdzība pēc pils grimšanas.

Atsakās gluži no apkārtējās Baltijas dzīves,

nekādas dalības vācu karos, vācu patstāvības

zaudējumā, kaut gan fiziski top izlietoti kā

zaldāti. Pat ne kultūras mēģinumos. Nekādas

atmiņas par visiem 600 gadiem. Dzīvo savu

māju dzīvi, sievietes ģimenes dzeja. Pušķo

brāli, aizlaiž garā karā; neprasa, kurp.
Imantu Tikai dziļākā dibenā nekā atmiņa jausma par

min vāci piļu grimšanu, par augšcelšanos; neatmin pat

savu seno varoņu vārdu, kad atminēs, tad

1800 celsies.
_ _

II zemnieku dumpji — sāk atminēties 1804—48—

1860, sāk reāli

meklēt: silto zemi? minēt vārdu Imants?

1860 meklēt brīvību: rauga celt pili augšā.
111 tautība sāk ņemt dalību pie vācu kultūras, sāk

meklēt:

ireāli reāli

Kad man Imantu, mantu, pilī ceļ augšā naudu. Te ir

būtu tā dvēslē šķeltne, tā var būt traģika. Šai sveš-

naudiņa kultūras tautības virskārtai būs jāiet bojā vai

1900 jāziedojas, lai celtos pils visai tautai.
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IV revolūcija, meklēt ar varu: citu laimi, tautas

labklātni. Celt jaunu pili — arī svešu.

1915

V trimda, meklēt sevi. Priekš ta jāziedo visa

vecā dzīve, vecā dvēsele: pagātne, jāceļ pir-
matne.

(22825/26)

12.3.16.

Imanta ausma — zila.

Vai zaļa — kopkrāsa no dzelta un zila.

Cerība.

Var V cēlienā pievienoties dzelts un rādīt zaļu.

(75533/151)

12.3.16.

Sarakstu par visiem kalniem un baznīcām, un ezeriem,

kuros nogrimušas pilis.

(75533/162)

15.3.16.

Cilvēkam jāsamaksā savi 3 parādi — indu ticība. 1) Die-

vam ziedot, 2) svētiem: viņu rakstus lasīt, 3) sentēviem

veļiem: dēlus radīt, lai tie veļus barotu, viņiem ziedotu.

Imants

Zemgales gals 3. Jāpaliek daļai tautas mājās, lai būtu,

kas veļus kopj, kas zemliku 83 svin, jo zeme neiet, nevar

iet prom kā cilvēks. Paliek Imants zemē iekšā, kas to

kops?
Veļi iet zemē, lai zemi koptu, velēnas darītu, sēklas

audzētu.

Kad Imants ceļas, kas būs viņa vietā zemei?

Zeme — pretspēks.

Imants — pretspēks.
Imanta ļaudis = zemes vaidētā ii.
Jāziedo!

(75533/150)
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27.3.16.

Imants grib mieru un ziedojas kā askēts (budists), kad

atsakās no nirvānas. Bet viņš nav viens, tautā, kuru viņš

reprezentē, vienmēr vairākas strāvas. Citi grib augšā cel-

ties, gaida, kad atnāks laiks, pa 100 gadiem paceļ galvu;
nāk jaunava, aicina, lai min vārdu; balsis, vaidētāji, dzir-

das pa pusdienu un pusnakti; nauda grib nākt uz augšu.

(22825/27)

27.3.16.

Drāmas pamatlikumi nav ievēroti: nav darbības perso-

nas. Varons nerādās. Tikai apoteozā. Skatu luga. Vairāk

objektīva, ne subjektīva rakstura. Visu bīda ne personu

darbība, bet pretstati, tautas griba, lielā gaida, lielas ilgas.

Pretstats par patstatu; varons ir tauta. Ģēnijs tik modīsies.

(22825/28)

27.3.16.

Min katrā cēlienā vārdu: I laime, II siltā zeme, 111 manta,

IV brīve, V Latvija. Pate.

(22825/103)

27.3.16.84

Nirvāna kā alga 56. Bienemann.

Koks čukst vārdu; nesaprot.

Kad koks runās, celsies pils un virsaits.

Neuenburg (Kurzemē) Jaunpils.
Kartavkalm.

(75533/73)

3.4.16.

Imantam dziļš miegs = nāve, nav ne atmiņas, ne savu

vārdu nezin. Tiklīdz atmiņas, arī sāpes. Atmiņas par ci-

tiem, tad arī sāpes par citiem.

(22825/31)
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3.4.16.

Sūta Rūķi, Jumi, jaunavu, karaļmeitu, savu sāncensi:

sodīto Kaupu, saules meitas. Savu dvēseli: balto putniņu,
savu ēnu, sapņa parādību, balsi. Pats.

(22825/30)

19.4.16.

Imanta persona un Imanta — tauta. Kas labāk? Vai sa-

vienot?

Imanta tautas iedomāts ideāls, kā dievs. Bet nu dzīvos

savu personas dzīvi. Kā tāds iegūst nirvānu. No tās at-

sakās priekš tautas. Ne vien no algas — miera, bet arī no

personas. Redz V kā personu, kas top par putekļiem, par

dūmiem, kas apņem visu tautu kā rudzu ziedi.

(22825/32)

20.4.16.

Zēns un Māte — cīņa.
Zēns — dzimstošā strādniecība — cerē tomēr, vismaz uz

pasakām, dziļa dziņa un jausma.
Virzļi — darbspēki. Zēns, jaunava, sodītais.

Traucļi — pretspēki. Meitene, Māte, veļi. Meitene pār-
laužas.

Bāra bērni?

Zēnā ir nemiers ar kustoņa dzīvi.

Apzinās runā ar meiteni.

Cīņā ar Māti rodas cerības cīnīties, Māte saka šīs dienas

nozīmi.

Ar jaunavas parādību apņēmums, uzbudne uz darbu.

Sākuma akords: tautas dziesmu dzīve.

Ekspozīcija: zēna nemiers.

(75533/173)

21.4.16.85

Apgrimusī pils.
Izceltā pils

leceres (jausmas) dziesma 5 cēlienos

(75533/132)
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2.7.16.

Ar Imanta ausmu un celtni reizē naudas celtne no Dau-

gavas vai zelta kronis.

Kad nāca vāci, noglabāja, nogremdēja Imants (vai dievi,

lai nesamaitātu latviešu tautu).

Kad man būtu tā naudiņa,
Kas guļ jūras dibinā.

Daugava aizskaloja uz jūru, nebija droša.

(75533/165)

29.10.16.

Problēms: vai organisks tautas vēstures attēlojums pēc
vēstures un teikām četratnē86

,
tad jāizmet neorganiskā

Merķeļa dzeja, kura nav tautas teika.

Jeb neorganisko Merķeļa dzeju ieliedēt organismā, tā-

dēļ ka viņa tautā uzņemta, tādēļ ka tauta savu dzeju un

teiku, un vēsturi bij aizmirsusi.

Pirmā: būtu jāatjauno aizmirstā dzeja kā jauna, izmetot

svešo. Gluži jauna un patstāvīga pamata dzeja tautai kā

pamats tālākbūvei, viengabalība, liels un savs īpatnējs

spēks.
Otrā: būtu izlietoti arī nepareizie taut. dokumenti, at-

zīta viņas patiesā, kaut arī neloģiskā vēstures gaita. Pirmā:

glezna, otrā fotogrāfija.

Kompromiss:

atrast nomaļāku vietu Merķeļa dzejai. Var izlietot viņa

labākos gabalus: vārdu Imants, Kaupas kauju. Jeb vai:

Viltus Imanta?

Tauta pieķērusies kā pie glābiņa pie tuvākā: Merķeļa,

jo nezināja savu pašu. Konsolidēta: Pumpurs, Alunāns.

Skaidrā latviskā veidā tautas doma palikusi pie latgaļiem,
kuri nepazīst Merķeli, Pumpuru, Alunānu, bet meženieku

cīņu.

Viltus Imanta būtu tomēr sakarā ar četratni. Jeb gluži

ārpus četratnes, vēlāk rakstāms, pēc «Imanta ausmas»,

kad tās nepietiek tautai un prasa kauju ar Kaupu.

(22825/37)
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29.10.16.
i

Izeja vēl tāda: trijotne
87

: Zīles vēsts, Durbes darbs
88
,

Zemgales gals. Tad Merķeļa Imanta, mēģinājums augš-

celtnei, domāta cerētā celtne pēc brīvlaišanas; bet nebij
tāda. Pats Merķelis Imantu gribētu uzcelt tautā, bet šau-

bās pats par sevi un savu lomu. Tādēļ krīt un neceļas kā

persona. levades un izvades korī piesauc un arī paši šau-

bās. — Tad nāk Ausma89, pašas tautas ticība, ne mākslīgi

sadzejota, saka: celsies Imanta, bet ne mākslīgais, celsies

tas, kurš ir īsts, pate tauta; ziemā gulošā zeme, zemzemes

valsts.

Merķeļa Imā, ievadē vai izvadē, arī pats Merķels, arī

Pumpurs un Alunāns.

Merķeļa Ims ir bīskapa bruņu noņēmējs, kurš no tautas

top iecelts glābēja mesiasa iomā un spēj to nest tikai kā

ceļa sagatavotājs īstai lielai ausmai, pašai tautai — pamat-
šķirai. Ims kā ideja sagatavo šo ceļu.

Merķeļa Ims ir ideja.
Teikas Ims ir mīts, tautas simbols.

Merķeļa Ims sagatavo ceļu, dodams savu vārdu idejai,
kustībai, dodams pietveres punktu (to Imanta izsaka pē-

dējās sarunās V cēlienā). Ir epilogā publikas piedalīšanās.

Tātad piecatne. Visai piecatnei prologs ievade, ne Mer-

ķeļa Imam, Imanta ausmai.

(22825/38)

29.10.16.

Ausma, bet ne galīga celšanās. Jo neesam vēl cēlušies

nevar notikumiem aiziet priekšā. Un tāla utopija arī nav.

Tātad neiznāk laukā Imanta. Bet publika grib redzēt. Tā

tad vairāki priekškari paceļas, arvien skaidrāk saredz, bet

nekad galīgi skaidri. Redz arī pašu Imanta personu, bei

bez vaibstiem. Kad publika sauc (likt saucējus!!!): «Rādies

rādies!» Tad balss atbild: «Cīnieties, celsies.» Sakars ar

publiku nodibināts tuvāks. Publika beigās kā paplašināts
koris nācēju, kas meklē Imantu, gaida ausmu.

Bet tad arī Ausmā vajga tā kora kā Merķeļa Imantā.

Vai nav jāiesāk ar kora ievadi kā Merķeļa Imantā?
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Pretī runā tagadējais iesākums.

Bez prologa iesākt!

(22825/39)

29.10.16.

Imanta — ieredzamota sajūta. Visu redzamot drāmā,

tāpat sajūtas. Bet Imanta reizē dzīvs — sajūta personēta.
Bet netraucēta, nerunā nemaz vai maz. Pamatots ar to, ka

ir mirons, kas tik grib mosties.

Cīņa pret nekustību, ne cīņa pret kustību un par mieru

kā algu.

(22825/36)

29.10.16.

Ima gulēšana nav miers, bet ciešanas kā Prometejam.90

Kad laiks materiāls. Cerības, kad ceļas ideālisms. 1905.

Tagad tautas atjaunotāji, pamatšķira. Aicina un liek aici-

nāt brīvētājus, varoņus.

(22825/35)

29.10.16.

lesākt vajga tūliņ, ar ļoti saprotamu, aizraujošu, sajūs-
minošu, ne ar bērniem, kuru runas jānoklausās, lai iepras-
tos. Diezgan vienaldzīgi iztirzājumi. Vajga ko aktuālu.

Varbūt «Maza biju, neredzēju». Vai klaušu sūdzības, ilgas.

(22825/34)

29.10.16.

Pašās beigās Ims paceļ rokas kā no miega; sāk kūpēt
kā ziedu upuris rudzu ziedi.

(22825/33)

29.10.16.

Ganīte var būt mazākā māsiņa. Ganis jauneklis. Viņa

ved rādīt veļu bērnus, grib celt māmiņu. Viņš netic. (Var

pievienot tagadējam.)

(75533/171)



117

31.10.16.

Jāiesāk, paši sevi. Nekur nav cerības.

lesākt ar Kas tie tādi, kas dziedāja. Nakts.

lesākt ar beru gājienu, arī dienā.

Zens paliekoša persona visos 5 cēlienos. Galvenais va-

ronis? Jā, bet bezvārdis.

(22825/41)

31.10.16.

I Merķels runā vai rādās. 111 Valdemārs. V Imants.

Zēns top 120 gadu vecs, līdz 1804 bij bez sadalītnes

verdzība, 91
no 1804 atšķiras laikmeti, dumpji, 1860, 1905.

Tā var.

(22825/42)

31.10.16.

Saucas Krišus, iesaukts Zaļais. Piemineklis Krišjānim

Dinsberģim, latviešu brīvības kareivim. Kad vēl redzētu

Ima celšanos. Turas pretī nāvei, kopj veselību. «Esi saim-

nieks savās mājās.» Lai tik vēl redzētu Imu. Mirst, pagriež
viņa acis uz Ima pusi: būs, būs, būs!

(75533/138)

1.11.16.

Pumpura Lpl. lūkoja par latviešu varoni iecelt latviešu

teikas varoni. To uzņēma U.N. ar panākumiem. Bet Lpl.
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netapa par tautas varoni; uzvarēja tomēr svešais, diletanta

darinātais Imants. Par ko? un par ko Imants nav uzvei-

cams?

Varbūt: es pats solīju Ima drāmu. Nu pats sev stāvu

ceļā.
Bet, kad es vainīgs, vai es nevaru vērst par labu: solījis

Imantu, tad nu te ir, bet citāds nekā Merķeļa, tautas un

mans.

Varbūt pirms publicistiski rakstīt par Ima jautājumu.
Noskaidrot un tā sagatavot ceļu «Imanta ausmai».

Kļūdu, to pašu kā es, darīja arī Pumpurs, jo, Lpl. iecel-

dams godā, tomēr rakstīja arī «Imantu».

(22825/43)

1.11.16.

Kad Ausma ir Ug.N. turpinums un nobeigums, tad la-

bums tas, ka U.N. Ausmu ceļ ar savu autoritāti. Pazīstami

varoņi.
Tad arī Imants gluži ārpusē, svešais tēls nost.

Bet tad arī visi nāk atpakaļ, Kangars un Melnais bruņe-
nieks, un top cita luga, ne līdzšinējā «Ausma».

Bet «Ausma» tik gatava, un arī pēc tās ir loģiska vaja-
dzība.

Jādara, ka Lpl. un U.N. ietilpst «Ausmā».

(22825/44)

1.11.16.

Kad Lpl. un Ims ir tas pats, tad arī citus varoņus, piem.,
Namīti un daudzos neminētos tautas teikās, ņemt tik par

tautas gara iemiesojumu, parādībām. Arī pašu Merķeli un

Valdemāru. Un galē teikt, ka visi ir tik viens un īstais

veids ir pati tauta. īstais tas, kur viela un veids ir viens.

To izteikt IV un V.

(22825/45)

1.11.16.

Kad Ausma top par U.N. turpiņu, tad arī var palikt tā

pati luga. Lpl. un Spīdola v. c. ir izdarbojušies, otrreiz

nevar, ir miruši un gaida uz ārēju palīgu paši. Turpina



119

kauju, bet bez secenības, atkārto tikai. Sekas var nākt

atkal tikai no dzīves, no citiem. Miroņi neattīstās. Viņu

attīstība tikai mūsu, dzīvo, domās. Tātad jānāk citai, dzīvo

Ugu lugai.

(22825/46)

1.11.16.

Kā izmantot U.N. krāsas, valodu, pantmēru? Katram

laikmetam = cēlienam sava valoda.

Tātad prologs ar U.N. valodu.

I vecā tautas dziesma.

II Stendera valoda (? vai I kā kontrasts ar tautas dziesmu

valodu).
111 Kronvalda, Ausekļa.
IV Apsīša un modernā.

V modernā, U.N.

Mītiskās starpcīnās U.N. valoda.

(22825/47)

1.11.16.

Zēns ir atspulga no Lpl. Meitene no Spīdolas.

Kas Kangars?
Kur vaidētāji?

Melnais bruņenieks? — Cīņā pret gulošo Imu.

Nāves varas vēl kādas.

Pa virsu cīņa starp mītiskām varām, kā arī «Zelta zirgā».

(22825/48)

1.11.16.

I viscaur [?] min vārdu.

I Merķels parādās un teic — Imants. Zēns: Kas tas ir

Imants? Merķels — tauta.

— Kas ir tauta? — Precnieki.

—- Kas ir brīvība? — Vaļas dienas no darba.

111 Valdemārs teic: manta.
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IV Vara.

V Tauta — cilvēce.

(22825/49)

1.11.16.

Imants turpina mūža cīņu. Pa naktīm iznāk kauties.

Pumpura teikā par Lāčplēsi. Pie Ug. un N. klāt pieslēdzas.
Arī Merķeļa Imants? Bet kādēļ nav Lpl., bet Imants?

Kaujas skats kurā cēlienā?

Tā kā Ug.N. iesākas, tā tad to turpināt, citādi atkārto-

jums.
Tātad Lpl. un Ims viens un tas pats. Kur tas izteikts?

Jāizsaka še sākumā. Rāmja stāstā. 92
Prologā.

Prologs, varbūt tas ir kaujas skats?

(22825/50)

6.11.16.

Zilā kalna pils iekša. Tā kā U.N. V cēlienā. Aprakstīt.

Vairākās istabās sēd viss kara spēks iekšā. leiet, ievests

no Spīdolas, zēns, kurš nu ir sirmgalvis. Jāizdara (jābučo)
darbs, lai pils celtos.

Te nu savienot teiku, kas neizpilda, un patiesību, kas

var izpildīt, kad visa tauta attīstīta, kad visas tautas sa-

plūst cilvēcē.

Sirmgalvim jātop atkal par bērnu. Kad zēns nespēja

I cēlienā izpildīt, tad Spīdola darīja viņu ilgdzīvoni; ļoti

no tā baidīja, bet, kad zēns nebijās, padarīja. Nu cieš

viens iekš sevis 100 gadu bēdas.

Liels skats viens nes visu lugu. Zilā kalna pils skats

V cēlienā, bet kā lai saka pēc tā pasludināšanas. Jātop vēl

labākam: ļaužu masa, nu rāda, ka pils taps vēl lielāka,

visas cilvēces, un vēl skaistāka.

Caur griestiem pilij spīd cauri zvaigznes.
Lpl. un viņa ļaudis, draudze slepeni apglabāta Zilā

kalnā. let vētras laikā cīņā uz Daugavu.

(22825/52)



121

6.11.16.

Lpl. ar savu draudzi iet uz Daugavu to sargāt prel

Melno bruņenieku. Kad atvairīs, tad celsies pils: Kentu

kalni celsies (?).
93

Vētras gājiens.

Lpl. iet uz Daugavu, nāk lēns atpakaļ uz Zilo kalnu,

bēdīgs.
Skats, piem., pēc zemnieku dumpja, pēc taut[iskās?] at-

modas laika. Imants Lpl. pēcnieks, mazāks gars. Tēlot arī

viņa cīņu ar Kaupu. Arī Zilā kalnā? Arī citi: kūri Lapsiņš,
Krams.

īla nav, tas guļ zemes dibenā vai jūrā. Spīdolas dimant-

zvaigzne guļ jūrā. cf. dzejols. 94

Spīdola parādās kā jaunava zēnam.

(Ko nozīmē pilī zīle[?]. Bērni guloši, nākamās paaudzes,

jāatdzīvina.)
Nav briesmīgi kā pirmie bučojamie, mīlīgas puķes, bet

tad viņš atsakās: lai tie paši ceļas, tad tik celsies visi. Lai

visas tautas kopā palīdz. Tad vecā Lpl. pils nogrimst, bet

Lpl. un Spīdola iet uz jauno un parādās II daļā spozmē.

(22825/51)

10.11.16.

Lpl. min meženiešus.

I Spīdola zēnam rādās, tas neuzmin, nedrīst pieskarties,

nogrimst. Bij Merķels.
Zēns top ārprātīgs.
II Spīdola zēnu dara 100 gadīgu.
Zemnieki uz silto zemi. Min: silto zemi, kad zeme at-

ņemta.

111 vai kopā ar 11.

Rok naudu. Lpl., pili, valsti! Sabīstas un aizbēg ar

naudu.

— Visiem dodat! visiem dodat!

— Visu ņemam, visu ņemam.

Pēc tumsas Melnais brunenieks augšā lielai gravai, lejā

Lpl.
— Tu musini. — Atņēmu zemi, atņemšu i sirdis. Tavus

ļaudis samaitāšu. Ņemšu.

(22825/53)



10.11.16.

m Melnā bruneniekra pretstats virza vēsturi. Rīgā?'
IV Spkfola sarīko 1905. g.r bet Melnais briinenieks sa-

jauc. Saceļ ilūziju zudumu, nepaļauju uz saviem spēkiem;

pret tautu, un, kad tas nelīdz, tad V sauc vācus* tauitas

posts. Lpl. ar visu mirušo karapulku paiet garām.
? Zilā kalna pils.

Apoteoze. Tagad Lpl. kara polks? Gaisā?

Nāks vēl spožāka pils.
Zilais kalns, vnn iet LpL kara pulks uz Rīgu.

(22825/54)

10.11.16.

Lielskatā: lai Lpl. atsakās no valsts un savas personas.
Tad IVkarš un tautas posts.
Lpl. labs glābt. Visa vecā varonība un viņas miņa.
V Lpl. Nu es atsakos, nu topu simbols un pāreju visu

tautu, cilvēces, saimē kā manas tautas gars. Visi latvju

varoņi visi tikai veidi un vārdi — tauta pati mostas, pils,
Imants ceļas. Uz nākotni.

(22825/55)

10.11.16.

Lpl. Imantam: Tu neesi tas, kā priekšā krīt zemē, bet

tu tas, kā priekšā ceļas augšā un top brīvs un liels, ne

zems.

U.N. vai saka Kangars jeb vai uznāk V cēlienā brīdināt

nomirusi sieva: Rīga grims, Rīga degs, Kentu kalni iz-

celsies (Tur celsies Kentu kalni). To atkal Zilajā kalnā

I cēlienā saka: Pirmā Rīga nogrima, tagad ir otrā. Lpl.
Mēs ieņemsim to arī.

(22825/56)

10.11.16.

Ir pretspēki Melnais bruņenieks, Kangars, bet arī pati
tumsa un guļa Zilajā kalnā. Lpl. un Im.

Ir arī Prometejs.

122
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11.11.16.

Ziedu uguns jāuztura, izdzisīs, nekad vairs nedegs.
Sods: nu jāstāv tumsā, līdz saule uzlēks vakarā un noies

pusdienā.
Saule stāsta dievam, ko redzējusi pasaulē.
I iznāk no ezera Lpl., no Daugavas.

(22825/57)

11.11.16.

Uz Zilā kalna bijis svēts veselības avots.

Grimusi pils cerē (uz atsevišķu personu) uz tautu pašu,
uz ganiem, strādniekiem. Bet vajga visas tautas. Kad visa

rādās? Lielās cerībās, vairāk: lielā postā.

Mežs čukst viņa vārdu.

I prologā jāmin, ka Lpl. dota paredze, kad celsies augšā.
Akmens ar rakstiem jāizburto.

12.11.16.

Zēns no Spīdolas parādības top mēms un sāk runāt iV

vai V. Kas ir 111, lielskatā? Vai runā.

111 Lielskatā zēns mēmais no bailēm pret Lpl. sāk runāt,

noliedz visu varonību un pagātni. Tauta netic sev. Tas

pārvar Lpl.

IV Lpl. pārvar zēnu, jātic varonībai. Zēns iet līdzi pret
ienaidnieku.

V abi samierinās.

Spīdola Ug. N. no mūžības nonāk tautā, zemē. Zilais

kalns no tautas paceļas uz cilvēci, mostas uz mūžību.

(22825/58)
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RADĀMAS DOMAS ATSEVIŠĶIEMCĒLIENIEM 55

Pirmais cēliens

27.3.16.

I

I min Zemgales galu, Imanta nogrimtni.
Jaunavanāk labu darīt.

Uzbudnē96 lūdz. Zēns apņemas palīdzēt, kad būs liels

Meitene? vai pirms pretī?

Vai patīk mazā dzīve kā tautas dziesmā? .
Vai mi! pasaku Imantu?

Meža māte un putni?
Sodītais virsaits?

Vaidētāji?
Seni nostāsti: ka reiz celsies.

Maza biju, neredzēju.
Visa pasaule pilna nojautu.

Min: laime, dzeja.
Jaunava lūdz, lai aizskar.

Atbild: nevajga naudas. — Glābt nespēj.

(75533/64)

27.3.16.

I Imanta ausma

Vai papardes zieds uzplaukst?
Vai Jāņu dienā I notikums?

(22825/29)

3.4.16.

I jāmin zīmes, kad Imants ceļas augšā:
pērkoņdēli spers lodes, dzīs jodus,
saules meitas miglu trauks,

gaismas balsis sauks Imantu ārā,
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zobenu ķer,

rūķis iznāk, apskatās, vai migla ap kalnu zila.

Zelta pils.
Zobens kā liesma.

(75533/164) *

3.4.16.

Jau I Imantam jārādās, vai pašam, vai caur sūtņiem

Imants. Guļ zemes dzelmē.

Māmiņa zem velēnas, paceļama.

Tautas dziesma smilšu kalniņā, iziet, redz govis ganām

Imanta parādība dienvidū.

(75533/72)

3.4.16.

I

Iznāk māte.

Zēns un meitene.

Iznāk rūķis vai sodītais virsaitis.

Uzbudne, atbild zēns?

Meitene tautas dziesmu dzied.

Zēns: pasaka par grimušo pili.

(75533/67)

19.4.16.

Veļu bērni — kas tie?

Imanta sūtīti: arī alga — dusa.

Tautai: dzīves apnikums, mazvērtība.
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Vai veļu bērniem nerunāt par Imantu? par sūtību? par

algu — dusu?

Nesen mirušie — senie nāk vēlāk.

(75533/68)

20.4.16.

Māte var runāt vārdu par piemiņu: turpināt un stip-
rināt.

Māte attura no miroņu aizskaršanas, no uzcelšanas;

slavē mieru, ari dzīvē tas pats: kā bijis pirms 100 gadiem,
tā būs.

Kas liek mātei nākt? Vai pate brīdina? Vai meita sauc?

(75533/78)

20.4.16.

1

Jaunava: Tev nebij spēka ne mani atminēt vai aizskart.

Kur pašu lielo dziļumu kā zemzemes jūru. Tāds ir vecais,

plašais, nesējs, pamats.

Bāra bērni: pastiprina zēna apņēmumu un žēlumu par

bailību un neziņu, un nevīžību, par apzinātu jaunumu.

(75533/69)

21.4.16.

Tāla bāra bērnu dziesma jau pašā sākumā.

Tikai kura dziesma?

Kas tie tādi — bez vakara.

Tec, saulīte, pagaid' mani.

Maza biju, neredzēju.

(75533/66)

29.10.16.

Tauta tautas dziesmā nekā nezin un negrib zināt no

verdzības, no jūgā krišanas, no agrākās brīvības: it kā
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būtu vēl brīvība. Sieviete, kas neņem dalību atklātībai

dzīvē, bet tomēr dzīvo.

(75533/69)

10.11.16.

I cēliens. Bāra bērnu dziesma: Kas tie tādi, kas dziedāja,
Pirms beigām ienāk Lpl., palsa miroņu gaisma. Bāri sa-

bīstas, bezcerība. Lpl. ievaidas, bāri aizbēg.

Lpl. nāk naktī lūkot savu zemi, — rīt nāks diena, pēc
100 gadiem atkal. Ilgas dzen. Spīdola.

Vai te arī Imants? Lpl. — lai nāk rīt dienu skatīt.

Imants. Es nevaru iet, man sāp dziļā brūce, ko brālis

iesita. Lpl. Tu jaunākais un vēlākais varonis, mans pēc-
nieks, ej tu pirmais lūkoties. Varbūt vēl pazīsi savus ļau-
dis. — Es nevaru iet, kamēr brāļi kaujas, aprunājies pie

kungiem. Es esmu vājāks par jums, veciem varoņiem,

ejat jūs. Lpl. Mēs taču tapām brāļi ar lībiem. Tu lībiets

un mūsu varonis.

(75533/63)

Otrais cēliens

27.3.16.

II

Minams vārds.

Zēns rauga uzcelt.

Meža māte. Siltā zeme.

Svētā vīra ziedoklis un balts putniņš.
Pa skursteni dūmi. «Siltā zeme».

Zemzeme? Redz vērpjam karaļmeitu.
Jāziedo; sabīstas. Dundaga kā bēdīgs piemērs.

Parādās Imants sapnī zēnam.

Jaunava lūdz Imantu rādīties.

Kad neiznāk nekas, Imants 111 nerādās.

Cīņa: negrib, ka lūko uzcelt.

(22825/93)
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20.4.16,

Zēns no celšanas mēģiņa II nemirst, bet top vārgs, Tad

top spēcīgs no tautas sajūsmas un meitenes IV.

(22825/94)

Trešais cēliens

12.3.16.

111 neīstā tautība.

Žēlojas, ka nav vēstures, nav mitoloģijas, gribēja to

ieviltot. Taisīja neīstus dievu rakstus. Pērkoni, dieviņu,
Laimi. Tie nav personas, pērkons ir tikai fiziskais pērkons.

Meža, vēju māte. Saules māte. Daugava īsta upe.

Lāča tēvs, Rubens Juris, Teters, Pēters uti

Tēvainis vilks nav personifikācija, bet īstiba.

(75533/176)

26.3.16.

Imants: Jūs neticējāt, tādēļ bij cīņa jāzaudē pret vā-

ciem. Ko nu ceļat augšā? Vai ticat tagad? Vai ticat visi?

Vai ticot varat ziedoties?

Vai jel viens var ticot ziedoties?

Meitiņa ziedojas.

III?

(22825/101)

27.3.16.

111

Meklē vārdu: Imantu, pie vāciem.

Min: nauda, manta. I-manta.

Nerādās vairs, Auseklis, Pumpurs.
Cīņa starp dumpja zemniekiem un tautībniekiem.

«Kad man būtu tā naudiņa?»

(22825/102)



129

3.4.16.

Lūzums

Nu grib celties, nu nevar, nelaiž nāves varas.

Kristīgo dievs.

Mācītāji =kraukļi.

Krancis kubulā rej.
111 vai V?

Ar šausmām dzird ceļam. Baigi cīnīties pret nāvi. — Jūs

man darāt sāpes. Mans ejams ceļš smags. Jūsu vaimanas

ir burvju vārdi, man jāklausa pret gribu, jācīnās prei

diviem,

pret nāvi

un pret jums, pret dzīvi.

Bet arī nāvei es spītēšu, rādīšu savu varu.

(22825/104)

3.4.16.

V vai III?

Imants jautā: vai diezgan savērpts, saausts, ka tiks

visiem sāpju bērniem?

Vai asins šļāc?
Vai melnais suns rūc?

Vai audi krāsoti varavīksnā?

(22825/105)

3.4.16.

111 vai V?

— Tad būs visas sāpes jānes, no kurām tevi laime pa-

sargāja, tevi zemē nogremdēdama. Jānes vēl sāpīgāk, jo

jutīsies vainīgs, ka gulēji un nepalīdzēji.
Nekad vairs negūsi miera un nāves. Nekad nemirsi.

Vienmēr cietīsi un pūlēsies. Nekad nesasniegsi diezgan.
Pēc katra sasniegta mērķa nāks desmit jauni. Sadilsi, un

būs jāaug no jauna, bez gala ciešanās. Nemirstīgas slāpes,

ataugs miesa kā Prometejam.
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Dantes elles sodi. 97

Mūžīgs progress, sāpes, cīņa. Nekad pēc uzvaras miers.

Atkal tālāk no jauna.

(22825/106)

20.4.16.

111 atrok noglabātas dziesmu vācelītes zem apiņu sak-

nēm (cf. tautas dziesmas).
Vai ritinājās dziesmu kamoliņš.

(22825/107)

Ceturtais cēliens

27.3.16.

IV Pārmaiņa. Umkehr98

Imanta balss, bet nerādās.

Min: brīve.

Cīņa: nevajga celt veco augšā.
Jauns, svešs, jātop par vāciem.

31.10.16.

Reakcija pret tautību, tādēļ ka tā domājas jau atminē-

jusi vārdu, uzcēlusi, ieviltojusi Imantu. Tad gluži aprieb-

jas, nemaz nav Imanta, nav tautas, nevajga, tikai šķira.
Atkrīt Imants, bet neuzvarēja arī šķira. Galīgs izmisums

nāk.

(22825/116)

Piektais cēliens

12.3.16.

V cēliens. Stilizēta modernības nākotne: strādnieki bal-

tās reformdrēbēs, kādas katrs laiks sev domā kā iekāro-

jamu ideālu.

(22825/123)
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27.3.16.

V

Ciņa: jaunava=dieve un Imants.

Imants un tauta, no kuras prasa pārvērtību.
Dieve: seno latviešu ticību.

Min: Latve. Pats. Tauta=Imants.

(22825/124)

31.10.16.

V

Tautība top uzskatīta par kaunu. Patstāvība par kaunu.

Gods tikai vācim.

V Ari Imanta meklētāji kaunas no savas patstāvības, no

personības, kas ir kauns.

Atiet uz verdzību kā I. Kārklība, sevis nicināšana. To-

reiz vāci, tagad kosmopolīti, faktiski arī vāci.

Labākie jūt šo atsacīšanos. Kaunu, sāpes un ilgas, jāap-

slēpj ; izlaužas beigās no kauna entuziasms.

Kad entuziasms, tad var uzvarēt.

— Es nākšu, kad sev ticēsat, kad būs sajūsma.
Cīnāties un būs.

Celies un cīnies, pamatšķira.

(22825/40)

31.10.16.

Arī šķirai vajga ticēt Imam, tautai. Šķira ir pamatšķira,
ir tautas pamats. Pamatšķirai jāceļ Ims, viņai tas visvairāk

vajdzīgs. Bez viņa iznīks citās tautās, bez organizācijas.
Citas tautas organizācija nosacīs mūsu organizācijas lik-

teni. Padarīs par izmantojamu šķiru, par nekulturālu. Kul-

tūra ir uzņemama tikai caur valodu; valoda kultūras ba-

seins. Citas valodas ieved citā kultūrā, iznīcina īpatnību.
Nevar uzņemt pilnīgi citu tautību, top mazvērtīgs. Patstā-

vīgais tik var būt vērtīgs.

(22825/125)



31.10.16.

Kad atkrita no Ima, no tautas: kad šaubas, tad jāatkrīt
arī īmam.

Neiznāca tauta 111, neuzvarēja arī šķira IV. Galīgs iz-

misums. Vēl vairāk karš, un draud sadalītne un iznīkšana.

Galīgs posts ir V sākumā, dziļāks nekā I sākumā. Tad at-

mostas atkal dzīves griba un meklētne, un ilgas.
Tautas meklētāju, glābiņa lūdzēju koris. Vai ir Imanta?

Vai miris? — Rādies, dod cerību, neļauj izsamist, ja esi.

«Esmu cīņā! Esmu pats visa tauta. Nešaubāties par sevi,

tad uzveiksat.»

Rādās, bet kā visas tautas atspulgojums. Arī Zilā kalnā,

aiz Ima tautas koris. (?)
Vai tā, ka atspulga ir publika pate teātra zālē. «Griežat

skatus uz lielo masu, uz āru, uz savējiem, es stāvu aiz

jums kā simbols; darbojos tautu laukā!»

(22825/126)
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1917. GADA «IMANTS»

RADĀMAS DOMAS VISAI LUGAI

21.11.16.

I Pie Daugavas. Kentu kalnos, kur bij Rīga. Imants uz-

veic Bertoldu. Bruņas sev. Lībieši dievina: Lpl. izcēlies. —

Sapulce; ceļ par vadoni. Imants dod visu Kaupim, nav jau
mans nopelns. Draugi. — Tu gudrāks. Vecie arī grib tā.

Tauta, kura grib savu dievekli — simbolu, laimes solī-

jumu.

II Romā. b) Kaupa bailes un latvības ideāls. — Pāvesta

skūpsts. Lielais spožums. — Pēc vāci, itāļi un Iza. Kaups
no idejas un ideālisma apmulsis, svinīgs. Tie runā par

veikalu, pats svinības akts arī bijis veikals. Varbūt a) skats

Rīgā sagatavo uz Kaupa brukšanu.

111 Zilais kalns. Līgas svētki. Vasarsvētki. Saeima kā

parlaments; svinīga sēde. Kaups referē par Romu un par

ticību. Internacionālu pāvesta valsti. Imants grib tautas

nacionālvalsti. Saķildojas. Jāizšķir ar divkauju. Demetrius.

Maria Stuart 111,98

IV Rīgā. Iza un priestri sagatavo Kaupu uz kauju.

— Tu uzvarēsi. Sazāļots zobens. Kaups negrib. Aiz poli-
tikas padodas.

V Vēsturiskā vietā kā Indriķa kronikā. Divkauja. Kaups

grib atteikties, kaunas. Iza grib glābt Imu, kuru iemīlē-

jusi. Krustneši nepieļauj. Ims kaitīgāks, jo grib arī kris-

tīgu valsti, bet nacionālu. Kaups viņiem kalpos. Kad iz-

zina, ka zobens sazāļots, atzīstas vai Kaups, vai Iza, tad

Imants piedod, apkampj, abus šķir, pret mirons. Ims cel-

sies!!!

(75533/100)
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21.11.16.

Ims kristīts, uzskata kristīgo ticību filozofiski. Labs un

ļauns princips Dievs un Velns. Nav mums arī tempļu kā

Kristus Kalna runā
100

prasa. Priestri tik naudu grib.

Kaups uzskata kristīgo ticību dogmatiski, baznīca, biro-

krātija dodekonomisku varu. Reālpolitika. Beigās arī: vei-

kals. Kristīgā ticība — internacionāla, augstāka par nāciju.
Imants. Bet visas tautas arī pēc kristības paturēja savu

valodu un valsti, un ierašas un vēl vairāk individualizējās.
Priestri grib naudu un krustneši zemi. — Tiksi par

vāci. Kaups — augstāku kultūru. Imants. Darināsim sev

paši: tieši no Romas ņemot.

(75533/174)

21.11.16.

Kur skats: Iza ar Imu?

Kur sieva Aija?
Kur Iva?

Kur Kaupa sieva?

Kam pretsvars, Romas spožums pret bīskapa bruņām.
II Kaupa pavadoņi, kas vai apkaro nodošanos pāves-

tam un vāciem, vai pabalsta.
111 pirms iet uz līgšanu, iznāk šķiršana.

8.3.17.

Kad II Roma, tad vajga stipra pretsvara idejā, no Ima

puses, jo Kaups top stipri izcelts un aizņem daudz telpas.
I Kaups no Ima domu šķipsnām izņem sev Romas brau-

cienu. — Vai par vai pret patstāvīgu latviešu tautu.

111 Ims nav kristīgs, atzīst: ka kultūra iespējama vis-

labāk caur kristību. Tātad esi kristīgs, bet patstāvīga, ne

vācu valsts. — Pats Imants grib saules ticību, kas iet pāri

kristīgajai ticībai. — Lai Kaups to dara, es gaidīšu savu

laiku, kad nāks saules ticība atkal. Tagad saulei ir jā-
mirst. Vai: es pamazām ievestu kultūru, arī bez kristības.

IV Kaups nu ar mieru patstāvīgu latviešu kristīgu valsti.

Vāci pretojas un šķir, kad tie satiekas domās. Ģēnijam jā-
iet kopā ar talantu, intuīcijai ar tehniku.
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10.417,

V Kaups atzīstas, ka zobens sazāļots, lūdz piedot, ap-

skauj Imu, Kaupu šķir nsst tie, kam viņš padevies. Kaups
redz savu kļūdu, bet nespēj labot, Kaups žēlojas. Ļaudis:

nežēlojies, Ims celsies, ari bez jums celsies, nav jūsu
Imants, mums valsts celsies.

(75533/99)

26.11.16.

1. Ima sapnis. Lpl. Kentu kalni.

Aiva.

Uz kauju.
2. Kauja. Tieši Imantam pienes klāt bīskapu.

Nebēdz, iedur tad mugurā, bet krīt aiz skatuves.

3. Vācu kareivji bēg. Lībi.

4. Imants ienāk ar bīskapa bruņām, lībi bēg, dievina.

Aiva stāsta par Lpl. sapni.
Virsaiši. Priestri.

5. <Kaups. Ims apskauj, naivi.)
Lībi: Imantu par vadoni. — Ir jau Kaups. — Bet bruņas.

— Lai ņem. — Par lielu, spiež.
Uzbudne:

tad Imants apņemas. Kaups: Tu nespēji.

Kaups: Kāda politika? Imants: Pašu valsts.

Kaups: Ko teiks Polocka? 101 Jersika? 102

Tu fantasts, es izvedējs.
Uz ko dibin[āsies?] pašu valsts? Uz sapni.
Nāks cits bīskaps. Imanta šaubas.

Imants. Mans sapnis lielāks.

(22825/59)

1.4.17.

Imants. Dievi tie paši mūsējie. Kaups. Dievs ir dievs,

Māre ir Laima, Ūsiņš — ir Jurģis. Tik Kristus nav, kas

cietis par pasauli. Imants. Tā ir zemā tauta, kas vienmēr

cietusi.

Imants. Tātad tikai citi vārdi, lieta tā pati. Kaups. Jā.

Imants. Vārdi nav svarā, bet lieta. Tad nav vajdzīgs neko
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grozīt, nav vajdzīgs jaunas ticības. Kaups. Bet kultūra.

Imants. Tā ir jauna, tad ņemt to un negrozīt ticību.

(75533/43)

9.4.17.

Valsts ideja galvenā. Tās dēļ vajdzīgie Romas skati.

Divējas valsts idejas: Kaups liels zemes īpašnieks. Tāda

valsts, kas paceļ viņa ienākumus. Muižniekiem jāvalda.
Vienalga, kam virsvaldība. Lai tas, kas aizstāv pret ma-

ziem īpašniekiem un bezzemniekiem.

Imants — valsts ne saimnieciska, bet idejiska, uz tautas

kopības dibināta. Vajga apņemt visas šķiras. Valdīt lielā-

kai šķirai, tai, kurai nav cita atspaida kā lielas zemes

ienākumi. Kuras spēks tikai vienībā.

(75533/33)

9.4.17.

Imantu ceļ par vadoni tie, kam nav lielu īpašumu. Tas

jau sākums idejiskai tautas valstij, pamatšķiras valstij.
Tur konflikts ar Kaupu tūdaļ pēc bīskapa cepures. Jau

tad Kaups apņemas balstīties uz vāciem. Tapt par inter-

nacionālistu, par beznācijnieku. — Bagātiem nevajga sa-

vas valsts kā atspaida: paši stipri. Mums vajga vienības.

cf. Lander. 103

Turēt klāt: Aizkraukles pils.

(75533/70)

12.4.17.

<Uzceļ Imantu uz sava augstā krēsla.)
Nāk karodznieks ar gūstītiem vāciem. Vāci pazīst bīs-

kapa cepuri, bet šaubās. <Imants sūta pēc bīskapa miroņa.
Vecais virsnieks atzīst Imantu, liek taurēt, sūta pēc

Kaupa.) Atnāk vācu miera lūdzēji.
(Sapulce sanāk aši.)
(Aklais izsauc par Lpl.)
(Imants liek pakaļ dzīties.) Kaupis jau mieru noslēdzis.

Imantam nav teikšanas. leceļ par karavadoni.

Novada soģis. Tad var par vadoni celt.

(22825/72)
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12.4.17.

Jaunais virsnieks meties pretī un kritis, negrib darīt

kaunu Imantam. Atņēmis vietu, negrib atņemt godinā-

jumu. To stāsta otris bēglis. Pirmais kaunas.

<Aiva izstāsta sapulcē Lpl. parādību.)

(22825/74)

13.4.17.

I lerauga Imanta spēku. leceļ aiz sajūsmas, ir bīstams,

bet vēl nekaitīgs. 111 Ims izrādās kaitīgs. lepriekš saruna

ar Kaupu. Iza? Nu Ims jādabū nost. Ar 1) legāliem pār-
balsošanas līdzekļiem. 2) Dievu kauliņu mešana, pret to

pēc protestē kristīgie. — Sacīste. Iza un Aiva. 3) Kad ne-

iet, tad divkauja, jo Kaups lielāks un stiprāks. Imants:

Lpl. aizliedzis. Ims naivs: nezin, ko Lpl. pareģojis, ļaudis
tic. Par to izsmej, gļēvs. Ļaudis tic, ka uzvarēs.

(75533/37)

13.4.17.

Sākums jāpapildina ar uztraukumu par vāciem. Liels sa-

runu skats ar vāciem 111 ? IV vai citā drāmā. Kad I cē-

lienā sapulce un Imanta vēlēšļana?] nav par stipru pret
111 sapulci!

(22825/110)

13.4,17.

1. (Aklais.) Miera lūdzēji.
2. (Vecais virsnieks atzīst.)
3. (Uzceļ uz sava krēsla.)
4. Atved vācu gūstekņus, rāda cepuri.
5. Aiva par Lpl. parādību.
6. Atnes bīskapa mironi.

7. (Imants liedzas stāstīt par Lpl.)
8. Kaupam bīskapa cepure par lielu.

let uz Aivu. Lpl. parādība stāsta par bīskapa kaušanu.

Vāci pazīst cepuri.
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11.4.19.

Vācu sūtņi nāk prasīt miera līgumu, uzvarētāja notei-

kums: Kaups salīgst mieru (runājis attālu no tautas).
9. Vēlēšan[as?j skats.

10. Kaupieši atstāj sapulci.

(22825/75)

19.4.17.

Imantā sievietei tāda loma kā Antigonei? 104 Samierinā-

tāja, mīlas kā augstākā principa izteicēja.
Bet Imants pats ir samierinātājs, kamēr tur 103 abi brāļi

naidīgi ir un paliek.
Kāda tad loma Aivai? Abi to mīl.

(22825/73)

13.11.17.

Ima sirdsapziņa dēļ Lpl.

Kaups arī baidās, sirdsapziņa, tic taču vecajiem dieviem.

Izai vara dot uzvaru, ir burvība.

Iza ar Imu. Kad tas atraida, tad dos Kaupam uzvaru.

Iza un mūki — diplomāti.
Iza un Imants. Kaups tic naivi Eiropai. Ims latvībai.

Stāsta par Lpl., par saules ticību. Iza atkal pavēsta dziļā-
kās domas. Imants par ko nepieņem? Vairās no netīriem

līdzekļiem? Kaups grib, dod tiem priekšroku? Aivas dēļ?

(75533/42)

24.8.18.

«Imantis (un Kaupis)?»

2) Imants teic Kaupim: Šoreiz liels pretnieks. Cita teh-

nika. Kaupis lielās: sadzīsim visus šķirbā.

3) Lībi sakauti.

4) Imanta apkaune.

5) Imants uzvar bīskapu.

6) Imantu izvēl.

7) Kaupis atkrīt.
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8) Imants — tik tehnika augstāka, ne ticība. Dibināt

savu tehniku, no Krievijas un Polijas, un uzvarēt.

Meinards — mūks

Bertolds — kareivis

Alberts — valstsvīrs

Personas: Bertolds un Alberts II un 111 cēlienā.

(22825/76)

5.12.18.

Laukstrādnieki, mazie zemnieki un vergi — pie Imanta

kā bāra bērna, karā laupīta bērna.

Bagātie, piļu īpašnieki — pie Kaupa.

(75533/103)

26.1.19.

Imants līdzīgs latviešu vārdiem=mants, Daugmants, var-

būt lemantis. Nav igaunisks.

(22825/77)

19.3.19.

Maza biju, neredzēju.
Par Ausekli.

Melna čūska miltus mala.

Bāra bērni, dziesma I.

Klausība, vagari 11.

Kara dziesmas 111.

(75533/65)

11.4.19.

Uzbudnes divas: Ims apņemas pieņemt vadoņa lomu.:

Kaups apņemas viņu noveikt.

(22825/60)
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13.4.19.

Imanta — Kaupo.
Ģēnijs un talants. Zelta bruņas.

(75533/86)

30.4.19.

Imā cīnās 2 pasaules. Jau I to aizrādīt arī darbībā; rādīt

vācu pārākumu ieročos: būtu uzvarējuši, ja ne caur gadī-
jumu kritis bīskaps. (— Ne gadījums, bet ar nodomu liku

zirgu izbiedēt. — Tas arī jāpārrunā I sākumā ar puiku vai

Aivu. — Arī tagad vāci nav veikti, jums jālīgst ar veik-

tajiem.)
Tā attaisnot, ka vāci ieņem veselu 11, kur nav vairs Ima.

I gatavojas pasaules uzskats un II ari pretuzskats, 111 abi

saduras. Vienvaldība, arī garīga, — un brīvība, arī garīga

(garīgā pasaule tik grib veidoties — tai vismazāk to drīst

ļaut, tā bīstamāka pretniece, to saka sevišķi IV).
Sākumā skatam, kur Kaups sastop Aivu, brīnās un bar.

Nāk arī Ita, es atskrēju agrāk. — Bija teikts mājās pa-
likt. — Gribēju slimību dziedēt. — Nāk un paasina Ima

spozmi un starpību.

(22825/60)

29.10.19.

Imants. Divu kultūru pasaules:

1) senā, aizvēsturiskā, maigā, brīva enerģija, nekoncen-

trēta,.

2) kristīgā, liekuļotā, koncentrētā uz varas gūšanu.
— Ejat pa visu pasauli un sludināt to priecas mā-

cību. — Bet mēs nebijām bēdīgi, nebijām pazuduši, kā jūs

bijāt, priecājaties jūs. Mēs nesludinām jums, ko jūs uz-

bāžaties.

— Pagāni jākauj, jāiznīcina, jādedzina.
— Pagāni, kas dievam netic. Mēs ticam, dievs baras kā

pērkons, dievs dod mums labu ražu. — Nav īstais dievs. —

Bet viņš mums visu dod.

— Mīlat ienaidniekus. — Bet jūs mūs nemīlat. — Jūs

pagāni. — Mēs palīdzam katram vārgam, jūs tik vārgam

draugam.

(75533/82)
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27.12.21.

Krusta karotājs negrib sajūsmināties, kas mājas apkops?
Jūra dziļa, turi ciet, kas tev ir. — Bet var laupīt. — Tad

gan.

(22825/65)

16.2.23.

Kentu kalnu burvis nāk iekšā Imantā.

(75533/27)

18.2.23.

Imants kā Mesija nacļionālajai?] idejai, izved to līdz ga-

lam un norāda, ka tai jāiznīkst un jāpāriet viscilvēcē. Pāri

par Kaupu.

Kaups — praktiķis =politiķis, materiālisms.

Marksisms; še Imants pāri uz humānismu.

— Es tas biju, es to nevaru zemu turēt, jo es saku, kā-

tam jāiet tāļāk.
To varbūt epilogā.
Arī prologā šos jautājumus tirzāt.

Tātad būtu viens no maniem darbiem, kas noslēdz ma-

nas dzīves posmu.

Imants.

Runas.

Dzejas — beigās iet meklēt.

Aforismi (vai tie jau jauni?), še beigās atrod, dod po-

zitīvu.

Biogrāfija.

(75533/29)

18.2.23.

Būs vēsturisks un literārisks 1) pamatojums valstij un

tautībai.

Tātad to laiku vēsturiski ietvert.

Mesiāniskā valsts ideja.
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Kas to aizstāv? Imants tikai piekrīt, īsti grib nacionālu

valsti. Kaups pretī. Tāpat vāci.

Nebūs gadījuma to vēsturisko teiku, varbūt romānā?

2) Mesiasa ideja. Ģēnijs šaubās par sevi, negrib uzņem-
ties grūto nastu kā Jonass.106

Paliek bez algas, abas partijas, arī demokrātiskā, atstāj
Imu.

Abās variācijās stipri izstrādāt dramatiski.

(75533/26)

18.2.23.

Kad ņem Imantu kā politiski vēsturisku lugu, vai tad

nevajga Imantam būt gudram un idejas nesējam? Vai ari

ne, jo ģēnijs, neapzinīgs, var uztvert pareizāk ideju nekā

gudri praktiķi. Var redzēt lielās tālēs, kurp nesniedz gudro
skati.

Jeb vai ņemt viņu vecāku, precētu, ar bērnu?

Jeb likt attīstīties no I uz II un III? Tā vislabāk. Pie

naivitātes pienāk pienākums, mesiānisms un liek pārdomāt
un pašam vērsties. (Tā ari man.)

Godus un amatus nedod, bet tikai pienākumus un nāvi.

Tā var.

li Imants varbūt mācās pie vāciem? vai ir jau pie Kau-

piem mācījies.

(75533/24)

16.6.28.

Vairāk aizrādīt, ka sākumā Ims iet nāves briesmās. Aiva

pastiprina.

Vācu gūstekņiem līdzi sūtņi, prasa tikai brīvu aizeju.
Imants grib paturēt gūstekņus kā instruktorus.

Kaups atlaiž, slēdz draudzību.

Vācu sūtnis saprot, ka Imants un Kaups ķildo.

Kaupam glābiņš draudzībā ar vāciem.

(22825/79)
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RADĀMAS DOMAS ATSEVIŠĶIEM CĒLIENIEM

Pirmais cēliens

1.8.19,

ī

Pakalnē pirmos skatos maz un garām ejoši kareivji,
pēdējā galvenā sapulces skatā apsēsti visi akmeņi, ari ko-

kos rāpojs ļaudis. Kad nu parādās cepurē Ims, visi iesau-

cas vai plaukšina; tāpat kad Kaupam cepure par lielu,

Vāci negrib ar Imu runāt, jo tas aizskar viņus, nēsādams

bīskapa cepuri, līgst ar Kaupu.
Še cēlienu drīz nobeigt, lai lielskatā paliek gala efekts.

(22825/78)

29.10.19.

I beigās sīkskats

Tumsa, Kaupis ar vācu mūku sarunājas 10 rindiņas,

līgst. — Tev jāatdabū vara lielāka par Ima varu, jātop par

karali, brauc pie pāvesta, mēs visi no viņa sūtīti, lūk, kāda

viņa vara pār visu pasauli. — Nesaprotu. — Brauc, sapra-

tīsi. — Bail par dzīvību. — Paliec droši par Imanta

kalpu, — vai tad tev būs dzīvība?

Labāk bez paskaidrojuma: Tu gribi varu, tev pienākas,
es tev došu. — Kā? — Brauc man līdzi. — Bail. — Kristī-

giem nekā nedarām.

30.10.19.

I cēliena sākumā sīkskats

Skuju meža teka. Sievas raud, nopostīti lauki, lopi aiz-

vesti. Sūtnis ar miera zaru un vācu maiņu šķēpu: nu ir

pamiers, aizies. Skrej vīrs: vāci dedzina, vācu kareivji
nosit sūtni un atņem miera šķēpu.

(75533/87)
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18.2.23.

I Imant=Jemand 107
.

Stāsta kāds no vāciem, ka Jemand

noņēmis zelta cepuri un izbiedējis. Ļaudis iesauc Imantu

par Jemandu. Imanta vārds un zelta cepure kopā paliek.
Tātad Imantu agrāk sauc citādi, — bet kā? Bārenis, Kau-

penieks, jaunais no Kaupiem, vēl bez kareivju vārda.

(75533/25)

Otrais cēliens

13.4.17.

Pildīt II ar Izu pret Kaupi.
Iza — kurtizāne=galmeniece cortesa108

,
cortesana109

.

Kurtizāne — kultūras reprezentante.
Jauns jēdziens: bauda, Kaupam nezināms.

Skats.

Kaņepu Pudiķis, tam neimponē Roma, samaitlba.

Pāvesta sekretārs un Iza.

Vāci un Iza.

Pāvesta sekretārs un Kaups.
Pāvesta sekretārs un vāci.

Kaups un Iza.

Pāvests un Kaups.
Gala skats, īss.

(22825/97)

13.4.17.

II vai IV Iza negrib mūž[am?] palikt Latvijā: mežā, kaut

gan karaliene, labāk Itālijā, Romā vai pēdējā pilsētā par

meretrīx110 nekā pie lāča par karalieni. Netop tūdaļ dota

Kaupam, bet tam tā jāiegūst. let kā sieva kādam vācim

vai itālietim mūkam.

levade. Jābūt miņai par Imu, par politiku.

Kaupam rūp sava manta, vara un izcile pret Imantu:

Kas nu tavs spožums?

(22825/98)



145

30.10.19.

11, sīkskats

Nakts. Imants šaubās, vai nav par lielu uzdevu uzņēmies.

Meitiņa ar zaru vai spigulīšiem.

II beigas

Koridors pāvesta pilī. Iza apkampj Kaupu, tas kaunīgs
barbars pret kultūras seksuālismu.

(75533/48)

Trešais cēliens

9.4.17.

Ļaužu saruna: apgrūtina mūs, velti grūtāk dara, nedod

diendusu.

Kaupim lieli zemes īpašumi, savi pašu ļaudis, nomnieki,
meslu maksātāji.

Nemieri, piesavinājies kopīpašumu, liels desmitais.

Imants bāra bērns, Kaupa tēvs uzņēmis, kopā audzējis
kā brāļus. Imants tāļa karaļa dēls, tēvs nokauts, cf. Merkel.

Uznāk un noklausās Kaups. Ims ir viņa aizstāvis.

(22825/108)

9.4.17.

Uzsvērt proletību un pamatšķiru.

Aiva abiem jaunības ilgas, nabaga Kaupam sieva ienes

lielas muižas.

Sieva raksta vēstuli, par meslu nemaksni.

Koka zizlī iegriezti burti.

Kad Kaups noklausījies ļaužu sarunu, tad pamatota viņa

zvaigznes noņemšana Imam: baidās, ka tas iegūs varu.

Ļaudis jo vairāk pēc Imam dod vadību.

(22825/109)

19.4.17.

Imants, otrreiz apkaunots, nenāk, lai lūdz visi, arī

Kaups. Motīvs, ka to pieņem: bīskapa mirons. Vajga dzī-

vas personas motīva: Aiva.

Vajga skata starp Aivu un Kaupu.

(22825/109)
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13.4.17.

111

Imants negrib internacionālu pāvesta valsti. Kaups: Tā-

dēļ ne, ka tad tu nebūsi valdnieks.

Imants: Nē, valdi tu, tik esi patstāvīgs. Tu baidies bez

vāciem, jo lielā valstī var tavas īpašuma intreses ziedot

valstij.

Līgums ar vāciem. Saeima?

Vai vācu sūtņi smejas?
Iza arī? Aiva. Kaupa sieva? Kori.

(75533/38)

24.6.17.

lesākt 111 ar kulta ceremoniju: dievu svētību piesauc,
sauli un vienību.

Jau te pretība no kaupeniekiem; izglītotākiem, moder-

nākiem. Imants grib jaunu saules kultu.

(75533/36)

30.10.19.

111

Sikskati

Lapu meža teka.

1) Izas zēns ved Imu. Satiek Izu tāpat kā Kaupu, tiem

pat līdzekļiem. Kā nāra. Ims iesedz savā segā un nes

prom. Iza priecājas, panākusi mērķi. — Neej uz sa-

pulci. Kaupam uzliku baznīcas sodu, tev mīla. — Bet

sapulce. — Tu aizej vēlāk. Tu uzvarēsi.

2) Jāņu bērni jaunieši. Ims nes. (?)

3) Lielais skats.

Ķilda — latviešu pagāni un kristītie. Dusmas par

Imu, kurš nenāk. Uzvar Kaups, jau nospriests par

latviešu kristīšanu. Tad ienāk Ims ar Izu kā nastu.

Izas dusmas: Ims izvarojis. Zēns aiz mīlas uz Izu lie-

cina otrādi, riebjas.

Kaupa dusmas.

Ļaudis pārsviežas.

Nolemj divkauju.



Kaupa sieva?

Ima līgava?

(75533/188—189)

Piektais cēliens

13.4.17.

V Kaups noraksta savas muižas baznīcai? 111 Nē. Bet

mirstot priestri to pasludina ļaudīm.
V Iza top nosista no ļaudīm. Bij smējusies, kad pārmet

zobena sazāļošanu.
Tāda tā kultūra, tad lai nenāk labāk.

(75533/71)

30.10.19.

Kaups V nekrīt, vēsturiskā patiesība paliek. Cīņa ar

Imu tikai epizode pirmā laikā, pirms Rīgas dibināšanas.

(75533/28)

Izvade

8.4.17.

Zilais kalns. lesāk tāpat kā Imantu ar diendusu. Zēns,
līdzi Imam, paliek par sargu.

(22825/140)



NEDATETAS RADĀMAS DOMAS
112

Ne vien vajga gribas enerģijas un kaislības smaguma,

bet arī sava laikmeta augstākās izglītības, tikuma, garīgas
krietnības, tātad arī politiski jautājumi.

(75533/76)

Romāņiem: aristokrātisms, individuālisms, bauda

Ziemeļnieki: demokrātisms?] =komunisti

vientulība, dziļums, domāšana

katoļiem viegla izpirkšana par naudu=

smaga mūžīga nešana līdz nemirstībai

kaislība, dēmonisms, daba=

valdīšanās, dievība, gars

naivitāte=ironija, kritika

(22825/16)

lenaidnieki viens otram uzglūn, raksturo ar vārdiem,
baidās.

Labi sākumam.

(75533/158)
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PIRMAIS CĒLIENS

PIRMĀ AINA

(Pirtiņa, lielā krāsns; uz tās Kurbads. Uz lāvām kalpu
vīri. Itin tumšs. Deg skals, pie krāsns piesprausts.)

KURBADS

(Klusi, lēni, dziedoši.)

Agri es izgāju pārvarēt lāci.

Vectēvs, tu savu jaundēlu māci.

Septiņi gadi sēdu uz krāsns,
Laikavīrs gadiem un mūžiem ir dāsns.

Septiņi gadi kā vienziemas nakts,

Krāsns un dūmi, un izdobots kakts —

Septiņi gadi un vēl viena diena,
Kritīs tā ziema, kritīs tā siena.

VIENS VĪRS

Kas tur runā?

OTRS VIRS

10 Lācēns vien tik dūdo,

Cauru mūžu dziesmu dzied jau septiņ' gadus.
Būt' jel izstiepies kā pārrāvies.

PIRMAIS VĪRS

Būt' ar ezi gājis cīkstīties.

VECĀKAIS VĪRS

Celies! celies! celies!
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PIRMAIS VIRS

15 U—u!

OTRAIS VĪRS

U—ul

TREŠAIS VĪRS

U—u!

PIRMAIS VĪRS

Melna nakts vēl acis dur, ko celties?

VECĀKAIS VIRS

Celies! celies! celies!

20 Saule tuvu; līdzko būsim mežā,

Redzēsim jau strādāt, kokus gāzt.

PIRMAIS VĪRS

Līdz pa aklo tumsu būsim mežā,
Būsim kaklus jau sev nolauzuši.

OTRAIS

Koki gāzīs mūs, ne kokus mēs.

TREŠAIS

25 Nav ne nakti miera vairs no darba;

Pusnakts cēliens iekults līkiem kupriem,
Pirmā nomidzī ej atkal darbā!

VECĀKAIS VĪRS

Taupi muti, darbu netaupi!

VĪRS

Es gan darbu netaupu, bet tu,
30 Ko tu maizi taupi?

VECĀKAIS VĪRS

Maizi, maizi!

Ēd tu zemi, — taupīsi i darbu.
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VĪRS

Pats ēd zemi, pārēdies no maizes.

Sprāgsti pušu, piebērs pilnu zemēm.

CITS

35 Ko tu bar? Mums pabiras ir maize,

Nātres, gramzdas aizdars, smilts ir sāls.

VECĀKAIS VIRS

Mīksta maize ir priekš zemlikas,

Veļiem, pašas dēla, ne priekš jums.

CITS

Vai tas guļ vēl?

CITS

40 Visu nakti modrējies.

VĪRS

Sen pie veļiem būt tam liekaēdim!

CITS

Ragutiņās kraut un mežā vest!

CITS

Tas mums patīkamāks meža darbs*

VĪRS

Lai tur auklē viņu atradene,
45 Trejās vilkakūlas sagšās tīņā.

KURBADS

(Norūc.)

Runā, kuces dēls, tev labi pieder.

VECĀKAIS VĪRS

Kas tā atradene tev, ko rej?
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KURBADS

(Norūc.)

Riešu, kodīšu, tad iēzināsi. —

CITS

Kas tam varvērsim uz krāsnes kait?
50 Mežā aizvests, daudz tev nebēdās,

Lācim nomauks kažoku, kad sals.

CITS

Ēdīs lāča melmeņus, kad salks.

CITS

lejūgs vilku, brauks uz Vācu zemi.

CITS

Sniegu bridis sūbra zābakiem.

55 Vīrs ar basām kājām tam ir nieks.

CITS

E, tu, lāča augains, parauj lāci,
Mūs no briesmām drusku papestī!

CITS

Lai kurš kuru plēš, bet mums būs labi,
Viena liela ēdēja būs mazāk.

CITS

60 Dzi, bet, lāci raudams, nepārrauj
Sevim vēderu. Mums jāsalāpa.
Pušu pārrauts vēders: nevar spēt
Ne ar maizi, gaļu pilnu bāzt.

KURBADS

Mēles garas jums, bet nagi īsi.

VĪRS

65 Lūk, viņš grib jau kost!
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OTRS

Bēgat visi nost!

TREŠS

Lācēn, parūc drusciņ, pirms tu kod.

(Parausta aiz svārka. Kurbads rūc.)

CITS

Klau, viņš niknis jau, vai dieviņ sod'l

CITS

Būtu darbā dūšu izlaidis,
70 Ne tik maizē zobus iecirtis!

VECĀKAIS VĪRS

Nāc tik darbā līdz!

CITS

Ko te mūžam Idz?

CITS

Spējam visas mutes piebarot,
I tam kroplim spēsim maizes dot.

CITS

75 Kroplis! Izvelc kājas taisnas vien,

Redzēs, kā pa pasauli tad skrien.

VIENS

Grāb, lai kāju stiepj!

CITS

Lūk, šis zobus šiepj.

CITS

Ķekšiem velc, lai zobiem netiek klāt.;
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CITS

80 Velns, kā šis ar ķetnu iespēj plāt!
Labāk mieru līgt.
Ko šis grib tā īgt?

VĪRS

Kurbad, septiņgadus krāsnī sēdot,

Kustoņvalodu tu iemācījies.
85 Pamāci i mūs, ko putni teic.

KURBADS

Krauklis ķērca, nākšot brīkšētājs.

VĪRS

Ko teic lapsa?

KURBADS

Pavasari poš.

VĪRS

Ko teic ezis?

KURBADS

so Spuras asina.

VĪRI

(Smejas.)

VECĀKAIS VĪRS

Darbā, darbā iesim, lai viņš osta.

(Visi aiziet, paliek divi vīri.)

PIRMAIS VĪRS

Visu zini tu un visu dzirdi.
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KURBADS

Tad tik dzirdu es, kad dus viss apkārt;
Nakts sev blakus gulda māsu dienu,

95 Trokšņus iemidzin' kā mazus bērnus,

Elpu aiztur vēji; kluso bridi

Netraucē ne sniega pārslas krītot.

Tad tik dzirdu gluži klusās balsis:

Kā caur zemes cietmi urbjas asni,
100 Zīda saknītes lauž akmens krūtis,

Mūžam neredzamie druvas irda.

OTRAIS VĪRS

Pia, tas arī dzird, kā zāle aug!

KURBADS

Zāle neaug vēl, tik asni briest.

Simti tūkstoši uz augšu rok

105 Dien' un nakt' bez miera. Nedzird dien',

Ļaudis šķietas jau, ka ir vēl miers.

OTRAIS VĪRS

Šim nav miera, — cauras naktis neguļ;

Dzird, kā blusas klepo, utis šķauda.
Kāds tur miegs vairs?

(lenāk trešais.)

TREŠAIS

lio Nakti blaktis gana.

OTRAIS

Dienu mušas slauc.

TREŠAIS

Mums palīgs liels,

Mežā malku cērt, šis mājās elš.

KURBADS

Dievs, ak dievs!
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OTRAIS VĪRS

115 Vai dzi! cik šim ir grūt'!

PIRMAIS

Metat mieru! lesiml

(Aiziet.)

OTRA AINA

Pirmais skats

(Kurbads domās nogrimis, iemidzis; savāda gaisma, kad lenāk

vecis.)

VECIS

Dievs palīdz, Kurbad. Ko tu guli vēl?

KURBADS

Ak, vai es guļu vēl?

VECIS

Tu guli, Kurbad.

KURBADS

120 Vai nakts, vai diena?Kāda sveša gaisma!
Kas tu tāds esi, vecīt?

VECIS

Nabadziņš,
Dod, Kurbad, nabadziņam maizītes.

KURBADS

No visas sirds es dotu tevim, vecīt,
*25 Kas vien man ir un ko tik vien tu vēlies,

Bet nespēju es nokāpt no šīs krāsns;

Ej vien pats istabā un ņem, ko rodi:

Tur rauši, gaļa, piens un alus stāv,
Ēd, dzer pa pilnam, cik vien vēlas sirds.



130 Pa kreisai plauktiņā ir ēdamais

Un augšā bļodiņas un karotes.

VECIS

Paldies, paldies, mans dēls.

KURBADS

Pa kreisai plauktā —

VECIS

Ir, ir, — brangs pieniņš, govu medumiņš.

(Aiziet.)

KURBADS

135 Tāds nabags veclts, tikko kājas velk,

Viņš laimīgāks, viņš redz kaut ārieni,

Tam sirmos matus zeltī mīļā saule,

Tā vārgās krūtis svaigu gaisu gūst —

Lai viņš man pastāsta par ārieni.

140 Kļaus', vecīt, še tev vēl mans medus rausis.

(Vecis iznāk ar ēdamo.)

VECIS

Kāds varens rausis!

KURBADS

Jā, ēd vien, tas gards.

VECIS

Paldies tev, dēliņ, tavu labu sirdi,

Ka mani izsalkušu pabaroji. —

145 Bet saki, dēliņ, kādēļ nekāp zemē

No savas krāsns?

161
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KURBADS

Ak, mīļais übadziņ,
Jau ilgus, ilgus gadus es še sēdu,

Bet nokāpt nespēju, un nav neviena,
150 Ne viena, viena nav, kas palīdzētu.

VECIS

Nu palūko, varbūt, ka nokāpsi.

KURBADS

Vai es gan nelūkoju tūkstots reizes?

Vai katru nelūdzos man palīdzēt?
Bet manām ilgām, manām domām, sāpēm

155 Ne viena, viena nav, kas palīdzētu.

VECIS

Lai diez cik labprātīgs ir mēnesis,

Viņš nespēj zvaigznēm līdzēt — lūko pats!

KURBADS

Kad gribi, es jau palūkošu ar,

Lai manās ciešanās tu papriecātos;
160 Man gurni mežģīti un kājas triektas.

VECIS

Gan nogulēti vien no laiskuma.

KURBADS

Ē, kāds tu, vecīt! — nu tad paskaties.

(Lūko un tiešām piecejas ceļos, bet tūdaļ bailīgi atslīgst.)

VECIS

Lūk nu, ka ceļos pacēlies —

KURBADS

Nudien!

VECIS

165 Nu, celies vēlreiz. — Ko? — vai kājas klausa?
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KURBADS

Vai dieviņ, vecaistēvs: i kājas klausa!

VECIS

Nu, vēl, vēl trešo reiz'! Redz nu, tu spēj, —

Tik laiskums vien, ka sen jau necēlies,

Pats neticēji sev un savam spēkam.
170 Bet tavas važas sen jau dilušas,

Tik tu vairs nedrīkstēji viņas raut. —

Nu, iesim tagad ārā, svaigā gaisā —

Ej projām, siena, dod mums brīvu ceļu.

KURBADS

Ak, saule! — acis žilbst! — kā stari griež!
175 Kā asais, dzestrais gaiss pret pieri sit! —

Man reibst — man krūtis rauj — un plaušas plēš —

Ved, tētiņ, atpakaļ, es neredzu.

(Pakrīt ceļos.)

VECIS

Tu audzis tumsā, drēgnā cietumā,

Bet brīve drīz i katru dara stipru —

KURBADS

īso A, kāda spēka plūsma, — sirds kā briest,

Uz augšu mani rauj, uz priekšu, projām —

Ik sīku dzīsliņu man miesās velk,

Ik asins lāsīte uz priekšu spiežas —■

Ak, kā es tevi ņemtu, nabadziņ,
185 šais savās rokās

VECIS

Nez, vai tu to spētu.

Bet nāc un rādi, cik tu pieaudzis
Pa viņiem ilgiem gadiem verdzībā —

Še ozols zemzarīts stāv iespriedies,
īoo Tas savas saknes laiž līdz kalnu saknēm

Un zemes kaulus kopā satura,
Pats atbalstīdamies uz citas saules, —
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Bet savu mata zaļā kuplumā

Viņš debess zvaigznes sev par rotu spraudis,
195 Nu, ķeries viņam klāt un griez to apkārt.

(Kurbads sasit rokas, ierēcas.)

KURBADS

0, 011

VECIS

Lūk, lāča bērns, pag, būsi mans.

(Pērkons, zibens, blāzma, mainās nakts un diena.)

KURBADS

Se būs tev, veci! Velns, to laimlbul

Sirds lec, kā līgaviņu apkampjot —

200 Melns vien un sarkans man gar acīm šķīda
Un galva dārdēja kā vara katlis!

U! vecīt, nāc, i tevi dancināšu!

(Atkal pērkons un zibens.)

Tu zelta vecīts mans!

(Viņš apskauj veci un grib to pacelt.)

VECIS

Nost! sasper pērkons!

KURBADS

205 Vai re, kāds smags! tāds sīciņš — tikko ceļu

VECIS

Ak, nelieti, kā drīksti mani aizskart!

KURBADS

Ko, vecīt? es tik tā, no prieka vien.

VECIS

Nu labi, labi, vairs tā nedari.

Tev labi klāsies, ja man klausīsi

210 Un manu prātu visur izpildīsi.
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KURBADS

Bet, vecīt, kas tu tāds par brīnumdari?

VECIS

Tev nebūs jautāt, tici tik un klausi;
Es lieliem darbiem tevi izvēlēju
Un devu spēku tev pār visiem spēkiem — —*

215 Bet dzer šīs dziras.

KURBADS

(Dzer.)

VECIS

Tagad nu tavs spēks
Uz pusi mazāks būs, tev bij par daudz,
Tu būtu līdzinājies manim pašam,
Tu sāktu spēku valkāt nelietīgi.

220 Vēl spēka tev būs tik, lai šinī saulē

Nevienam nerasties, kas tevi veiktu.

KURBADS

Paldies tev, tēv, par lielo dāvanu.

(Sagrīļojas, kāpj atkal uz krāsni, siena slēdzas.)

*

Otrais skats

(Savādā gaisma nodziest. Kurbads atmostas uz krāsns.)

KURBADS

Vai tas bij sapnis, kādi mani viļ
Jau ilgus gadus, lejot dvēselē

225 Man sarkansārtas dzeldinošas ilgas
Un nojautas par bezmērīgu laimi:

Kā visu zaļo zemi rokās skaut

Un dejā ripināt kā līgavu ...

(Rausta sevi aiz auss. Rokas apskatīdams.)

Kā asins brīvi, liekas, dzīslās lec

230 Kā strauts, kas pēkšņi krastus salauzis...
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Bet ja nu tomēr sapnis?... Sērs un zibens!

Un atkal viss tas pats... lien garās dienas

Kā slieķes, stiepdamās un pelēkas ...

Bez gala ...
E!... Velns, jābūt viņām gals!

(Aizvien aši, nemierīgi pārtraukdamies.)

235 Ak — māte!... Nē, — vai kāja paklausīs?

(Klusi.)

Ha, ha! —un otra ...
he! ar joni lecu.

(Gari, dikti.)

Ahoi!

Es brīvs! un gnējās kājas nes uz priekšu,
Kā lēkā podiņi un katliņi!

240 Jums arī prieks!

(Uz krāsni.)

Bet tu, tu negantā,

(Sasit krāsni.)

Nekad tu manis nedabūsi vairs

Tais izsēdētās dobēs; dzīvo kaulos

Tu nežaudēsi vairs, nedz baltās miesas

245 Vairs izdzeltēsi man kā pūpēžiem,
Līdz nejauks gars kā dūmi ārā viro,

Nedz kodīsi man acis,
Nedz aizkrāsnē gars smaks kā pirtī tvans.

(lenāk Ziedīte.)

ZIEDĪTE

A, Kurbad, brīvs, tu mīļais, brīvs!
250 Lai slavēts dievs; mans saturētais spēks

(Noslīkst zemē.)

Var tagad ļimt, tu celsies jaunā spēkā..,

KURBADS

Ak, Ziedīt labā, mana glābēja ...

Kas kait tev? Kas? Cik viegliņa tu esi.. *

(Paceļ viņu, viņa tūdaļ atkal uzlēc.)
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Tu gaišā zvaigzne manā gara logā.
255 Tu mani pulgot nedevi... tu gāji

Pret visiem viena. Ja nav satriekta

Šī piere pret šo krāsni, bet šī krāsns

Guļ tagad drupās — nopelns tavs. — Še, niknā...

(Sper.)

ZIEDĪTE

Ak, Kurbad, Kurbad, nē — kam gribi sākt

200 Ar postīšanu savu cēlo gaitu?

KURBADS

Tā visa Jaunuma un nāves sākums,
Lai pirmā krīt; tā diezgan rieba man.

ZIEDĪTE

Nē, neatriebt... Ak nē.

KURBADS

Nu, lai nu guļ...

ZIEDĪTE

265 Tu jaunais dzīves spēks, tev jārada.

KURBADS

Šī aizkrāsne stāv priekšā, še es puvu,

Ak, Ziedīt, cik tas brīnumaini!... Ziedīt!

ZIEDĪTE

Viss taču patiesība?
Kāds tu spurains,

(Viņam matus no acīm atgrūž.)

270 Tu raki dziļumus un nevēroji,
Kā spēks tev dzīslās briest un asins verd,

Un neticēji — es tev ticēju
No sākta gala; nezināma balss,

Kad vārgs tu biji, apsmiets, nožēlojams,
275 Man lika tevi mīlēt pāri visiem

Un kopt, un sargāt tavu nākotni,
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Ko baltā gaismā zaļi varenu,

Bet draudu lielu redzēju es nākam

Un tevi līdzi aizraujam ar joni
280 No manis prom uz lielām ciešanām.

Uz lieliem, briesmu pilniem mūža darbiem

KURBADS

Jā, Ziedīt, projām, projām, tāli turp.

ZIEDĪTE

Es naktī dzirdēju, ka zeme sauc .. i

KURBADS

Tu arī dzirdēji?

ZIEDĪTE

285 Jā.

KURBADS

Zeme sauc
~.

ZIEDĪTE

Pēc sava brīvotāja, sauc pēc tevis,

Kas smago ziemas nastu rautu nost,

No rītiem, brāzdamies kā ziedoņvējš,
290 Kā īliņš pavasarī.

KURBADS

Es tas īliņš!...
Kas zelta sauli zemei atvestu

Un nakti atgainītu atpakaļ,
Aiz telpas bezgalos to nogrūzdams.

295 Tad brīvi atelpotu bāru bērni,

Kas garos mūžos slāpuši pēc saules,

Ar izraudātām acīm, tulznām rokās

Un liesiem, izmērdētiem locekļiem
No visu zemes nastu nešanas.

300 Es jožos, Ziedīt... ē, kā putēs sniegs!
Es viņa baltos spārnus plucināšu,
Kā spalvas šķīdīs! Grābšu es to nakti

Aiz viņas zilpelēkā vēdera,
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Ka viņa rēcot vidū pušu sprāgs!
305 A, tu man —! Sveika, Ziedīt!

ZIEDĪTE

Pag, kur skriesi?

Vai tāds tu gribi iet, kā linu leitis!

Sēd'! skaistu jostu es tev nopinu
Ar raibiem rakstiem, pag, es atnesīšu

3io Un došu tevim līdz ar pirkstaiņiem.

KURBADS

Tec, Ziedīt, tec! ahū!

(Uzceļ to uz lāvas.)

ZIEDĪTE

Ko blēņojies,
Cel zemē. (Noceļ.) Sēd.

KURBADS

A, tagad svaigu gaisu!
315 Tas sapnis nav, un zeme tiešām sauca.

Es nāku, nāku, zaļā Zemes māt!

Lai tavas priedes nepūš vairs tik grūti,
Lai nevaid zemes rūķīši; jo sniegu
Es saritināšu kā palagu,

320 Ko rītos nomet nost no gultas cisām.

Nu, iziesim tāpat kā vecais tēvs:

Ē, celies siena! — Ko? Tu negribi?

Pag, es tev rādīšu, kā jāklausa!

(Paceļ sienu gaisā, māju apgāzdams.)

Es visu māju ņemu padusē,
325 Būs ceļā man, kur nakti pārgulēt.

(Aiz sētas vēji šalc pār skatuvi.)

ĻAUDIS

Vai manu dieviņ, vai! Dievs žēlīgs, vail

Vējš māju apgāzis! Vai, rau, tā ceļas!
Vai dieviņ! dieviņ! Kur nu tversimies?

Vai, podi švākš!
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SIEVU BALSIS

330 Ak posts, viss plīst un lūst!

Un vārti cieši, ka tev' deviņ' velni!

Vai dieviņ, ko tu lād' tik bargā laikā!

Tāds pērkons pēkšņi ziemā uznācis

Bez laika, pavasara šķīdoņa.
335 Rau, rau, kur siena šķores galā lec!

Spied stiprāk vārtus! ī! — vai, manas ribas!

Kas tas? Vai, vai! Ko? Kur?

KURBADS

Tā, gaiss nu svaigs.

ĻAUDIS

Viņš staigā kājās! Viņš vēl dzīvs un sveiks!

KURBADS

340 Nu ieelposim vienu krietnu malku!

(Viņš elpo, un atkal vēja grūdieni.)

ĻAUDIS

Vai! vai!

KURBADS

Ko bļaujat nu, nu posts jau beigts!

ĻAUDIS

Vai! atkal vētra! bēgat! glābjaties!

ZIEDĪTE

Edz, posts šim beigts! tu gudrā cāļa galva!

ĻAUDIS

345 Pag, ķerat vēl ko var no mantiņām!

KURBADS

Ko skrienat? Kas jūs izbiedējis tā?
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ĻAUDIS

Kas izbiedējis, aklais? Auka, lietus

Un pērkons ziemas laikā!

KURBADS

Kas par auku?

ĻAUDIS

350 Pats nomests nost no krāsns, bet nemanījis.

CITS

Gan atkal vaļā acīm sapņoji?

CITS

Mēs mežā malku cirtām... Ņipri sala,

Tik sviedros strādājot, vēl sasilām
.. s

Ar zobiem saulīte...

CITS

355 Pag, ļauj jel man,

Mēs mežā malku cirtām
...

Laiks bij dzidrs,
Un zilā gaisā, augsti, peldēja
Kā gulbji balti sīki mākonīši;

Sniegs saulē mirdzēja kā sudrabsakts

360 Ar tūkstots dimantiem ...Te nejauši
Es acis pametu: — virs mūsu mājas
Kā vērpats pacēlies melns dūmu stabs

Līdz pašām debesīm, un mutuļiem

No augšas dūmi kūp; stabs griezdamies
365 Rauj līdzi mākonīšus viragā.

I siena kaudzes aiznesa kā skaidas,

Mēs pašulaik tās vedām gosniņām.
Tad pēkšņi nodārdēja briesmīgs spēriens,
Kā tūkstots pērkoņi, tā brīkš un brākš,

370 it kā vai pušu lūztu pasauls ass,

Un visa zeme likās drebinoties,

Mums kājas saļima, mēs nokritām,

Tik dzirdējām vēl dobju dūkoņu
Kā ratu rūkšanu, un aurēdama

375 No visām pusēm auka plosījās,
Tāds viesuls, it kā grieztos visa zeme*
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Kad atkal acis bailēs pavēru,
Bij tumši sadūdzis viss apvārsnis,
Un zem' un debess jaucās juku jukām,

380 Ar tvaikiem pilna visa pasaule,
Kā pirts ar garaiņiem, kad garu met.

Visapkārt melna nakts; mēs domājām,
Nu pastars gals; i saule nozuda ...

CITS

Es redzēju i zvaigznes pamirdzam,
385 i mēnestiņu sarkanu aiz dūmiem,

Kad saule nokrita kā dziestošs skals,

Tad sarkanuguns švltras laistījās,
Pa visu debesjumu šaudīdamās

Kā kāvi, kvēlot pašā dienas vidū
..,:

390 Tur dega pasauls ass un dūmi vēlās,
Kā daždien ratiem asis aizdegas,
Kad ritens netriepts pārāk aši rit.

Bet drīz no jauna saule atausa

Kā iepriekš, atgriezdamās dienvidū,
395 Viss pārvērtās tik pēkšņi, it kā sapnī.

KURBADS

He! ho! Še sapņa nav! Tu mana zeme,

Tu būsi mana, mīļā līgava,
Es tevi turēju jau savās rokās

Un tavu karsto dvašu sajutu,
400 Kad, manis apskauta, tu uzkvēloji.

Es tevi atpestīšu, neraudi.

Es zemi apgriezu ap viņas asi —

Ko, mutes atplētuši, skatāties?

Es šodien atmodos un atnesu

405 Jums visiem līdzi jaunu dzīves rītu,
Šīm rokām iecelšu jūs saulītē.

Es zemes vaigu atgriezu pret sauli,

Un ziemas vidū sāksies pavasars.

ĻAUDIS

Ak vai, tad malka paliks neievesta;
410 Šai šķīdonī tik zirgus nomocīsim.
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CITS

Ko darīsim bez malkas? Bērni sals.

Kā alu darināt?Kā kurēt pirti?

CITS

Bet ziedons, ziedons, kā jūs viņa brēcāt!

ĻAUDIS

Bet siltums, alus, — ko tu niekus muld'!

KURBADS

415 Ek, kur tā malka? Tūdaļ atvedīs.

ĻAUDIS

Ceļš vienā dumbrā, nevar.

KURBADS

Nu, vai velns!

Tad pats es jums to malku atnesīšu;

Tik negaužat, bet esat priecīgi
420 Ar mani līdz par jauno ziedoni!

Lai viens nāk līdzi, citi paliekat.

VAIRĀKI

Es, es, es iešu.

KURBADS

Nāc, — jūs gaidāt še!

(Kurbads aiziet.)

ĻAUDIS

Nu brīnums, brīnums! Kā viņš piecēlies?

CITS

425 Kāds muldons gūlies, tāds i piecēlies,
Tāds muļķīts, sapņotājs un pasākjānis.
Sis apgriezis ap asi pasauli!
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CITS

Bet māju taču viņš ir apsviedis,
Vēl redzēju, kā viņš to cēla augšā.

CITS

430 Ak dievs, tas neliets, kur nu dzīvosim?

CITS

I krāsns, lūk, sašķīdusi! vai! ko nu?

Kas nu mūs salā glābs? Kur vārīt ēst?

CITS

Tik postu vien viņš mums ir atnesis

Ar savu spēku. Lielās, kāds nu spēks!
435 Liels vīrs, kad klēpi malkas atnesis!

CITS

Nu, lielība jau naudas nemaksā.

CITS

Šis pestīšot mūs, lai par mums tad strādā.

ZIEDĪTE

(lenāk.)

Kur Kurbads? Kurbads?

ĻAUDIS
Mežā aizgājisl

ZIEDĪTE

440 Jau projām? Kurbad!

ĻAUDIS
Malku pārnest iet!

CITS

Pa asij klēpī, priedes raus ar saknēm

Un sakraus malku, un tā mājās stieps.
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ZIEDĪTE

Jā, tā viņš darīs, mazticīgie ņirgas,
445 Tjn malkas virsū uzsēdinās jūs,

Lai izvestu jūs visus svaigā gaisā.

ĻAUDIS

Jā, svaigā gaisā, pajumte jau vējā.

ZIEDĪTE

Jūs, ziemā sēdot, saprast nespējat,
Ka ziedons atnācis, un baidāties.

450 jūs nepazīstat savu varoni.

ĻAUDIS

Kas tas tāds varons, pats iz aizkrāsnes.

CITS

Mēs zinām, kurā pirtiņā viņš dzimis.

ZIEDĪTE

Jo labāk, ka jūs viņu pazīstat.

Viņš pašu ļaužu bērns un pazīst jūs,
455 Viņš dzimis pirtiņā un būdā audzis,

Līdz padibeņiem vārgu izbaudījis,
Tam dūmi acis koduši kā jums,
To aukstums kratījis un karstums svēlis,
Tam bads un slāpes iekšas vandījuši.

460 Viņš jūs no būdas laukā izvedīs

Un ceļu cirtīs jums uz gaismas pili.
Iz tumšiem dziļumiem jūs kalnā nāksat,
Un skaistā, bezgalīgā pasaule
Jums acu priekšā mirdzot atvērsies.

465 Neviena nebūs vairs tik nelaimīga,
Kas raudot paliks tumšā kaktiņā:

Zaļš dārzs visapkārt, zelta saulīte,

Unbāru bērni dies un sildīsies.

ĻAUDIS

Bet ko tad kungi teiks?



ZIEDĪTE

470 Tur nebūs kungu,
Tur visi brīvi būsim!

ĻAUDIS

Kas tad ars?

Kas sēs? Kas malku cirtīs, sienu pļaus?

ZIEDĪTE

Tur nevajdzēs ne art, ne sēt, ne pļaut,
475 Jums dzīva maize augs bez visām rūpēm.

Kungs nejūgs arklā jūs, ne jūsu bērnus,

Kungs neatņems jums sviedros gūto maizi,

Jums kļavu gramzdu vietā atstādams;

Kungs nedzīs savā kūtī gosniņas,
480 Ko gadiem dzirdījāt un audzējāt,

Kungs līkās muguras jums neliks šaust,

Lai staltos pilskalnus tam sanestu;

Kungs neliks saulē jūsu miesām žūt,

Ne linu mārkos mirkt, ne krusai kult,
485 Ne sirmos matus vējiem plivināt.

ĻAUDIS

Vai, Ziedīt, ko tu runā; dzirdēs kungs,
Mums visiem ļauni būs par tavām runām.

CITS

Bet tevi liks pie lielām dzirnām slēgt
Un dienu, nakti tevi maldinās,

490 Līdz rokas jēlas tiks un kājas tūks,

Un acis degs kā vienās ugunīs.
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OTRAIS CĒLIENS

Trešais skats

KURBADS

Lūk, tur tas augstums mani vilina —

Ko tas no manis slēpj tik skaudīgi!
Mēs ejam, ejam, kalns aizvien stāv priekšā,

495 Ax plato muguru sedz visu tāli.

Es neciešu, ka viņš man skatu sažņaudz,
Es gribu brīvi visu acīm tvert.

PAVADONIS

Tik drusku atdusēsim, piekusu.

KURBADS

Jā, atdusēsim, dod tik viņu sniegt —

500 Tad mūsu priekšā ceļos nometies

Viss plašais blāknums gulēs, mūsu veikts,

Un neliegs vairs pēc bezgalības tiekties.

PAVADONIS

Ak, kalna gals vēl tāli, kājas klūp, —

Mēs velti nogursim, kad pretnieks nāks.

KURBADS

505 Kurš pretnieks niknāks par šiem kūtriem kalniem?

Kā glūņas laiski guļ, tu kāp un kāp,
Viņš tevi nokausē bez cīniņa,
Kā mucā tevi tura augu mūžu.
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TREŠAIS CĒLIENS

KURBADS

Man krūtīs dzīvo mīla bagāta,
sio Kā balta jūra, pārpilna līdz malām,

Kas ilgās kūsā savas bangas velt

Un pasaulstālo zemes augumu

Ar dzidrām rokām mīļi skaut un glaudīt,
Un dzirdīt izslāpušos tuksnešus,

515 Un sausās, neauglīgās smiltis veltīt

Ar zaļu zelmeni un palmu audzēm.

PRETBALSS

Kas palmu audzes?

KURBADS

(Turpina.)

Kur manim izliet balto jūras mīlu?

Šīs biklās sirdis cieši aizslēdzas,
520 Kā gliemezis iekš sava šaurā nama.

Tās baidās baltās laimes lieluma,

Kas siržu tumšos kaktos saspriestos
Un, sienas izplešot, uz baudu vestu. —

PRETBALSS

Bet, nevaldāmais, vai tu nejūti,
525 Ka tava laime viņus salauztu

Un, sirdis izplešot, tās pušu plēstu;
Viss asins pēkšņi jonī izšķiestos —

Tu nāvi viņiem nes, ne jaunu dzīvi. —



KURBADS

Bet pēkšņais jonis baltas laimības!

530 Kas garā dzīve vienos sīkumos?

Un mūžam saules vērsmi nesajust!
Aiz gļēvām bailēm, ka tik nemirtu,
Jūs neiedrīkstat dzīvot! Jods un pērkons!
Jums visiem jāmirst — spēka jums nav gan' —

PRETBALSS

535 Mums spēka nava diezgan.

KURBADS

Bet zemes visu augstāko,
I debesis, i sauli pat
Jūs spējat iemantot, ja atdodat

Šo sājo, apnicīgo dzīvību

540 Par savu sauli.

PRETBALSS

Ak, žēlo mani, beidz, es nedrīkstu!

No tavu vārdu spēja straujuma
Ik reizes sirds man nodreb dziļumos;
Ik dzīsla dvēselē kā rauta sāp.

KURBADS

545 Bet vai ne dvēsle sāp kā — augot?
Kā kauli augot sāp —

Kad briestin jūtas briest un domas drūzmo,
Un visas dziņas zeļot augšup stiepjas,
Kā eglei stiepjas zaļas atvases. —

PRETBALSS

550 Ak, žēlo mani, beidz, es nedrīkstu!

KURBADS

Ikviens drīkst dzīvot, nāc, es tevi nesu.
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CETURTAIS CĒLIENS

Pretnieka runa

Kā mazi bērni jūs tam paļaujaties,
Bet viņš jūs aplam ved, šis vadātājs;
Kad būsat purvā, tad gan atģidīsat!

555 jūs akli, viņš jums acis izdūris

Ar asiem smiekliem un ar glumo mēli.

Kā Pērse Gaujai acis izdūrusi,
Un lielā upe mazai pakaļ tek,

No īstā ceļa nogriezdamās nost,
560 Tā viņš jūs apgriezis ar grinu roku.

Jūs tēvu tēvu mājas atstāsat;

Vējš durvis virinās un slēģus atraus,

Sniegs grīdu miekšēs, lietus izgulēs,
Un vārnas jumtos salmus izplūkās;

565 Tad vilki savu migu ievilks pirtī,
Kur esat dzimuši, kur laime lēma

Jums miera lomu rāmi nodzīvot —

Bet jums jau jāiet, ķēniņš ved jūs prom,

Jums rokā zīlīte, viņš sola jums
570 Dot medni kokā, — skrejat medni ķert.

Ko tēva mājas tam tā atriebās?

Vai netīk tam, ka ļaudis piemin vēl,

Ka pirtī dzimis ir šis lepnais ķēniņš
Un līdzīgs visu zemākām no jums?

575 Jums mājas jāatstāj — par kādu grēku?
Ka viņu iecēlāt par ķēniņu?
Kam bija sargāt jūs un jūsu mājas?
Jums jāiet prom, — viņš dos jums labākas;

Gan vēl tās labākās nav uzceltas,
580 Ne līdums dedzināts, ne zeme plēsta;

Vēl līdz tai siltai zemei jāaizbrien
Pa bieziem mežiem, dziļiem muklājiem;
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Vēl siltā zeme arī jāiekaro,
Daudz niknu tautu jāizdzen iz tās,

585 Kur vīri staigā, dzelžu bruņās kalti,
Ka šķēps un bulta atlec atpakaļ.
Bet jūs jau dūšīgi, kas spēj pret jums!
Un, ja ikviens tiks noņemts karavīros

Līdz jauniem zēniem un līdz sirmgalvjiem
590 Tad var jau tiešām būt, ka uzvarēsat,

Un desmits virsaišu tad izdalīs

To silto zemi, kura slacīta

Ar jūsu asnīm. Jūsu nebūs vairs,

Bet kas par to: būs mūsu siltā zemei
595 Un jūsu sievas, jūsu meitiņas

Gan ķēniņš nodos saviem virsaišiem,

Kas aizgādās par tām, un to tie prot,

Jo sen jau rūp tiem jūsu skaistules.

Skudru skats

KURBADS

Lūk, kā tie steidzīgi, bez miera tekā,
600 Drīz šurpu skrien, drīz metas atpakaļ,

Bez mērķa meklēdami, mūžam čum.

VIRSAITIS

Kungs, ļaudis zarus nes, ko guni kurt.

KURBADS

Lai, lai! es ne par viņiem runāju;
Lai nes, lai kur sev sīkas guntiņas,

605 Kur tagad sildīties, — tie negribēja
Man līdzi iet uz mūžam silto zemi,

Kur visus silda viena liela saule. —

Šie kustonīši, lūk, tāpat kā tie

Pa zemi rāpj un negrib tālāk vērties;
610 Tiem acis pacelt laika neatliek

Aiz sīkām, pelēkām, bez jēgas rūpēm.
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Tik mīlas laikā vien tiem spārni aug:
Tad īsu brītiņu tie gaisos ceļas
Un brīvi dejo saules vizumā,

615 Bet atkal atkrīt muļķa ikdienībā. —-

Nu, skudrīt, augsti tevi paceļu,
Skat' nu, cik plaša, skaista pasaule.

VIRSAITIS

Kungs, skudrām acu nav, tik taustekļi.

KURBADS

Jā, tekā vien, tai rūp, kā zemē tikt.

620 a, iekoda; nu, ej sev atkal pūznī.
Tāpat kā ļaudis: iekoda un zemē;

Iz zemes dzimuši, pie zemes līp.

VIRSAITIS

Kungs, mēs jau ar..?

KURBADS

Ko tu to: kungs un kungs,
625 Līdz apnikšanai!

VIRSAITIS

Es tik piebildu,
Ka mēs jau ar iz zemes dzimuši.

KURBADS

Jā, jā — es velti cerēju: iz saules.

Nolādētie! bet es, es gribu saules!

(lenāk citi kara vadoņi.)

Brauciens ar ērgli

KURBADS

f>3o Es tikko gūvu jāšus uzsēsties,

Kad, spārnus sizdams spējā rāvienā,



Viņš augsti gaisos uzvijās ar mani,
Ka elpa metās man un pakrūtis,
Kā nagu grābtas, pēkšņi sarāvās.

635 Par diviem mirkļiem, tik, cik bulta skrien,
Mēs jau,pie debeša, kas karājas
Pār pašām galvām mums, kā krācošs ezers.

Un neviļus es sakumpu, bet, lūk,

Jau nakts man apkārt, ūdens tvaiki šļāc
640 No spārnu sitieniem,

Un acis, ausis, deguns ūdens pilni.
Bet, lūk, jau cauri: ezers peld zem mums,

Un ērglis, plaši spārnus izpletis,
Slīd slaidi pāri mākoņkalnājiem,

645 Kas sašķeļoties lēni lejup grimst,
Drīz šķīst, drīz balstās, līdz pa mazam gaist,
Un debess atsedz baltos plīvurus
No skaistās zemes, kas tam pretī smaida

Un gozē jaunos zaļos locekļus.
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PIEKTAIS CĒLIENS

KURBADS

(Smilšu bediē, krāsmatā, cīnās tikt laukā.)

650 Ko? piekusi tu ar, tu mūžīgais? —

Tu, lielais seklums! Ko? Vai Kurbads stiprāks?
Uf! — Nu es teikšu tev vissvarīgāko,
Kas visas dzīves gala vārds un spēks;
Tik tagad es to skaidri sapratu

655 Un lielo pasauls mīklu uzminēju —

Nost, nost! — nu cīņā būs mums brīvas rokas —

A, nost — tad dzirdi — nost, tu riebums, zemais!

ZIEDĪTE

Teic, teic! vai! pagaid'! rauj, rauj, rauj, rauj, rauj!
Se roka, turies, vai, tavs aklais spēks!

(Tiek atmesta no izverdošās smilts.)

660 Dievs, steidzies! neļauj, gļēvais! Kauns un lāsts!

Tās tava paša miesas! Pērkon, sper!

(Iz zemes dun, un Kurbads izsper smiltis.)

Tu pats, tu pats tas pērkons, Kurbad, Kurbad!

Tie vēpļi augšā! pats, viens pats! Teic, Kurbad,
Teic vārdu, kas mūs pestī, teici

KURBADS

665 Mēs veiksim!

ZIEDĪTE

Mēs veiksim? Jā? Vai tas tavs pēdējs vārds?

Bet mīkla, mīkla, kā to atminēt?

Ko darīt? Kas mūs glābs? Tu mūsu spēks! —
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A, atkal pērkons dun iz dziļumiem!
670 Vai gala vārds ir ciņa, ciņa, cīņa —?

KURBADS

Ai, ai!

ZIEDĪTE

Ai, ai! Es tava spēka bērnsl

Nost, zeme, nost! es tevi sadriskāšu,

Tev vaigu saskrāpšu, tu viltīgāl
675 Tu viņa zaļās rokās dusēji,

Un Kurbads lokā tevi ripināja —

Nost, nost, dod viņu atpakaļ!
Man pieder Kurbads un ne tev!

Mans saules bērns!

KURBADS

680 Ho, hoi!

ZIEDĪTE

Ho, hoi!

KURBADS

Ai, ai! ai, ai!

ZIEDĪTE

Vai, ai!

Vai, atsviež, smilts sit acis, acis tumst!

685 Ar smiltīm mute pilna, zobos šņirkst —

Tu, zeme, uzveici — mans saules bērns —

(Pakrīt.)

Ņem, Kurbad, mani līdz!

KURBADS

Ho, hoi!

ZIEDĪTE

Vēl dvašo! Kurbad, Kurbad, Kurbad!



KURBADS

690 Ho, hoi!

ZIEDĪTE

Ho, hoi viss klusu, rimis, aizgājis —

Nāc, iesim, saules bērns! Ho, hoi viņš teica —

Še ir tavs spēks, mēs iesim, Kurbad, veiksim!
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PIRMAIS CĒLIENS

I

Kas tur tā rīb un brākš? — Tur īliņš nāk.

ĪLIŅŠ

Še jūsu malka būs. — Vai, sētmals grūsti
Viņš visu māju grib mums izpostīti

ĪLIŅŠ

Ko brēcat vēl, še malka! — Vai, tavs spēks!

(123781/77)

19.4.8.

I vai II?

— Es lāča dēls, iz varas lauzta klēpja,
No pārspēka es radīts kaislā priekā,
No nīstas mīlas ieņemts niknumā

Un nēsāts atriebībā, dzimis dusmās,

Ar ilgām sasprangotos pretspēkos.

— Es dzimu druvas vagā, zemes meita.

Tu ticis tēva dēls, tu krietnis tautiets.

— Ak nē, tas neesmu, es esmu cits —

— Kas tad? — Ē ko, tāpat, laid mani mierā.

(123781/128)
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OTRAIS CĒLIENS

<II cēliens

Ēd savas lāčauzas, tad būsi stiprāks (cīņā).

111 [skats], pēdas dzenot:

[ĪLIŅŠ]

Tas basām kājām gājis, tas ir vectēvs.

PAVADONIS

Ak, vectēvs, vectēvs, esi tu man žēlīgs,
Es nedarīšu vairs, es negribēju,
Šis īliņš mani līdzi atveda.

Viņš arī cilvēks bij un tik aiz dusmām

Ar spalvām savēlās.)

(123829/22)

II

Cērt šķērsu avotam ar zobenu,
Ka asinis vien apjūk, — nu var dzert.

Tie darbi nu ir visi izdarīti —

Nu jāsim tālāk.

Tu neej i pa priekšu — pats es iešu.

(23108/26)



II

Tavs skaistums

Uz mani staro sarkankarstos viļņos,
No viņa zeme deg zem manām kājām.

(123829/19)

II?

V Mēs gribam tā, kā vecos laikos bija,
Kad visi ēda, visi strādāja,
Ne kunga bija kas, ne mans, ne tavs.

Kā dieva ausī visi dzīvojām,
Un visiem bija miers un pilnas klētis.

Neviens mūs nedzina un nekūla.

Viens otru neskauda, bij visiem gan.
Viss kopu manta, visu dalījām.
Ne ķildu bija mums, ne nemieru.

C. Ne nepaklausības no jaunajiem.
Vēl vecos cienīja, viss gāja labi.

Ne tā kā tagad. — Ko tad vecos cienīt,

Kad labos laikus nejēdza tie turēt.

Tik viņu vainas dēļ viss izputēja,
Un cēlās kakla kungi, virsnieki.

V. Ko, zēn, tu iedrīsties? Vai klusēsi!

Pret ienaidniekiem sargā virsnieki,

Jo nāca leiši, visu izlaupīja.

I. Ko paši negaiņājat naidniekus?

V. Jā, gaiņā! Klusu, zēn, tev slapjš aiz ausīm,

Te gudru vīru vajag. L Jā, bet nule

Tik māte gudram vīram šūpli kar.

(123829/23)
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TREŠAIS CĒLIENS

111

Bet visa būda bija apšķldusi
No vienām asinīm iz liktens trauka.

Par lielu zvēru tiks,
Ka viena puse mutei būs pie debess,
Pie zemes otra, lai to noritu.

Tai pašā brīdī

Tas zobens sabira

Un izšķīda.

Vai tie nav silti brīnumi!

Ar pirkstiem vien es tevi saspiedīšu,
Ar vienu pirkstu izsitis caur sienu.

(23108/26)
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CETURTAIS CĒLIENS

IV

Es prasu daudz,

Par daudz, bet nāks varbūt pēc manis cits,

Kas neprasīs no ļaudīm it nekā,

Kas viņus nelocīs pēc savas gribas,
Ar varu neraus sevim līdz kā es,

Kas nedusmos kā es un netiesās,

Bet tikai novēros un sapratīs,
Un lēnām acīm it kā siltām saulēm

Uz visiem smaidot mīļi noskatīsies.

Bet vai tad būs ko censties? būs vēl darbs?

Vai to vairs nevajdzēs? Es nezinu.

(123829/29)

IV

Es nevaru jau mirt,
Man spēka ir par daudz,

Ik katras dzīslas galiņā tas tvīkst,

Kā dzirkstēs iziet spēks iz maniem pirkstiem,
Kā kvēļu ogles es to apkārt kaisu,
Še ņemat, man ir gan'!
Priekš visiem ļaudīm tiks, i nabagiem,
Tiks visi bagāti ar zaļu spēku.
Es esmu dzīves spēks, es nemiršu.

i— Vai tu tik stipris? Vai tu spēj mūs glābt?
— Ja dzīves spēks jūs neglābs, cits jau ne,

Es esmu jūsu spēks.

(123829/31)
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IV

Nu kas par to, ka postā aizeju?
Vai diezgan neesmu es izdzīvojis?
Vai tādēļ paliks nedarīts mans darbs?

Vai tomēr veco neesmu pārspējis?
Un laikos cits nāks, kas arī veiks.

Vai pats es negribēju postā iet?

let postā labāk nekā padoties.
Viens vienīgs prieks man pasaulē ir cīņa,
Un cīņa, tas ir veikt un bojā iet.

Ir telpas izkarot priekš labākā,

Ir pašam sevi mirstot piepildīt,
Ir pašam sevi veikt un gavilēt.

——

Īz nāves ceļas jauna dzīvība,

Un ceļš un līdzeklis ir cīņa sāpēs.

(123781/69)

IV

Bet dzīvas būtes bezdibeņiem apkārt,
Kur beidzas pasaules un mūžība

Un laiks un telpa gaisā rēni gaist.
Turapkārt stiepjas dzīves visumam

Kā cieta dzelža bruņas uzstīpotas,
Kā varavirums kvēlošs apkārt liets,

Kas spiež un kopā velkas atsalstot.

(123781/84)

IV

Bet briesmīgs bija kritiens.

Viņš cauri izkrita trim pasaulēm
Un lejā paģība, kad atmodās,

Tad redzēja sev priekšā stiepjamies
Tik mūža klajumu, un notālumā

Tik kuplis koks, — tas viss.

Nu kā jau bērni, katra nieka baidās,

Būs jāuzkāpj vien biedros nabadziņiem
Un jāapsedz, līdz negaiss pārskrējis.
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Pie lielā akmeņa to redzēsi

Kā roku kustamies, bet tā nav roka,

Tas briesmīgs zvērs, met tam ar sitamo.

Trīs dienas, naktis ērglis mani nesa

Uz augšu vien, uz augšu vien, līdz beigās
Jau redzēt virszemi, te gaļas aptrūkst,
Un ērglis sāk jau saslīgt. Nu, ko nu?

Bet tagad atlaisties jau ne par ko.

Iz kājas labāk izgriežu sev ikrus

Un pasviežu tos pašus ērglim rīt.
2

Līdz ceļagaliem iedzina to zemē,

Sāk kast ar nagiem zemes, ārā kļūt.

(23108/26)

IV

lekš manis ir mans noslēpums, un pats
Es nespēju to atslēgt, zemes klēpis
To laikā atdzemdēs uz saules gaismu.

Pār pļavām, purviem līdzi saule spīd,
Pār labiem, ļauniem, vai tu spēj tai liegt?

Vai,vari ceļu rādīt vēja pūsmai?

Es sauli esmu nonesis uz zemi,

Es kungs pār gaismu un pār siltumu.

(123781/86)

IV

Vēl paša pusdiena, jau ēnas garas.;

Kur ēna aizsniedzas, tur cauru dienu

Vairs salna nenozūd.
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Jau zeme cieta, kāja neiegrimst
Ne sūnu tīrelī.

Guļ jūra pusdienā kā aizmigusi.
No abām pusēm mežs tai apkārt sniedz,
Lai savās rokās jūru skautu.

(123781/85)

IV cēliens

Kad atstājām mēs savu pirmdzimteni
Tais augstos kalnos, tālos augstumos,
Mēs saulei sekojām, kur viņa noriet.

Mēs bijām arāji un maizi ēdām.

Bet garā ceļā nīka daža cilts

No smagiem pūliņiem un niknām cīņām,
Pirms bija sasniegts mērķis cerētais.

Tā gadu desmitus mēs maldā gājām,
Un, ja jau bijām zemē apsēdušies
Un sējām maizi, — gadiem paejot,
Mums ļauna rūsa sāka maizi kost,

Un liela miršana pār ļaudīm nāca—

Mēs atkal cēlāmies no siltām vietām

Un gājām tālāk meklēt maizes zemi,

Līdz beigās atradām šo dievzemīti,

Kur rudzi, mieži aug mums griezdamies.
Dievs paklausīja mūs un sērgu beidza.

Iz Zemes mātes mūsu tauta aug
Caur visus barojošo rudzu sēklu.

Vai še gan rūsa mūsu maizi kož?

Vai ļaudis mirst, kad maizi paēdas?
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Mēs esam arāju, ne kara tauta,
Iz zemes klēpja savu spēku sūcam.

Kam viņa pilsētu mums vajaga?

Bij šogad liela mūsu bērnu raža,
Būs pilnam arāju, būs kara vīru.

Tā pils, ko cēli tu, bij miglas pils,
Tas kalns, ko kāpi, tas bij mākoņkalns.

Tev priekšā maiņas nedroši ņirbamas
Kā mēnessgaisma strautā spoguļojas.

(22815/3) 3

IV jeb V

Varbūt 111. Tā ir tā cīņa ar dievu?

Bet vai tad mūžam riņķo? Kas ir beigās?
Kas beigās ir? Tu neatbildi. Klusums.

Kas beigās? Klusums. Vai tā atbilde?

Vai beigās klusums? Sviedros mani met,

Mans gars ar varu laužas. Briesmas, briesmas,
Tev šausmas acis pleš. Tev mute veras,

Bet atbilde tur stingst. No spara gurst
Pats spēks. Tu briesmīgais, tu pušu lauz

Šīs esamības varu, vai lai plīst
Viss debess, tērauds lokās, kas zemi tura.

Un saul' un zvaigznes sargādams no tā,

Kas nav, kas ir, ko nevar izdomāt,

Kur ārprātā ik asins trauciņš sprāgst.

(123781/691

[IV vai V]

No debess nevar izklīdināt gaismu,
Nedz saules lēkts ir aizkarams ar segām.

(23108/8)



V jeb IV

Nu esmu atkal tur, kur iesāku,
Viens dziļu, drūmu domu dumbrā,

Un lēni stiegu: cinis, sakne, zars

Nav tureklis, ne balsts, es viens un viens.

let mākons vienaldzīgs, vējš svilpjot skrien,

Un smagi piemirkušām drēbēm

Kāpj aklā migla. Man še nesapūt.
Es viņus visus rāvu savā rokā.

Jūs neizbēgsat, klauslsat, es kungs.

(123781/69)
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PIEKTAIS CĒLIENS

V

Nakts

Starp debesi un zemi spraucas nakts

Ar rupjo bezveidīgo ķermeni,
Kā rokas izstiepdama tumšas ēnas.

Gan saule gainās staru pātagām,
Bet nakts tai pretim atveļ mākoņus
Kā milzu kalnus, kaudzēm kraudama

Un visu telpu pilnu piebāzdama,
Ka zaļai zemei dvaša aizraujas
Un gaišais jautrums nobālst debesīs.

Jau saule asiņo iz tūkstots vātīm

Un, asnīs nobridušies sarkani,

Stāv mākoņmilži —

Jau tūkstots, tūkstots gadu saule cīnās

Bet nakts tik atkāpjas, lai atkai nāktu

Aiz pasauis telpām visā plašumā.
Jau sen bez pretestības valda nakts —

Un naktij nav no cīņas jābaidās,
Tā var tik uzvarēt, bet nevar zaudēt,

Jo viņai nav nekā — tik tukšums vien,

Tās miesas neveco no dzemdēšanas, —

Tai bērns iz krūtīm nesūc dzīvību.

Tā savu spēku cīņā neizlaiž,
Tai radīt nevajga, bet tikai postīt,
Tā nekvēl radītāja kaislībā,

Tā, būtes sildot, pate nesadeg,
Tā sēklu nekaisa iz sava pūra,

Priekš brāļiem nelej savas asinis.
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Nakts, saules padzīta, aiz kalniem (purvā) lien

Un snauž, un glūn, kad saule piekusis
Ar dāsnu roku kaisīt gaismas sēklu,

Un nakts var atkal izlīst: gaismu mākt.

Nāk nikna melna nakts un plašā segā
Tin vientulīgās, sakumpušās būdas

Un kailos kalnus līdz pat galotnēm.

Un sniegu met un biezu tumsu sedz

Ap katru vientulīgu uguntiņu,
Lai viena valdītu pār visu tāli

Un viņas varā būtu ceļinieks
Bez glābiņa —

Kad vakars elpo nāves baigām krūtīm.

Nakts dziļi tumšās segas svētā rota,

Tu pāri austais sudrabotais plīvurs,
Kas smalkās staru stīgas izstiepis
Pār blāvām pļavām, dzirksteļainiem strautiem.

Jau vientulība savus melnos lokus

Sāk lēni, tāli vilkt ap tavu galvu.

Nāk ziema — vecene ar ledus acīm.

(123829/45)

V cēliens

<Jau nāve klusi sēd un tevis glūn,
Tai laika diezgan paciesties un gaidīt,
Bet viņa neatstāsies vairs no tevis.

Un savu acu tukšos dobumus

No tevis neatlaidīs, un ar šausmām

Tu viņas noslēpumā lūkosies —
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Ar zemēm muti tevim cieti bāž,

Iz zemes apakšas vēl rīkle gārks.)

Nolādētā, kā mēma, klus un klus —

Es nepadodos tev,

Mēs tomēr veicam tevi — uzvarai

Tu bezveidīgais pretnieks, kur tu esi?

Kur tevi grābt? Viņš izgaist. Atkal spiež.
Visapkārt, augšā, lejā, sānis spiež.
Kalns sabrūk virsū, sīkas zemes birst,
Zem sevis kāja nerod pamata,
Kur cieti atspertos.
Ja dzelžu ķēdes mani zemē vilktu,
Es viņas saraustītu gabalos —

Bez veida, nevar tvert, ne sist, ne raut.

Un balsis vējā ņirgājas —

Nu, pasauls apgriezējs, nu tevi griež,
Nu griezies pretī, īliņ=viesulis!
Jo niknāk griezīsies, jo dziļāk grimsi.

(Divi vien 11. un Ziedīte, zemes brūk IL virsū un velk dziļumā,
iiktens bedrēs.)

Tik sargā, Ziedīt, augli savās miesās!

(Ziedīte ar rokām plēš zemes nost, 11. cīnoties izspļauj zemes laukā,

kā vulkāns. Padzirdas darba dziesma, aizvien klusāk. Pats dzied to.)

Nolādēta, tu mēmā! Klus un klusi

(Zemes trīce: 11. krūtis cilājas un cīnās.)

Se manu dvašu ņem, mans mīļais dēls,

Un dvašā lai mans spēks iekš tevis iet.;
Un, kur no dvašas vēsma garām klīst

Uz tukšo klaju, tur lai zaļo zeme.

Es kāpju zemes tumšos dziļumos
Tur mūža peklē dzīvu elpu nest.

Mans brīvi darbojošais spēks tur rims

Un apslēpts, saistīts klusi gaidot gulēs

Gargaras mūžības, un tik pa laikiem,
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Kad apgriezīšu nogulētos sānus,

Vēl zeme nodrebēs un uguns šķīdīs,
Un manas gultas karstās dūnas šļāks.
Uz ziemas miegu aiziet lāča dēls,

Tur guļā Zemes māte mani dzirdīs

Ar baltām asinīm iz savas sirds.

Es kāri sūkšu skaidros ūdeņus,
Kas tavās dzīslās slēptiem lokiem rit.

Tur laikam gals, tur nav ne vakara,

Ne jauna rīta.

Nogrimst prūšu kāpās, tekošās smiltīs vai purvā (purvos bija elle).
No satricinājuma zibeņi šaudās zilā gaismā un iz purva pa tumsu

zudina uguns liesmas, kad īliņš atgrūž zemes nost, kā krāsni at-

darot, liesma uzliesmo.

(123781/164—165)

V

Kā vālēs velti balti mākoņi

Guļ krastā viļņi, sniegā sasaluši.

Aiz rindas rinda tāli jūrā iekšā

Pa lieliem klēpjiem kopā sadzīti,

Ne soļa līdzena: kalns klūp aiz kalna.

Kā pagurstot tie cīņā cēlās, krita,
Tā veikti sastinga, un stingumā
Vēl cīņas nemiers cīņā aicina.

Aiz tālāk pieplokošiem viļņu sniegiem
Sedz jūru ledus — Skaidris, gluds, bet ciets

Kā viznas tēraudbruņas, kuras slēdz

Uz mūžiem slogā piekusušo jūru.
Cik tāli acis sniedzas, ledus viz,
Tik vietām melni zili plankumi
Ar spodro zaļganumu kopā slēdzas

Un bāla migla guļ pie apvāršņa.
Viss kluss, guļ jūra, lēni mirgo sarma.

(123829/64)
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Tev dvēslē dziļa klusēšana klāsies,

Par visām jūras dzelmēm dziļāka.
Tur tev būs jāuzņem viss pasauls troksnis,

Viss laiskais nespēks, visa muļķība,
Viss ļaužu <ļaun>prātīgais izmisums

Līdz nāves baiļu asiņainiem sviedriem.

(123781/121)

V

Ko tu guli, mālu grozs,

Uz tās mūsu dzirnu puses.

Tavas acis negrozītas,
Tavas dzīslas nestaipītas.

Tev laime laikam guļ pie akmeņa.

Pa gaisu melna švītra nāk,
Un melnajam pa acīm šaujas uguns.

(123781/120)

V

Par ātru IL sasniegtu pilnību, kamēr masa vēl nebūtu

gatava.
Lūk, augu dienu jau kā kauko jūra,

Veļ draudot bangu drausmas vienā balstā,
Pār vilni vilni grūžot, ka tie spriežas
Un lūst, un sašķeļas, un putās šķīst,
Bet pāri, cauri, garām jauni spraucas,
Ar varu kāpj un kāpj pret kāpu vaļņiem.

(22730/1)
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TEKSTA FRAGMENTI BEZ NORĀDES

UZ KONKRĒTU CĒLIENU

5.5.8.

— Viens senāk klausījies, kā putniņš dzied,

Un tā tam ticis, ka viņš nostāvējis
Tur tūkstots gadu; nevarējis beigt
Ne putniņš dziedāt, ne viņš klausīties.

ĪL. Ak vai, cik skaisti! — Klausies arī tu! —

ĪL. Tu pats tas vīrs, tev būs tie tūkstots gadu —

— Es, dēls, jau sen vairs gadus neskaitu —

— Es ar tā klausītos — Un mūžīgs būsi —

Tāpat, lūk, sirds:

Kā pukst un pukst, bet klusāk staigā asins (spēks)
Pa visām dzīslām; kāpj kā zaru zaros,

Lej kannu kanniņas, met vākus ciet,
Tek lejā, augšā spēks (pats) un stiepj, un spriež;
Tā aug, tā aug, nez kā to miesas turēs.

Kā piebrieduši roka! Klau, kā skan,

Kā sīka dziesma, gadiem viens, bet citāds,

Tā putniņš ar. — Par tūkstots gadiem atkal

Tā dziesma atgriežas. — Lai neatgriežas, —

Kur likt nav vietas, jauns un jauns nāk klāt.

f— Viss mūžos dilst, un visu apēd laiks,
Cik spēku rīj, tik rit. — Lai nava tā!

i— Mums citād' nejust laiku — Lai tā nav! —

— Mans dēls, tu jauns, tik jauns! —

(123781/131)

23.5.8.

<Es esmu vedis tevi stāvo ceļu
No tumšas ikdienas.
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Še akmens stāv; es viņu pārbaudījis,

Viņš dziļi zemē iet un ciets kā krams.)

(123781/109}

5.2.9.

Uu! uu! Ko vaļā durtiņas?
Vai vējš būs atgrūdis, vai kaimiņš vilks

Būs noēdis man skaistas dūjiņas.
Un jaunas ar nevienas nenoķēru.
Drīz teicās sūtīt visas deviņas,
Bet ļaudis nolaidīgi, aizver vien

Uz bridi saimniekaci, tūlīt slinko.

Es, nabadziņš, no darba kauli nogurst,
Tos meslus piedzenot.
Jau kājas basas atspiedis, un kauli sāp.
Nu šurpu, laukā, manas dūjiņas.

(123829/63)

Sīks sniedziņš, putējis pa ceļa grumbām,
Kā balti miltiņi guļ izkaisīts

Uz melnā maizes klaipa.

Pret rītiem tumši stājies priežu sils

Starp baltiem laukiem un starp miglas gaisu,
Bet pāri kalniem kāpj no ziemeļiem

Gaišpelēks, bezkrāsains un izplūdis,
Un visu dzēsdams, putensmākonis.

Pa tumšām švītrām meži augšup stiepjas,
No melnās upes kalnā uzkāpjot,
Un katra švītra bālē, tālāk kāpjot,
Jo gaišāk zīmēdamās pelēkumā,
Līdz beigās vienmuļš balts, bez krāsas debess.;

(123781/87) 4
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īl a raksturo jums

Nē, meža biezokni es nemīlu,

Tas mani māc ar savu tumšo ēnu,

Man dvašu aizņem viņa šaurais gaiss.
Man vajga plašuma, kur atņemt elpu,
Un svaiga, saules caurstarota gaisa,
Kas, zaros nespriezdamies, brīvi plūst.

(123829/3)

L monologs Klage der Sehnsucht3

Gar ciema malu bērni pļavās brien,

Vīj vaiņagus un meklē kameņmedus.

Iz meža dīvaini un dobji
Drīz klusi šņāc, kā odzes slēpdamās,
Drīz tūkstots balsīm tāļi kauc kā kari,
Kā vilki gaudo, zirgi zviedz pa starpām,
Un vecais mežatēvs pats aizrēcas,

Ka kokiem lapas raujas čokurā.

Kā dziļu noslēpumu glabā mežs,
Un tūkstots balsis maigi vilina.

Aiz tumšiem zaļiem plīvuriem tās sauc,

Tās sola zeltā austu laimību

Un glāžu pilī daili zilām acīm;
Tik saldi dzied, bet dziesmām cauri skan,
Kā žēli, klusi balsis slēpu elso,

Kā izvārgušas mūža vientulībā,
Kā apspiestas no nezināma sloga,
Kā pestīšanas bikli lūgdamās
Un dzīves kārodamas.

Man mūžam miera no tām balsīm nau
r

Es klausos, visur, visur viņas elso.

Te klusi, klusi, it kā bīdamās,
Ka mana asā auss tās tikko jūt,
Te spēji sēcot, tomēr saprast nevar.
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I priedes sten, kad vētra viņas loka,

I pate vētra gauž.

(Daba arī jūt ilgas: grib attīstības, kā jau līdz šim

attīstījusies, pa ģeoloģiskiem laikmetiem.)

Un laužu dziesmās skan man pretim elsas,

Un viņu skatienos mirdz žēlabas,
I smieklos līdzi skan, pat zobojoties,
Kad lūpas dzeldinošas dzirkstēs met

Vai <melnus> dūmus izgrūž rājoties,
Man liekas, sāpes viņu krūtīs glūn,
Tik pakalpīgās lūpas grib tās slēpt.

Šīs nopūtas
Caur tūkstots krūtīm likās gājušas
Un visas mokas smēlušas iz tām,
Tik smagas viņas bij un asru pilnas (rasotas, valganas).

(123829/47—48)

Jau saule nepaspēj vairs zemi žāvēt,

Ik rīt' tā biezos miglas blāķos kūp
Kā lietuspilni ceļinieka svārki

Pie karstas krāsns. Bet, pirms velgums žuvis,
Jau saule laižas, atkal lietus līst.

Es zemi esmu apkārt apgriezis,
Es arī sauli zemē nonesīšu.

No rītus salna koda zaļumu,
Bet biezi debeši drīz zemi sedza

Un, silti ietinot, to sargāja.

(123781/88)

Iz nakts mēs atnākam un ejam atkal

Uz lielo, nebeidzamo gala nakti.

Uz mūžu naktī atskatāmies atpakaļ
Un priekšā redzam vis to pašu nakti.
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Kā zibens pazibsnī sīks gaismas stars,

Viens vienīgs mirklis garā, garā tumsā,
Un tu tas stars, tas mirklis.

(123781/87)

Kā gatavs, briedīgs, sulu pārpilns auglis,
Kas ir līdz galam sevī piepildījies
Un pāraugt, atdot sevi ilgojas,
Pēc stipras rokas lūko, kas to plūc.

Arta.

Pelni uz lūpām.

(123781/11)

Vējš sausās smiltis skriedams saceļ gaisā,
Un vieglie putekļi drīz nesot klīst,
Caur pļavu strautiņš klusi urdzot rit,
Līdz lēni veldams gludus akmentiņus
Un sīkas smiltis, zālītes un dūņas.
Ik dienas vēji pūš, un strauti rit

Jau gadu simteņiem bez apstāšanās.
Kas viņu vēro, kas pēc viņa prasa.

Un, lūk, tos kalnus aizcēluši prom
Un dziļas jūras piebēruši pilnas.

Tik nepieredzēts brīnums, cēli skaists.

Vai stindzinošas šausmas pēkšņas spēj
Jūs raut iz domu parastības loka.

(23108/27)

<Un dzirkstēs vien tik zirgi sprauslāja.

Tik noliesējis,
Ka ejot ribas vien tik klaudzēja.

Iz nāsīm sirmi dūmi pacēlās.
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Un dvēsele

Iz mutes aizlaidās kā spīdošs tauriņš.

Es kaulus samalšu tev smalkās druskās.

Ka vēkšēdams tu projām metīsies.)

Vai kaklis aizraujas no lielas sirds.

No kūsājošām dusmām krūtis tūkst.

Iz ribām niknā dūšā laužas sirds.

Un karstu dusmu pārpildītās krūtis

Tik ribas satvert spēj kā stīpas mucu.

Gar pašu upes līmeni velk vējš,
Bet baltās ūdensrozes sargājot

Ceļ zaļas lapas savus platos spārnus,
Kas laiski gulēja uz ūdeņiem.

Gar visu stigas malu zaļā pļavā

Ņirb raibi sarkanzelta taureņi,
Man apkārt lidojot un ceļu rādot.

(23108/50)

<Kad dusmas rīkli tevim sažņaudz cieti,

Pa visu būti (miesu) karstā kaislē plūst
Tavs vecais nerimstošais dumpja gars,

Kā liesmu šalts, kas ķer pa aizkuru.)

(123829/39)



Laukums, izsalcis pēc asins,

Lasa tūkstots miesas kopā,

Stingi gulēt pīšļu klēpī.

(123731/80)

Ar dadžiem apaugusi pekle.

Tev ozoispraigā bārdu iespriegšu.

Tas pretkalnē viss saulē gozējies.

Jau tālumā es redzēju ko spīdam,
Tad nāca tuvāk, tuvāk, kamēr beigās
Viss tilts no zelta bruņām atspīdēja.

— Kas te par svešu smaku manā alā?

— Pa pasauli pats skriedams saodies,
Te pārnāk brīnīties.

(23108/25)

<Dod savu mīlu man, tā ir tavs spēks,
Es viņu laulāšu ar savu spēku,
Tad viņus nelauzīs neviena vara.)

(23108/3)

Vēji kauj mākoņu ripas.

(123829/40)

Top stingri locekļi un vaigi sārti

Kā mūžam jaunā dzīvība no skata.

(23108/9)
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SLOBODSKAS LAIKA RADĀMAS DOMAS

<7/. ir Herkuls, tā pati varoņteika ar traģiskām, cilvēcis-

kām beigām. 1 Mācītāja meita var aplinkus norādīt uz Her-

kulu: viņš nesa uz saviem pleciem pasauli.
2 11. to apgrieza

apkārt. (Dialogs viņu strīdā, kur 11. no tās atsvabinās.)
— Tu esi mūžīgs, visos laikos, kā Helēna3.}

Kā Aniejs ĪL zaudē spēku uz Vācijas svešās zemes.
4

Radīšana ir prieks, darbs — lāsts.

Negrib redzēt rītu, pieceļas noguruši: darbs.

Kontrasts: viņu iziešana darbā un viņa.

Viņi ir žultaini, skaudīgi, Jauni, drūmi.

Viņš iziet labs, priecīgs.

111, varas augstumā, vecis runā viņam par nāvi, ka val-

sti gan uzcēlis, bet kas to vēlāk sargās no ienaidniekiem —

visi jau pieveikti. — Bet pēc tavas nāves sacelsies. — Ne-

drīst, es nemiršu, es visu pārspēto milžu dvašu iesūcu un

viņu spēku. Nav ko baidīties. — Vajaga visiem būt ka-

reivjiem. — Nē, lai viņi, miera ļaudis, kopj druvas. Viņi

jau tā kliedz miera. Es viens sargāšu. — Visiem jātiek par

varoņiem. — 11. smejas.

(23108/2)

īl. iepazīst dabu, apkārtni, dievu un sāk tiem pavēlēt,
tos lietot savā labā.

Mūžīgs protests.
Ideālu realizēšana dzīvē.

Piezīme. Par radāmo domu izkārtojumu skat. sī sējuma 592. Ipp.
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Negrib būt ierocis citu varu (dieva) rokā.

Dzīve še virs zemes ir mērķis, ne līdzeklis uz savieno-

šanu ar augstāku būti.

Dievs sarunā ar īl.: ļaunums un ciešanas ir vajadzīgas,
masai sevišķi jācieš priekš augstāka mērķa, sāpes ir ilū-

zija, zemes dzīve tikai ceļa gabals uz augstāku dzīvi, de-

besu, dieva laimi. Visa cilvēku darbība tik realizē aug-

stāku, ārpus zemes stāvošu iepriekš noliktu mērķi. Vēsture

attīsta elementus, iz kuriem izaug soc. ideāli.

Ideāli nekad nav sasniedzami.

Katra cenšanās dzīvi še ierīkot labāk ir ilūzija, surogāts,
kurš atstāj dvēselē tukšumu.

Patvaļīgs, kundzisks, bet neko priekš sevis.

I Priekšpavasara
II Pavasara

111 Vasara ' — Noskaņas
IV Rudens

V Ziema

Ziemas atskaņas, vecis nāk, pēc ziemas. īl. redz kušanu

un pavasara iestāšanos.

(Dzīve grib visu aptvert, iekustināt, visus pretstatus sa-

vienot: uguni un ūdeni, visas skudru sugas savienot, lai

dzīvi veidotu labāku.)

<īls iet par lēnu, bet tomēr dzīve ir labojusies, viss at-

tīstās pamazām, salas top pa smilšu graudam. Daudzums

un laiks visu iespēj: dzīvei vēl daudz laika, daudz sēklas

un spēka, vēl nāve nav uzvarējusi.)

1) Ne: izrādīt līdzcietību un runāt par aizgādības priekš-
metu,

2) bet: vērst uzmanību uz darbojošos subjektu vēstu-

riskā darbībā.

Ļaudis — ir subjekts, ne objekts priekš Iliņa.

1) No sākuma īl. kā viens iz ļaudīm ir darbojošais

subjekts līdz ar masu,
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2) tad pats atdalās no ļaudīm un sāk tos lietot kā ob-

jektu, tādēļ krīt. Pats subjekts — ar atsevišķiem mērķiem,

tādēļ kompromisi (?).

Nedabiska mīlestība uz tālo, neredz tuvo vārgu.
Varbūt te labāks konflikts nekā augstē (?]!

Ļaudis labprāt paši upurējas, neprasa filantropijas, ja
vien sasniegs tāļo mērķi priekš visiem, bet šo ļaužu vēl

maz.

Pretējs elements: jaunie lielmaņi, viņu kalpi, saimnieki,

kas pašiem kalpi, — negrib atstāt savu zemi un meklēt

silto zemi.

īl. nekad neatdalās no ļaudīm, retie atmodušies iet līdzi.

īl. taču dzīves spēks.
npHTvriAeHKe npoTHBopeHHH ne starp jauniem un ve-

ciem kungiem, ne starp ļaudīm un veciem kungiem. īl. pie

ļaudīm.
Jaunie kungi lēti padodas vāciem, kad tie sarga viņu

valdīšanu pār zemajiem ļaudīm, kaut arī ņem meslus.

Senlaikos nebija vieglāk, visi strādāja grūti, nebija iz-

gudrots arklis.

— Te ir tik daudz darba, tik daudz asaru, ko remdināt.

— Dari tu to, tev ir maigas rokas, es pats gribu postu no-

žņaugt, es gribu atrast laimi un atnest to viņiem, lai ari

tas būtu tālu, 1000 gadu attālumā, tomēr es iešu, ja es to

neatnesīšu, atnesīs pēcnācēji.

(23108/3—4)

IV Ne tikai skauģis, bet ari godīgs piekritējs, kas par

viņu ir bijis izmisis.

Viņa pārvarēts, velns vai Kalnukāpējs pieņem viņa

veidu, ņem viņa līgavu un iet darīt viņa darbu — uz Vāc-

zemes liktens bedrēm. (?) Atkrīt no viņa, izsamist par

viņu, ienīst un apkaro, gan baiļodamies. (Dora par mani

un Resno6
: es viņu neaudzinājis, citus gan.) (Jau agrākos

cēlienos attālinājies no viņa.)
Velns samaitā darbu, dara to kaut kā.
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V Masu viņš domā ticošu un uzticīgu, bet, kad viņu
uzsauc, tie nespēj sekot, daži pat negrib, netic, — nav

mācījis.
Pats uz sevi vien palaidies, bet pasaule attīstās nevis

caur vieneniekiem, lieliem ģēnijiem, bet caur daudzumu,

gan ne daudzniekiem, ne caur pastāvīgu progresēšanu,
bet caur atdzimšanu, daudzāmpaaudzēm, caur miršanu un

dzimšanu, caur maiņu.
Skats mūžībā, vienenieks let bojā un ceļas augšā līdz ar

masu. Saules izzūd, bet visums paliek, un tas taču nav ne-

kas cits kā sauļu un mazo planētu, un meteoru, t. i., ģē-
niju, talantu un radīt nespējīgo, masa. Konrādi6 par iznī-

cību, taču bez naida. Zemes vientulība.

Masa ir galvenais, viņa ir mērķis, viņa ir jāaudzē, jā-
māca. Zaratustra meklē augstos, bet jātaisa maize iz

akmeņa, ne iz izmeklētiem miltiem.

Viņš tomēr — bez apziņas, negribēdams — sējis masā,
mirst ar cerību, ka masa augs, ja apzinīgi sēs.

II? varbūt 111, IV Uzvar velnu (talantu), tie kalpo vi-

ņam: dod nu tu darbu. Tu esi spēcīgāks, gudrāks, tev

jāzina, kas darāms. Viņš to neievēro, dzenas pēc citiem,

par daudz lieliem, neiespējamiem mērķiem, t. i., īsteni —

pēc nezināmā: vistāļāk, ilgas. Kad tie sasniegti, ceļas atkal

jauni, bez gala.

Faustisks zināt, te: izdarīt, iekarot. Nicina vājos: darbs

tik gribēt! Bet viņi nemāk gribēt. Viņi saprot tik sīkos

mērķus, ne viņa neskaidro, tālo. (Napoleons ar savu tra-

ģiku: nav varējis laikā apstāties ar karošanu, pats pie

viņas pieradis — indivīds nevar izvest lielu ideju, jo pats
klūp, pierod, nevar attīstīt sevi tik tāļi, cik darbam vaja-
dzīgs, laiks par īsu, pieķeras vienam un atstāj citu — no

Napoleona cerēja mieru, bet viņš — psiholoģiski — varēja
nu dot tik karu; bija arī pieradis pie varas, nespēja dot

brīvību.) īliņš pierod būt par kungu, nedzird pat darba

dziesmu.

Līgava nav nekad šaubījusies, mirst kopā ar viņu. Aiz-

kustinošs skats.
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Vecāmāte neļauj sešgadīgajam zēnam rotaļāties, jo viņš
netīšām varētu citus bērnus saspiest 30 gadu aizkrāsnē.

Tēvs baidās no viņa, kopā strādājot; kliedz, ka viņš esot

slinks un dzerot.

Dievs arī atņem viņam pusi spēka.

(Visi grib viņu izmantot savā labā?) Sākumā kalpo mā-

cītājam (kultūrai).

Beigas: nejutās vainīgs un salauzts: viņš saprot un pre-

tojas, pats dzied līdzi darba dziesmu, kura tagad sāk ska-

nēt priecīgāk; tā pati stieptā, žēlabainā, nebeidzamā melo-

dija tagad skan kā uzvara, ilga, bezgalīga laime un miers.

(23108/5)

Prieks no visas dvēseles nav, plaši ritošas dzīves, kas

bez nožēluma deg no abiem galiem.

Absolūta taisnība tik absolūtā mierā — nāvē; nepiecie-
šama vajadzība pēc nāves, kad gluži izdzīvojies.

Še dziņa caur nāvi pirkt dzīvību citiem, dēla.

Visu vai neko! Kā Ibsena Brands. Cīņa pret pašu nāvi.

Mūžam neapmierināts un cietējs Sokrāts nekad nemai-

nīs savas ciešanas pret mieru un labklājību. Vajadzība pēc
atpūtas, viss iet uz nāvi: bet es ne. — Sekmju nav nekādu

tavai darbībai, tu neuzvarēsi — tomēr es iešu. Moceklis —

varons ar smaidiem uz lūpām, dzīvot ir ciest. Bet pienāks
taiks, celsies masa, tauta, tad būs darba lauks, tad dzīvo-

sim, ne cietīsim.

Vai tad īl. ir inteliģence? Kas par agri iesakuse cīņu.
Taču pate tauta, kā to simbolizēt?

Tauta vēl klusē, labākajiem dēliem jāziedo sevi. īl.

ziedo sevi — kur? kā? Viņš meklē aizvien līdzekļus pa-

līdzēt tautai uz pašdarbību. (Nav inteliģence, bet pats

zemnieks.)
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Literatūra pastāvīgā sakarā ar dzīvi, dod viņas satura

formulas, pierādījumus, formulē dzīvi.

Ko viņš ziedo? Savus mīļos? Tēvu? Bet viņš to nepazina.
Māte — viņam sveša (varbūt tomēr mīl; jā!). Kas māti

ziedo? Kam? Tautai? Ziedīti? Kur?

Konflikts starp veco ģimeni un jauno domu virzienu,

jauno pasauli.

(23108/6)

Rozīte aizstāv, kad mēda 11. «Bet kad viņš celsies.» «Jā,

kā viesuls, kā īliņš.» «Zemi apgriezīs apkārt.» Vīrs ar ba-

sam kājām, mežā tēvu nositis. Viņa aizvien ticējusi, naiva

ticība.

Ļoti labsirdīga, visi viņu respektē.
Ir tik viena mīlestība, ne divas: miesiska un garīga, tā

ir labsirdība.

I beigās aizjāj, izraudamies, dzīts no nezināmām ilgām,
meklē dēkas.

<II (I) Dēkas meklēdams, krīt mācītāja meitas rokās. Te

dabon dzirdēt par Ziedīti un lāci un sarauj matus {tas viss

Jāņu naktī).

(2) Cīņa ar lāci, satikšanās ar Ziedīti, stāsta savus dar-

bus, savu kalpību, atmostas mīlestība.

(3) Jāņu nakts? Naiva mīlestība, taisna kaislība. Mācī-

tāja meita ienes grēka sajēgumu, liegdama un pate savu

liegumu pārkāpdama.
Caur dekorāciju maiņu: dzenas pa mežu pēc lāča, ska-

tuves maiņa, satikšanās ar Ziedīti un cīņa ar lāci.

Bet kur kalpība pie mācītāja? Vai tik atstāstīta?)

Pagāniska bauda, brīvība, naivitāte, kristīgais aizlie-

gums un pārkāpums. Sentimentalitāte?].
Privātīpašums ienes monogāmiju, t. i., sievietes piede-

rēšanu tikai vienam vīrietim. Mācītāja meita pretstatā šīm
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īpašuma tiesībām kultūras valstī, kur tās pastāv jau Ilg-

stoši, ienes grēka sajēgumu. Atgriešanās, t. i., sieviešu ko-

munisms, neatkarīga, brīva mīlestība, vairs nav iespējama.
Sieviete kļūst par vīrieša īpašumu, bet viņam tā jāiegūst
arī garīgi, beidzot abu tapšana par vienu veselumu.

Dzīvības spēku vienība, kura tikai dažādi izpaužas: mie-

siskā mīlestība pāriet garīgā darbā, garīgs darbs pamudina

uz miesisku mīlestību. Tikai viens dzīvības spēks, mīles-

tība un labsirdība.

Mate: egoisms, viņas mērķi, matēs mīlestība, kas attur,

baidās, nespēj upurēt savu bērnu, V viņa to [?] upurē (?).

IV vai V atkal dekorāciju maiņa: atkal pakaļdzīšanās
alnim (vadātājs).

Tas bija liels, nenoteikts, izplūdis, pasauli aptverošs,

tagad, beigās [?}, kad parādās, mācītāja meita, viss kļūst
mazs un ierobežots. Romantisks un garlaicīgs.

Varbūt man iesākt tā: 11. izraujas no tēva mājas šaurī-

bas, bet arī dzelžu muiža viņam kļūst par šauru.

Aizvien tālāk, tālāk! 7/ Uz lāča valstību, pie pirmatnē-
jās dabas. 111 zemes kundzība. IV pasaules kundzība, V vi-

sums, esamība.

1 Tēvs, māte, klaušu ļaudis. Ugas pēc pirmatnējā komu-

nisma, bet tikai caur feodālismu un kapitālismu pie otrā

Komunisma.

Nav ceļa atpakaļ, nekur, ne mūžam.

// Caur viltu un aiz paraduma U. krīt Kunga kalpībā
dzelžu muižā. Zemnieks-lempis. Kungs redz, ka 11. ir par

stipru, ka viņu nevarēs noturēt darbā. Meitai viņš jāpie-
vilina. Tas izdodas, īl pats iemīlas, pārvar meitu ar savu

zemnicciskumu. Kad viņa grib ĪL pakļaut sev, viņš sarauj

tās matus.

{Dekorāciju maiņa. Pakaļdzīšanās lācim, laimei, dēkām,

tiekšanās pēc plašākas, brīvākas pasaules, meža gaisa,

aizvien tālāk!}
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Cīņa ar lāci.

{Ļaužu skats prozā, vismaz pagaidām. Arī pārējais,},

ĪL un Ziedītei sākumā viens mērķis, bet viņa aiz pie-

klājības baidās iet tam līdzi, tad viņu ceļi šķiras, beidzot

viņi atrod viens otru darbā. Ziedītei kā mieru nesošajam
elementam būtu bijis jāpalīdz, jādzemdē ĪL dotā sēkla,

jārealizē ideja kā vispārība: viņš varonis, Ziedīte — tauta.

(23108/7)

/V vai V. Apakšzemē; dzelzs riteņi, stampas dejo
svelmē, smagā taktī, bāli bērni (Meisners

7
).

Lēnavs. Nāve mijkrēslī, nāve rītausmā, neatmaksātas

ciešanas.

Jauna laika slieksnis.

Vācieši tiek labi uzņemti: svešinieki, trūkumcietēji tāpat
kā mēs, vietas te pietiek. Vadoņi laupa tāpat kā pie mums.

(Ģēnijam tāpat ka saulei nav mērķa, tieksmju.
Saules bērns. Daudz puķu.}

Cīņā ar laci. — Ed savas lāčauzas, lāčpurni. Ar saujām
auzām skaras nobrauka un bāž sev mutē.

(Vienmēr dod tikai visnepieciešamāko, mākslinieciski

būtiskāko, visgrūtāko.)

Māte neieredz īliņu kā lāča dēlu, arī pareģojums, grib

viņu nomocīt, bet nevar (likusi nožņaugt, tas atgaiņājas).
Bet kā tad to iedabūjusi aizkrāsnē. Psikisks iemeslis?
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Māte greizsirdīga uz lāci. Uz pameitu, dzird, ka tā aiz-

nesta, iet pie lāča, viņai vien no tā dēls.

111 cēlienā arī 11. cerību un plānu kulminācija, pilnīga

vara, neierobežotas iespējas, spēku pārpilnība: dzīrēs (?)

plāns doties uz silto zemi, sauli iegūt. Bet tūlīt arī neiespē-
jamība, tautas pretestība. Runas sākumā gaviles darba

dziesmā, bet tūlīt: atkal pamest mīļās vietas, kā mēs reiz

pametām Indiju. Tagad atpakaļ uz Indiju. 8
— Pārāk tālu.:

Ļauj mieru veciem kauliem. Neizkauj visus mūsu arājiņus,
maizes devējiņus.

Grib apvienot visas ciltis un tad tās vest uz dienvidiem.

Apvienošanas neiespējamība. (Bet analoģija ar kapitā-

lismu?)
IV Piespiedu mēģinājumi, spiediens uz tautu, uzliek tai

nodevas un karaklausību. — Viens iešu.

Ļaunais elements, Loge? Hāgens? 9

(23108/8)

Slims koks nes jo vairāk augļu. Slimai būtnei ir dziņa

darboties, radošais ir veselo spēks.
11. atveseļojas, liekot lietā savu spēku.
Viņu izsmēja un nožēloja, ne par ko neturēja. Vienīgi

māte vēl baidās īl. spēka.

Kur nevar ar varu, tur ar viltu. Padodas sākot [/ nesa-

lasāms vārds krievu valodā] valstij, vēlāk tie saplok un

ieceļ par savu valdnieku. Viltīgs, labsirdīgs, izliekas par

vientiesīti, naivs, ģēnijs, Gēte, Garšins.

<Vīrs nostāvējis 1000 gadu, putniņā klausoties, dod īl,

sajēgu, ka viņā arī mūžības spēks.)

Pirms jaunekļa spēks un kaunība: naids pret sievietēm,

Tad jaunekļa mīlestība (varbūt pie lāča atrod savu mīļāko,
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kad to ierauga, tad nežēlo tēva, bet nosit). Tad kaunīga
mīlestības atzīšana. Tad bārenītei dod dēlu, prieku, aiz

līdzcietības, viņai nekas cerams, nekas zaudējams, dabiski

atdodas, kā Rute. 10

(Tad verdzenes?)
Tad mācītāja meita, kas viņu grib saistīt un kalpināt,

pārāk vīrišķs spēks, kas ņem, bet neļaujas saistīties un

piespiesties.
Tad 111 zūd vīrišķais radības spēks, padodas mācītāja

meitai, pārejas laiks uz darības vīrišķo spēku.

(Saules bērns

mierina ar savu poētisko spožumu, norāda uz augšāmcel'

šanos, kuru 11. nevar panākt, iet nāvē tikai brīvības mirkļa

dēļ.
Neatsvabina nevienu, bet dod cerību.

Visi bija bez cerībām un nogrima filistrībā.}

Bez pārsteigšanās. Tur, kur ir pilnīga sabiedriskās orga-

nizācijas pārveidošana, jābūt klāt masai pašai, tai pašai

jāsaprot, jāapzinās notiekošais; un arī varonis pats visu

apzinās tikai krīzes momentā.

Masai jāzina, ko tai vaiēiu nozīmēt viņas atveseļošanās,

tāpat kā nervozajam jāzina, kāpēc viņam tas un tas jā-

dara, lai atveseļotos.
Tas prasa ilgu, nepārtrauktu darbu.

Pret dekadenci un simbolismu ar to slimīgajām un pār-

spīlētajām krāsām.

Naids un niknums pret agrīno apspiešanu: lācis, dabas

spēki, milži, tad kungi.

11. dziļās sāpēs par tautas nākotni. Pavadonis nesaprot

viņa sāpes: Kāda tev daļa, viss paliks kā līdz šim, tā ne-

vajadzētu būt, bet ko tu tur vari darīt? Vienīgi dievs.

— Es būtu varējis, man jāvar, [2 nesalasāmi vārdi). Sie-

viete visu saprot instinktīvi, garīga mīlestība, 11. mostas

neliela greizsirdība. — Tātad tas ir tavs lielums. Tagad
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'ir pamats viņu [īlu] nicināt, lai pārvarētu viņa bailes no

lieluma.

11. ir nelaipns, E. V. es nespēju iejūsmināt.

Dzeja ne vienmēr būs tikai miers un mīlestība, bet gan

ideja.

11. ir Fausts, bet sievišķais ir ka vienlīdzīgs pamatprin-
cips, jauns pasaules izpratnes veids.

(23108/9)

Stiprs, apdāvināts cilvēks iet savu vientuļu ceļu, zina

tik sava prāta un savu dziņu likumus, ļaudamies citiem

nezināmiem lielās dabas spēka saucieniem. (— Tu neredzi

zvaigznes, man savs ceļš, savs likums. — Bet kurp īl. iet?

Ko grib? Nav noteikta mērķa — mērķi mainās, līdz aug-

stākam: laimi atvest, nāvi nokaut. Bet, ja nokaus, vai tad

būs labāk. Tas tik negatīvs, nepozitīvs līdzeklis? Vai ar šo

jautājumu viņu nebaida vecis?)
Visiem ir viens likums, visiem jāiet lēni, kur liktens

liek. Bet īl. grib zināt, kurp? grib pats locīt likteni (pret

ueigām, jo viņa dziņas aizvien aug).

(23108/10)

Dievs pats attīstās (11. viņu atsvabina) no māju gara par

augstāko soģi, piesavinājās sev debesu varu un prasa sev

cienību kā pret debesīm un sauli. Krāpnieks, kurš zina,

ka debesis nekad neiejaucas, ka pats nav debesis.

Arta zina nekonsekvences, ka krāpnieks.

Visiem jādomā, ka Dievs ir pārāks spēkā par visiem,

tādēļ nikns pret li., kad tas tiek zinātājs.
Arta uzrāda ĪL, ka Dievs ļaujas salabināties, kaulēties.

Kā tas sader ar absolūto varu? Teic to 11, lai sev kalpinātu,
atvilktu no Dieva, ironizē.

Zināšana, kultūra nāk no Dieva, bet atsvabinājās no

Dieva. Prometejs zog uguni, ll Arta liek īl. atnest uguni, ar

ko pili celt.
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Visi tiecas uz priekšu, ilgojas pēc piepildījuma, atsva-

bināšanas. Dievs tiek atsvabināts, iznīcinot viņu (tiek pie
tum vēl filozofiski izgaisināts).

Darbībā mirst doma. Arta pie 11.

Arta garīgi vientuļa, neauglīga, spēj darboties tikai caur

citiem. let uz sevis apmierināšanu. Arta ir domāšana, īl. —•

darbība.

Gēte — miesisko kaislību, centienu cilvēks, dzīves māk-

slinieks, ideālais filistrs. — Bet pārāks ir gara ģēnijs, ideā-

lais Don Ouixote 12 pretstatā ideālajam Sančo Pansam. Arta

ir kā Gēte.

Pašā sākumā jāliek nojaust, ka būs traģiskas beigas.

Pārgalvīga, fantastiska tiekšanās, pārāk liela, pārāk stipra,

bezgalīga tiekšanās. Spīts. I — Es tik jokoju, tev man jā-
klausa, negribu.

Sociāla kļūda. Ikviens grib iztikt bez masas.

Visa drāma viens vienīgs piektais cēliens.

— Tev nav jāzina. īl. Bet es gribu. Es gribu darīt visu

to, ko atzīstu par labu. Pretstats Faustam, vienīgi zināša-

nas. Pārāk stiprs: Dievs atņem spēku, norāda uz traģiku.
Ziedīte=saknes, II koks, Arta zieds

konservatīvais progresīvais dekadentais

Saules bērns Artas turpinājums.

Paralēlisms: īl. nav varējis novelt lāča akmeni, par vāju,

nespēj arī pats sevi pārvarēt, atrast savu mēru, ierobežot

sevi, par stipru. 111 Ziedīte: tev sevi jāierobežo, jādara la-

bais mazajā, masas labā, jāiegrožo kungu vara, jātaupa

spēki, nevajag pārpūlēties, kļūt par fantastu. Ziedītei, pēc
viņas pašas domām, ir taisnība.

Traģisks raksturs: tūlīt redzams: viņu nekas neatbaidīs,

viņš neielaidīsies kompromisos, kā, piemēram, revolucio-

nārs nebaidīsies visu upurēt.
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— Tev būs jāiziet cauri daudzām ciešanām. — Bet tā

tomēr ir netaisnība. — Neko nesasniegsi. — Bet piemērs.
i— Neviens nesekos. —Es iešu, es nevaru citādi.

Garīgi pārāks tas, kurš spēj ziedot visu un tomēr palikt

bagāts ā la Ijabs, visu atdod tam, kuru viņš mīl, savam

draugam (viņš jūtas netaisns drauga priekšā, ir pieņēmis
no viņa upuri vai (?) arī mīlestību, bet to viņam neviens

nevar atņemt. Un tieši tādēļ brīdī, kad šī viduvējība ir

gluži neaizsargāta, tā sasniedz pilnību. Pašnāvība.)
Varbūt Saules bērnā?

Katram nav savas taisnības, subjektīvs ir tikai dzejnieks,
11. nolādēšana, viņš visu ņēmis.
Saules bērns visu dod, nevis atsacīšanās, bet prieka

pilna došana, viņš ir pārāk bagāts, dvēseles bagātība pie-

aug dodot.

Ģēnijs, kas neko nedara, kam viss nāk pats no sevis.

Tautas manta atrodas pilī, tāpēc tauta tiecas pēc tās,

tāpēc nemiers, 11. grib tautu vest prom uz silto zemi vai

arī celt uz augšu.

11. sākumā daudz runā. Melša, fantasts. Tad piepilda

savu fantāziju un nerunā. Ziedīte viņu mīl kā pasaku stās-

tītāju.

Saules bērns. Viņš vēl mierina tos, kas viņu apskauž.

111 kulminācija, jūt savu vainu (?), grib arī skauģus pacelt
uz kopīgo lielo darbu.

11. dzīve taču nav veltīga, viņš ir uzcēlis kapās, iztī-

rījis zemi no nezvēriem, nolīdis mežus, nosusinājis purvus,
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savācis kopā ezerus (viņa ezers gāžas pār pili). Mirst kā'

pās, nāves cīņā jūra krāc un met šļakatas.

(23108/11—12)

11. ir absolūtais monarks pret feodāļiem, visas tautas

vienības viducis, tādēļ tautas varons. Viņa spēks feodāļu
iznīcināšanā, tad absolūtisms pats tiek nevajadzīgs, jā pat

kaitīgs, jo viņš neattīsta pašdarbību (varons ari psikolo-

ģiski visu grib viens darīt, mēģina, bet sāk feodāļi atkal

kauties savā starpā).
Gradovskis. 13 32., 33., 34. lpp.

īl.: valsts ideja — uzdevumi:

1) apsardzība pret ārējiem ienaidniekiem,

2) apsardzība pret iekšējiem apspiedējiem, feodāļiem,
3) tiesa,

4) nodokļu ņemšana priekš kara spēka,

5) tikumība un ticība, jauna — baznīcai,

6) tirdzniecība, bagātības vairošana — tirgotājiem,

1) karš, 2) tiesa jeb 3) nodokļi,

4) ticība, 5) skola, 6) bagātība,

7) viss kopā: vienība, valoda, latvietība.

Krāj dziesmas kā Pisistrats 14
,
Kārlis Lielais' 5

.

Tātad visu iesāk, nepabeidz, grib par daudz un viens,

tādēļ grimst, bet viss sētais uzaug. Ja būtu bijis mazāks,

būtu maz sējis, bet ko gatavu, apaļu izaudzējis, tagad
visam tik devis sākumu, lai paši izved galā, tātad nāvē

tomēr sasniedzis to, ko dzīvē nespēja sasniegt, vismaz ne-

spēja sagaidīt — līdzdarbību, kopus mērķa panākšanu
caur kopu darbiem, visu atsvabināšanu caur visiem.

Viņa dzīves laikā to nesaprata, jo viņš dzīvoja par

daudz ātri uz priekšu, viņa dzīvē ne vien izdzīvota (filo-

ģenētiski
16

) visa pagātne, bet arī nākotne, kā katrs ģēnijs.

(23108/13)

Dievs pats īsti vainīgais, jo cilvēkam vajaga grēkot.
Dievs šaubās pats par sevi, priekš kā viņš ir, vai sevī pašā

mērķis? Vainas iekšējais cēlons paliek visiem apslēpts,

kādēļ pasaule tik nepilnīgi ierīkota?

Traģiskais neizskaidrojams, kā nāve un dzīvība.

Dzīve pate sevi dzemdē un iznīcina, nezvērs.
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īl. cenšanās pēc augstākas dzīves, tāds tiek uzvarēts, tur

ir lielākā traģika.

Prometejs īsti traģisks.

īl.==Hamletam: ģēnijs pret apkārtni.
Varons intensīvāk dzīvo vienā ziņā, tā ir prometejiskā

uguns.
īl. nav nemaz vainīgs, ne pret vienu, vainu arī pastrīpot,

pret paradumu, dievu utt.

Mirst dzīves, nevis vainas dēļ.
Cēlons: dzīvei jāatjaunojas (labi, ka ātri mirst, jo tā

ātrāk progresē), visums, kaut gan pelēks, ir vairāk nekā

viena spīdoša ģēnija saule.

li. cīņas prieks un bojāeja, triumfējoša pašiznīcināšanās

sajūta.

Viņš ir ģeniālais Antonijs pret līdēju, filistri Oktāviju.' 7

Viņš cilvēks — tas aprēķins.

Viņš traks — tas rāms un apdomīgs.

Viņš uzvar — tas pasīvi cīnās un tomēr galā apēd lēni.

Viņš ģēnijs — tas visums, masa, paradums, aizsprie-
dums.

Niknuma skats no īl. Antonijs IV, 300.

Vaktszaldāts (Antonijā). Izbaiļu un gaidu noskaņa IV.

Augstsirdības skats (Antonijs un Enobarbs). ]S

(23108/14)

Šīs varas nevar zināt, izprast un apkarot, tie ir tie dievi,

saka vecis, lielākais ir nāve. Bet īl. grib zināt un visus

veikt, viņš jūt nebeidzamu spēka avotu sevī, dzīslās asins

un spēks staigā augšup lejup, meklēdams izejas, visu pa-

sauli apgrieztu. Vecis: bet šīs tumšās varas aiz pasaules.
Atliek tik cerēt, paļauties, kaulēties, lūgt.

111 zemnieki un virsaišu pilis, un svētki, vieni tic un

cerē, un godbijīgi noskatās uz visu, tās ir autoritātes, citi

instinktīvi ienīst: mēs viņiem kalpojam, lai viņi mūs ap-

sargātu pret vāciem un igauņiem, bet mēs tiekam nabagi,

apsargāšana mums maksā dārgāk nekā pate nelaime,

igauns paņems visu, bet pēcgados visu iegūs vēl bagātī-

gāki, bet šie ņem ik dienas, ik gadus, jo vairāk pūlies, jo
vairāk ņem.

Netic, ka zemē viss labā kārtībā un taisnībā.
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Viņa acu priekšā pārtrūka aizkars, un viņš redzēja citu

pasauli.
Pilsētā katrs dzīvo savu patstāvīgu dzīvi, brīvi, gaiši,

visu zina, visu spēj, — uz laukiem kā vergs, kā lops, kuru

ēdina un dzen darbā, kas runā tikai tik daudz, cik lopi.

Pamatiezīme: latviešu un vispār mazo tautu rakstura

kustīgums, masa ir grūti iekustināma. Gaili ir zemgaļi.

Filoģenētiskais likums arī tautu vēsturē: latvieši embrija

stadijā izdzīvo visas pasaules attīstības fāzes.

Patiesība, kas sniedzas pari laikiem, pari vēsturei.

Lauzties uz priekšu no parādības uz dzinējspēkiem.

Jauns kultūras tips, lielāks dzīves spēks un patstāvība.

Vēsture nav prāta parādība. Rūdolfs Eikens.

Līdzdalībai vēsturē mūs jāpaceļ pāri nožēlojamajam

vidusmēram, kuru neiespaido nekāda formas maiņa.

Lielas personības spēja nošķirt savas tieksmes no tīri

cilvēciskām interesēm, viņpus fiziskās un sociālās sfēras

tām pacēlās garīgās radīšanas pasaule, lai piešķirtu dzīvei

saturu un patstāvību.

Cīņa par garīgo «es» lielā domātājā.
Interesanti ir nevis tas, ka lieli domātāji ir atkarīgi no

sava laika un tā prasībām, bet gan tas, ciktāl viņi iziet

pāri laika robežām.

Nevis mācību sistēmu nesējs, bet idejas vai enerģijas
radītājs. Nevis lietu novērotājs, bet tas, kurš atrodas pašā
radīšanas karstumā.

Antīkais ideāls: nobeigta forma un ritma samērība.

Modernais: vienīgi iekšējā dzīve un nebeidzama kus-

tība.

Plotins (pāreja).

Varoņa attēlojums jaunā veidā: reālisma periods tam

bija tikai sagatavošana, kurai vajadzēja mūs tuvināt va-

roņa, visa nicināšanas izpratnei, mudināt neko nerespek-
tēt.
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7i.

laužas uz āru briesmīga ziņkāre par visu apkārtējo.^

Saules bērns

to apmierina iekšējos novērojumos.
No radikāla karjerisma pārgalvīga varonība, nesaudzīgi

sagrābt, apspiest ienaidnieku, pēc tam sevi pašu, nesav-

tīgi uzupurēties.

Pārgalvīgam būt, tas nozīmē būt brīvam. Brīvam būt, tas

nozīmē būt pašam, būt stipram, lielam, centīgam, pieti-

cīgam.

(23108/15)

Dzīve liek priekšā daudz prasījumu, kas visi grib tikt

izpildīti, visi vajadzīgi, — nākotne izšķirs, vai uzdevums

ir vēsturisks vai ne.

Nevajga dzīties pēc abstraktiem vēsturiskiem uzdevu-

miem, kad visapkārt tik daudz vajadzīga darba un tik maz

strādnieku. Iz vienkāršas filantropijas izaug īstais vēstu-

riskais uzdevums.

Lai meklē darbu, kas pa spēkam, ne tik «vissvarīgāko,

visderīgāko darbu», priekš kura varbūt trūks spēku.

Bet še cits jautājums, ne pēc «visaugstākā darba».

Mēs meklējam darbu, kas ne vien līdzētu zināmiem ļau-
dīm, bet ķertos ļaunumam pie saknes, sabiedriska darba,

idejas, kas pildītu visu dzīvi, apņemtu visu patību, neat-

stājoties vestu uz noteiktu mērķi.
Atvilksat visus spēkus no kultūras darba!

Bet tik uz laiku un ja izdosies.

Atvilkt ir grūti, tikai labākos, kuriem kultūras darbs tā

kā tā par mazu.

Vidus ļaudis pat kultūras darbā neies, teiks — kad ne-

var augstāko, tad labāk neko!

Ja tie ir beigti, tie nebūtu arī derējuši vidus darbam.

Godīgie, kas atzīst savu vājību, derēs vidus darbam un

paklausīs saucienam.

Mēs ticam dziva cilvēka dievam.
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Pie mums arī ir daudz vidēja, zema darba, arī kultūras

darbs. Netiešs kultūras darbs: ne paši mācām, bet iedodam

tam mācāmam objektam gribu uz mācīšanos, stiprinām

organismu un modinām kā caur spēcīgu barību vai sāls

iešļākšanu; nedodam iekšējas zāles, bet spēju cīnīties ar

baciļiem, saviem ienaidniekiem.

Plašs lauks kultūrdarbībai.

Minimāla programma.
Šaurs revolucļionārisms?].
Nedabiska mīlestība uz tāļo.

(Kas ir galvenais darbs?

Dot tautaikultūru? (Pēteris Lielais) 19

Tautas un valsts ideja, cilšu apvienošana, ari lietuviešu.

Došanās uz silto zemi?

Vispirms 11. ir pārvarējis mācītāja meitu, 111 stipro bar-

baru pārvar viņa, kultūra.

Vēlāk zemgaļi tomēr dodas prom uz silto zemi, pie že

maisiem,}

(23108/16)

ĪL iet laukā iz patriarkāiības, nav vēl personība, indi-

vidualitāte. Tāda ir tikai Arta. Zemziede arī nē, tā tikai

top māte, masas, sugas turpinātāja, bez savas indivļiduā-
!as?] dzīves, bez individuālām?] cienības jūtām.

I

Patriarkļalā?] sugas dzīve, kā zemniekos vēl nesen.

Kraukļi, ziemas putni.
Pēc gadskārtas arī puķes, putni bieži.

(23108/17)

Afrikāņu ieraša pie pārejas iz bērnības vīrībā: zēns no-

mirst, viņā ieiet senču gars, kurš to no jauna atdzīvina.
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(li. nemirst miesīgi, bet garīgi, un vecis dod viņam savu

garu. Bet īl. mana, ka tas tik simbolisms, ka spēks viņa

paša.) Nav bērnam atmiņas par pagājušo, iemāca jaunas
mākslas.

(23108/18)

IL nav spējis novelt akmeni no lāča alas, pārrāvies,

tādēļ sēd 7 gadus aizkrāsnē.

(23108/19)

I — Nākat nu brīvībā! Bet visi izbaidās, kas bija agrāk

skundējuši par verdzību, nu paliek, tik daži iet līdzi.

(23108/20)

I Sēž un novēro tuvāko apkārtni (Gēsta Berlings, vecais

Sinklers 20), piemēram, ieduspuķes, dzīvās un nedzīvās pa-

saules kopsakaru, arī puķes, tāpat kā akmeņus, dūmus,

sīkus graudiņus, putekļus saulē, sniegu, iekšā plūstošo

gaisu. Dūmistaba bez skursteņa.
Vilks no izsalkuma rij zemi.

Viņš grib no akmeņiem cept maizi vai arī atrast to.:

llam ienes puķes, augus, egļu čiekurus, zariņus, lāste-

kas, mazus dzīvnieciņus, ap viņu izaug vesela maza pa-

saule, kura viņam tagad Jāatstāj, lai iekarotu lielo.

Sāls šķīdumus kristalizēt (vai arī to Saules bērnā?).

(23108/21)

Dzīvība savā plaukumā grib darbību, tā ir spēks, skais-

tumu tādā mērā, cik tas stiprina spēku; grib ne skaistumu,

bet patiesību un iedarbību. Vecumā, pārbriedumā gribas
skaistumu, atpūtu, mieru, baudas.

11. I—III ir spēks, ņem skaistumu kā laupījumu, kas

kāpina spēku.
IV, V, kad skaistums, Arta, ir zudusi, viņš sāk to apzi-

nāti gribēt, ilgoties pēc Artas. Tas ir 11. briedums, augo-

šās ilgas un viņas meklēšana — Jau pārbriedums.
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V viņš atgriežas Artas pilī, bet manta ir nicināma, un 77.:
iegrūž piii zemē, lai uzceltu jaunu kopā ar Ziedīti, ar

masu.

Arta, zieds, kas neries augļus, eksistē sevis pašas dēļ.

Neatstāj pēc sevis dēlu, dēlam arvien no jauna jānāk no

masas. Kultūra neattīstās uzreiz, bet pakāpeniski. Arta

tikai paraugs. (Bet no kurienes viņa nāk?)

(23108/22)

7/. beidzot jāabstrahējas arī no tautības, jāpārstāv ko-

pigās kustības intereses (cīņa pret vāciešiem, igauņiem,
tad viņš redz, ka tur ir tā pati nabadzīgā tauta).

Vai 77. pie šīs atziņas noved tauta, vai arī pie tās ved

viņš pats? (Laikam gan tā, ka vispirms viņš pats to ap-

zinās, bet ierosinājumu saņem no masas.)

Labā un skaistā īstenošana ir ieslēgta saimnieciskās ne-

pieciešamības robežās.

I

Agrākā harmonija bija ordre naturel21
,

vecis saka, arī

manā jaunībā nebija harmonijas (slepeni citiem to

iestāsta).

Būt maigam un laipnam ir greznība, kuru var atļauties
tikai bagātais.

Cīņā jāizveido jaunā paaudze, kas uzvar. Pamodināt

materiālās intereses; nevis mīlestība, bet cīņa, vara.

Sapnis par zaudēto un iegūto paradīzi.

Pirmatnējais stāvoklis bez cīņas un nākotne bez cīņas.

I Pirmatnējais komunisms

Nemierpilna uguns dvēsele

iestāsta).
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Tā bij tā laime, tas viss, tik vien.

Kad 11. atbrīvojas no mācītāja meitas, viņš vēl ir kaut-

rīgs jauneklis.

Revolucionāra varoņa traģēdija, kurš ieradies par agru,

par daudz paļāvies uz sevi, tic revolūcijai, ļaujas naidam,
kaislībai.

Dzīvības spēks reizē ir arī revolucionārs elements. Visa

dzīve ir revolūcija, pareizāk evolūcija, traģiskais ir kļūdī-
šanās [1 nesalasāms vārds].

Pilnasinīgs, vajag lieliskas aktīvas darbības, pastāvīgas
radīšanas (pirms sieviešu, tad sociālais darbs).

Viss modernais pesimisms: (ļaunuma mērs lielāks par
labuma mēru) ir proporcionāls sakrāšanai smadzenēs no

zinātnēm un mākslas iespaidiem un intelektuālā spēka
maza tērēšana.

I

Labums ir pašizdošanās.
Laime ir aktīvā darbībā.

Bet neizšķērst velti spēkus sīkumos.

Nevajag skaitīt par darbību viņas vēlēšanos un domā-

šanu par viņu.

Ne tikai skaidra domāšana vien.

Bet praktisku mērķu sasniegšana.
T. i., darbs un ražojumi, kas dara cilvēcei dzīvi jau-

kāku, cēlāku un tiklāku.

Sākumā: stiprākā tiesības, cīņa par eksistenci.

Aut fer, aut feri! 22

Liek strādniekiem būvēt ceļus, pilis, uzbērt kalnus. (Sā-
kumā to dara milži, tad mazie ļaudis kopīgā darbā.)

Vulkānisms un ūdensdarbs. Mēmās masas lielums.

HeconpoTHßAeHne 3Ay.

(23108/23)
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I

77. ir pavasara viesulis, ledus lauzējs.

Aiziet, dziedot vētras dziesmu, stipras šalkoņas un brīk-

šķēšanas pavadīts.

11. arī dumpīga taisnīguma un personības izjūta, viņš ir

pret apspiešanu. Jērings 45, 46 23

Lācis ir turpinājis laupīt. Viņam grib ik gadus upurēt

9 jaunavas kā Mīnotauram.24
Visskaistākās, jo neglītās

viņš saplosa, viņš ir gardēdis, lācis jau uz medu, visu

saldumu. Ja nedod, tad lopus saplēš, auzas nomin; vecie

kalpi grib, lai dod. 77. dumpīga taisnīguma izjūta, negrib

pakļauties.

Zīle lācim.

E. ŠLeigers. Cīņa. 112.25

Simtpūru nesējs kā mākoņu dekorācija, mākoņu maiss,

pilns kā maiss debess.

Teilors — cilvēks tagad attīsta dabu.

lācis — ziema

īl. — saule

Ils saule un cilvēka gars, augstākais saules panākums.

Saule noiet, bet tik tā liekas.

Masa uzvar, bet sēkla, iniciatīva nāk no saules — īla.

(23108/24)

111

Putniem atver krātiņus, tie tad uznesis viņu augšā. 26
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No dzelža nokala mazu bērnu. Dzelžu Mārtiņu (tvaika

mašīnas).

Trīs, pieci, astoņi, desmit — kaut gan tik pieci ir.

Gariem kāšiem, vienā galā siena kaudze, otrā ūdens

muca.

IV

Pie lielā koka zemēkauli, galā ligzda.

Ar dzelža rungu izplēš sev ikrus.

111

Pūt pār lauku, apzeltī malas.

Grib ķēniņa meitu precēt.

Velns nāk: liels karstums — īsta vērsme pa priekšu.

Citu biedru vietā nokauj nakti ienaidniekus.

Maisa biedri ūdeni traukā (liktens), lai spēks nāk klāt.

Jo sit, jo stiprāks tiek, nestieg zemē; avots, kur uguns

deg, bet nekas nesadeg: stiprības avots.

(23108/25)

11. jāpārkāpj liktās robežas, šo robežu pašu labā, dievam

un pasaulei jāattīstās, un pārkāpjums ir kaulu augšana, tie

nav patstāvīgi, bet parādās dzīvībā tikai cilvēkā, caur to

tikai darbojas, kā matērija tikai caur garu jeb enerģiju

darbojas.
Jaunais tikai attīstās, veco gāžot, un tas ir tas pats jau-

nais. Vienmēr karš pret sevi. Jākrīt un par to sodīts top,
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cieš (runā tik izliekas, it kā tas būtu sods, nav sods, bet

sāpes, pāreja).
Indivīds tiek upurēts vispārībai, ari dievam, caur upuri

vien progress iespējams, bet indivīds negrib ļaut upurē-
ties, kamēr atzīst, ka viņam vienam nav nekāda dzīves

mērķa, ja viņš negrib nogrimt lielajā kūtrajā masā jeb

matērijā (filistrībā). 11. to negrib saprast un meklē saturu

un mērķi indivīdam, kas būtu pašā indivīdā. Saules bērns

ņem upuri ar apziņu uz sevi un dara tā indivīdu brīvu

pienākumā, darbā priekš citiem.

(23108/28)

Viņš ir pārāk daudz kārojis, visu, iesākti darbi. Vinci. 27

Agrāk viņš ir ticis uzvarēts, nav vēl pietiekoši spēka

lielajam mērķim.

111 Kārnākas šausmas, turnīri; turpat cīņas, jaunavas liek

zemniekiem sev par joku cīkstēties, tie dzied darba

dziesmu, izlauž rokas, ar ko strādāsim. Dzelžus lauž, sviež

gaisā.

Viņu pakļauj kultūra, t. i., mācītāja meita, kura grib
novest tikai pie baudīšanas, tā, ka izvirst kultūra (senie

romieši), bet lāča dēla spēks ir par lielu, lai iztērētos

baudās.

(23108/29)

I Viņš aiziet ar noteiktu mērķi: nonāvēt lāci. Uz laiku

pakļaujas svešiem mērķiem, ierobežo savu gribu, kais-

lības.

Filozofisks dialogs ar Dievu.

Varbūt pēc übaga aiziešanas atskrej ļaudis: lācis aiz-

nesis mīļāko.

Ļaudis I. skatā aiziedami viņu nožēlo nicinādami, nu

viņš uzceļas.

Übags teic: tu nogrimsi tumšos dziļumos. Kontrasts: īl.

ir saulesstars un martavējš.
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Übags dod balto zirgu. Piepeši atskrien ar zelta iemauk-

tiem, zelta saule pierē, mēnestiņi iemauktos, segli, neviens

nespēj noķert, īl. uzlec mugurā: hei! ho! — Zirgs — dieva

dots spēks, dievs viņam ir līdzi; kad tiek vecajam dievam

neuzticīgs, zirgs pazūd. 111 nāk kā melns zirgs.

(23108/30)

II

Kauja ar lāci.

Klausībā pie mācītāja meitas un viņas pārvarēšana.
Lācim bijis pareģots: pats caur sevi bojā iesi, pats caur

sevi atdzīvosies, tādēļ turas par nemirstīgu.

(23108/33) 28

V

Vai īl būtu kaut kādi noziedzies pret sevi un tāpēc
ietu bojā?

Viņš ir noniecinājis mazos mērķus un tikai iielos atzinis

par sevis cienīgiem, kā, piemēram, Napoieons negribēja
konstituēt Franciju un Eiropu, bet gan tiecās pēc pasau-

les kundzības, gribēja doties uz Indiju.

Bet tornis balstās uz sīkiem akmeņiem, un tauta kļūst
vāja un viņam vairs neseko.

I

Übags — dievs ir tikai pasaules kārtība, kura 11. sāla

celt tautu: attīstīt to. Kad īl tas neizdodas, Jo viņš grib

pārāk daudz, tad vēršas pret viņu, sūta melno zirgu, laiž

to aulekšos, lai citādā veidā uzvarētu.

Skati

Ļaudis izsmej 11., humors. Darba dziesma.

Mātes rūgtās sāpes.

Monologs — ilgas un spēka sajūta.
Senā labsirdība, humors, prieks.
Atvadas. Mīļākā. Darba dziesma.
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II

Cīņa ar lāci, tūlīt pēc tās cīņa ar milžiem?

Mīlestības skats. Mācītāja meita.

111

Turnīrs. Dzīres.

Mīlestības skats.

Vēl skati

IV

Plosnis.

Tautas apspiešana.
Došanās uz Vāczemi.

V

Bojāejas skats, arī vācieši dzied darba dziesmu, bet tā

neskan.

(23108/3 4) 29

IV

lekšēja cīņa pret izlutinātību, kultūras dekadenci (mācī-
tāja meita), pret tīro baudu, apnikumu; iegūst otru kultū-

ras pusi: garīgumu.
Ibsena cildenais cilvēks pret dekadentiem.30

Kļūst par pasauls plosni tīro baudu dēļ. (Tanheizers) 31
.

Plosnis ir cīnītājs bez noteikta mērķa. Vēl lielākas cī-

ņas: grib uzvarēt un iznīcināt vāciešus viņu pašu zemē,
seko alnim, kas viņu vilina. (Varbūt melns zirgs.)

Ir uzvarējis vāciešus; iemetis tos jūrā un tagad grib
doties vēl tālāk; viņam vairs neseko,- viens iešu! Egois-
iiski līgavas dēļ. Nolaupītas daudzas latviešu sievietes. Pa

to laiku vācieši atkal parādījušies pie mums.

Milži apspiež tautu, tagad tie ir valdnieki, taču li. ne-

dzird tautas vaimanas, darba dziesmu, bet klausās tālajā
jūras šalkoņā (tā skan viņam, ausīs).
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Kultūras (mācītāja meita un velni, un vācieši) pārsvars

viltībā, negodīgumā, asprātīgs runas veids, pārsteidzošas
domas.

11. ir rupjš, godīgs, patiess, bet dumjš (?).■

Kalna kāpējs — Resnais, partija.

Pieņem īliņa veidu: apģērbj lāča ādu, kurpes, sit rokās

kā lācis un dara viņa darbu, bet vāji, tāpat kā viņš krek-

šķina un spļaudās.

Pūlis kronē viņa otrenieku, talantu, t. i., maziskumu,
Lielais Līkais32

. Viņš gribēja cīnīties pret lielāko ļau-

numu — nāvi.

Grib neiespējamo: uzvarēt velnu, pašu ļaunumu, nāvi,

izravēt ļaunumu ar visām saknēm. Pats Dievs izbīstas. Die-

vam vajadzīgs ļaunums, velns: ironiska līnija! 11. pārvar

pat nāvi, kādu laiku neviens nemirst, piemēram, kāds

biedrs paliek dzīvs.

Galvenā rakstura iezīme — spītība.
Tālāk var tikai caur spītību!

(23108/35)
33

1902?

Pigmalions un Galateja u
.

Tikai paša radīto mīl vairāk nekā sevi pašu: viņam jā-
atdod sava dzīvība, lai tēls kļūtu dzīvs. Dara to.

(23108/37)

111 varbūt Jāņos, kā romiešu saturnālijās
35

,
kur visu

parodē, vergi līdzīgi kungiem, sēd pie viena galda.
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Bez tam komisku skatu, kā pie Šekspīra, taisni pēc ļoti

stipri traģiskiem momentiem,

(23108/38)

Kāpinājums pirms tuvojošās nelaimes. Katastrofa (?)
nāk lēni, pamazām, kas satrauc publiku.

Pret pašu priekškara nolaišanu: ļaužu skats, tas skatītā-

jus līdzi aizrauj. 111 turnīrs ir arī skatītāji, kas viļņojas un

aplaudē, skumst un priecājas par īl. uzvaru. Beigt ar ļaužu

kustīgu skatu.

Smiekli kā reakcija pret spaidu, pret bailēm, pret dievu

kā pie Aristofana.36 Varbūt 111 arī; ļaudis smejas, ka dievs

pārvarēts līdz ar visiem velniem, tomēr IV atkal atkrīt

atpakaļ ticībā un padevībā. Dzīves dzelži, netaisnība. Cie-

šanas atkal spiež.

(23108/39)

Vispārīgais. Piezīmes

71. ir Herkuls — tā pati teika, tikai ar cilvēciskākām,

traģiskām beigām.

Ģēnijam nav mērķa tāpat kā saulei. Nav arī tieksmju?.

(Saules bērns.)
Kur ir Loge? Ļaunais elements? Vai pats dievs, vai jods?

Ģimenes no divām saknēm, dieva un velna: mātes un

lāča, gudrā un labsirdīgi rupjā. Bet abi gali iziet no viena,

kas augstāks par dieviem un velniem, un atkal satek

vienā. Bet no kurienes Ziedīte?

(23108/43)

Raksturi

71. Tu esi mūžīgs, visos laikos (Helēna Faustāk

(23108/44)



J. Rainis 20. gadu sākumā



A. Lerha-Puškaiša sakārtoto «Latviešu tautas teiku un pa-

saku» 5. daļa. Rainis uz vairākiem šī izdevuma sējumiem
atsaucas «Imantā» un «Kurbadā»



Āronu Matīsa sastādīta krājuma «Mūsu tautas dziesmas»

vāks. Rainis šo krājumu izmantojis sacerot lugu «Kurbads»



«Kaja Grakha» fragmentu iestudējums Drāmas teātrī. J. Lejas-
kalns — Kajs Grakhs un J. Bebrišs — Licīnijs

«Kaja Grakha» fragmentu iestudējums Drāmas teātra uzvedumā

«Viņš trīsreiz sauca mani» 1965. gadā



Skats no «Kaja Grakha» fragmentu iestudējuma Drāmas teātra

uzvedumā «Viņš trīsreiz sauca mani» 1965. gadā. I. Aderma-

nis — Kajs Grakhs, L. Freimane — Kornēlija



Skats no lugas «Imants» fragmenta Drāmas teātra iestudējumā «Viņš

trīsreiz sauca mani» 1965. gadā. Pirmais pa labi I. Burāns — Imants



N. Kostomarova «Krievijas vēsture». Rainis to izmantojis,
sacerot lugu «Stenka Razins»



Lappuse no N. Kostomarova darba «Krievijas vēsture»
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Morāie: ja nebūsi labs tin krietns, nāks nelaime..

Vispārīgais

Visi sabiedrības, saviesības cilvēki, naiva, atklāta runā-

šana arī par visintīmākām lietām visu ļaužu priekšā, arī

mīlestības skati.

Valoda naiva, kodolīga, lautas pasaku garā.
Doma sievišķīga, saraustīta, neloģiska.
Runa atstāj vielu minējumiem.

Katra doma kļūst par darbību.

īl. Daudzu vārdu uzskaitīšana dod zināmas pilnības sa-

jūtu, ari nogurdinādama.

Tāpat puķes, kokus, zivis, zvērus uzskaitīt.

Leopardi valoda

I Spēcīga un droša pirmajos īgnuma uzplūdos par vi-

suma sāpēm.
II Dzēlīga un briesmīga izmisumā.

111 Uzsvērta dzīves apnikuma, rezignācijas brīžos, t. i.,

daudzveidīga, vienota un pilnīga.

(23108/45)

/V Zemestrīce, zeme sašķeļas, aprij pili.
111 Pērkona lodes, IV tiek stāstīts, kā zeme sašķēlusies.
Mont Pelēe apraksts. 37

(Cik liels tad ir tas dievs, kad tās tās lodes?)

(Vecis stāsta par dabas spēku posta darbiem un nepār-

spēj amibu: dievs tikai viņus sūta, bet viņi arī nāk bez

dieva.)
30. Ipp. indiāņu plūdu teika poētiska.
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Māņticīgu ceremoniju skats, triki, izsmej ĪL (vēja va-

nags, jūras krupis). Pareģojumi.

(23108/46)

Lācis agrāk bijis cilvēks, ticis par zvēru no dusmām.38

(23108/47)

I daļa. Māte un lācis. Veltīgi atriebības mēģinājumi ar

dēla palīdzību (pēc tam kad vina ar viltu aizbēgusi).
II īliņš.
111 Ziedīte, Saules bērns kā ievadījums, un Saules bērns

atrod vārdu: brīvs, tiešām uzceļ pili augšā citā veidā, bez

pūlēm.

Apmēram kā Eshila Prometejs vai Vallenšteins, tikai

Vallenšteinam nav nacionālas nozīmes, kas ir ļoti vaja-

dzīga.
Uzvest lielajos dziedāšanas svētkos.

Katram cēlienam dot: 1) noskaņu, 2) vienību, 3) kulmi-

nāciju, 4) nobeigumu.

I divi kulminācijas momenti, pēdējais stiprāks. (?) Dieva

skats un līdzraušana, pareģošana, tad nobeigums — aiz-

iešana.

Pirmais skats — kur ir kāpinājums?

Cīņa pret veco.

II pretdarbība kur? Māre, Lācis, bet arī Mācītājs, maiņas
skata milži un bezveidīgi draudoši dabas spēki, īl. paša

pārāk stiprā dziņa, kuru viņš tomēr vēl pārvar tīri cilvē-

cisku, simpātisku mērķu dēļ: Ziedīte, vēlāk lieta uzvar

cilvēciskās intereses.

111 Stipri uzsvērts starpskats (dzīres). Traģiskais moments

otrajā lielajā skatā kur? Kad tauta atraida īl. plānu? Bet

vai tas pārāk neievelkas, jo intrigas nāk pa priekšu?

Starpskatu tad pašā sākumā.

IV Bez jauniem pretspēlētājiem? Bez situācijas skata,

pretspēlētājiem jāiejaucas strauji un spēcīgi. (Viņiem jā-

sagatavo katastrofa, tai jābūt iepriekš nojaušamai, pret-
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spēlētāja izraisītai, viņi pamudina 11. uz to ar viltu, Māre,

alnis, skauģis.)
V krītošas darbības pēdējā pakāpe, un tikai tad beigu

darbība, tātad pirms nogrimšanas skata vēl kaut kas. Var-

būt cīņa ar pretnieku, varbūt uzvara, kas vēl jo vairāk

tuvina beigas, Ziedītes ierašanās?

7/. no paša sākuma nav noteikta plāna, savās dažādajās

cīņās un darbos viņš pārliecinās, ka tie visi ir tikai pa-

gaidu līdzekļi, ka tautu var atmodināt nevis ar tiem, bet

gan ar pakāpenisku darbu, ar daudziem zaudējumiem, pa!

zaudējot labākos spēkus. Grib ķerties pie ļaunuma saknes:

izskaust nabadzību un ciešanas, nožņaugt nāvi, vispirms

aizvest visus prom uz apsolīto zemi un tad pašu nāvi iznī-

cināt. It kā izmisīga apņemšanās, jo 7i. taču nespēja izdarīt

vieglāko, t. i., aizvest ļaudis prom: viņi ir pielipuši pie
zemes.

11. nāk pirms laika un grib laiku pavirzīt uz priekšu

(liels, skaists monologs).

Gaišs tels: Ziedītes masa, jūsmīgs jauneklis kā sekGtajs,

otrs pavadonis skeptiķis, seko aiz savtīguma, topošs amat-

nieks. Humoristisks skats ar entuziastu, kurš ir pilsonisks,
bet ar cēlu dvēseli.

V 1. skats: atrod Ziedīti, viņa to pazīst, bija sekojusi

skauģim, līksma nāk atpakaļ. Cīņu rādīt ironiski, skauģis
nozākā Ziedīti, tiek nosists. Maiņas skats: iet tālāk, līdz

beigas pasaules galā, 11. nogrimst. Ziedīte bija aizstāvējusi

savu bērnu pret skauģi.

Maiņu skati ir piemēroti 11. centieniem.

V Grib pārcilvēciskus mērķus un pēkšņi ir atgriezies
pie cilvēciskā, pie mīlestības, Ziedītes

£
dēla, un arī pie

darba dziesmas.
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Atkritnē pretinieku nozīme pieaug, bet tāpēc viņiem ne-

drīkst būt taisnība, viņiem jābūt nesimpātiskiem kā rēgiem

un bezveidīgiem spēkiem, kuri neizsauc līdzjūtību. Tā sa-

glabājas interese par 11.

Katrā krietna deva egoisma: 11. nav mazisks egoists,
viņš neko neprasa sev, savai personai. Izšķērdīgs, bet

naivi pieņem lielus upurus, tāpat kā pats bez apdomāšanās
nes lielus upurus citu labā. Zināma cietsirdība. Ziedīte

taču ir sieviete, klusa būtne {? Iniņa nē). Viņai nepiemīt
naudas egoisms. Grib tikai 11. pašu. (Sevis pārvarēšanas
skats: upurē Ziedīti, lai glābtu lietu.)

Māre kā Kleopatra. Naudas un baudkāres egoisms. To-

mēr vairāk Aspazija, kurai ir arī kulturāli mērķi. Sieviešu

emancipācija.

IV Aizraujoša ārēja darbība, krāšņs skats, varbūt 11.

dzīve kā pasauls plosnim, pazudušajam dēlam? Mežonīgs

prieks un izmisums? Māre, Ziedīte, no kuras viņš kaunas

vai kuru otrreiz nolaupa viņas skauģis. Visu romantiski.

V Gala skats, izmisīgā cīņa, kurā nožņaudz pretojošos
dzīvību, var būt izstiepta garāk. Pie tam vēl pavisam īss

ievads. (Atpūšoties 11. dzer Ziedītes asinis, te analoģija ar

spēka mucu.)

Katrā cēlienā kādu lielu, sevišķi skaisti izstrādātu skatu.

Dziru skati Šekspīram bieži: Makbetā, Antonijā un Kleo-

patrā, šeit arī 111 Vallenšteins39
.

1 spēcīgi skan darba dziesma? vai monologs (ir ekspo-

zicija)?

Satraucošais moments: ievadījumā?] mātes skats. Cīņa

pret priekštecību un šaubas {skats ar Ziedīti pirms mātes

skata?), tad galvenā daļa: Dievs un celšanās. Liela, kūtra
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masa, kura ll jāiekustina: viss paliks pa vecam. Aizrauj

sev līdz jaunatni.

Pēdējā daļa vai V īss.

(23108/49—50)

Sievietēm josta pār krūtīm, dimantiem apstulbo jau-

nekļus.
D. Paskatīties, par cik minūtēm dienas dilst rudenī un

aug pavasarī: spēki pieplūst ik pa stundu.

Ozols Baublis, svēts. 1000 gadu vecs.

(23108/64)

Burvju asinis. Asins lietus. Dīķi un ezeri reizēm top par

asinīm. Maize, rāceņi, olas, piens, sarkanas punktiņas, tad

plankumi.

Dīķī brūngana krāsa, malā 20 pēdu gara strīpa asins

sarkana, tādi pat mākoņveidīgi plankumi uz vidus pusi.

Stipra vircas smaka (virca). It kā būtu daudz spaiņu asins

saliets. Zivis sprāgst.

(23108/66)

ī. cēlies iz tautļiskās?] uzmošanās, tomēr nokļūst pie ab-

solūtisma?]. Kā Napoleons, tādēļ nemiers pret viņu, kaut

gan mīlestība, un beigās krišana, jo nav tautā pamata, tā

nav audzēta uz pašdarbību, uz pašvaldību.
Ar I. un Napoleona darbu vēl nav beigts darbs, nu tikai

sākas apzinīga cenšanās pēc pašdarbības, visu darbības:

ne aplaimošana no cita, bet pašaplaimošana, ne atpestī-
šana, bet pašpestīšanās.

īl. no sākuma ierīko pašvaldību, ievēlēti virsaiši, pēc
sāk tiem dot pavēles, bet viņi grib īl. vadīt, tad L viņiem
sāk neuzticēties, viņus nicināt. Viņš negrib dot iz rokām

varu.

Noveic agrākos feodālos (šķira) virsaišus, bet negrib
pieņemt tautas izvēlētos.

I cēlienā iesāk refleksijas fantastiskas, ā la teikas, pa-
sakas, tautības periods.
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Viņš grib tālo, ideālo un aizmirst to materiālo, ļaudis

grib materiālo, aizmirst ideālo: tauta nav vēl modināta uz

ideālo, viņš pats to aizmirsis darīt, negribēja (aiz egoisma),

un nu zūd viņa darba sapratēji un veicinātāji. Priekš viņa
tuvākais, materiālais bija tautas apgādāšana, modināšana,

barošana.

Pretī īlam veči, kas baidās visa jauna, negrib iet tālāk

par savu novadu (neiet karā līdzi): neņem rokā nepazīs-
tamas lietas (piem., kādu zobenu), runā maz un ne par

veco, kas ir svēts, bābas tik runā, pret jauniem arkliem,

pret zirgiem; neuzlabo zemkopību. Ne zināšana, bet ticība

un cerība. Dieva ticība uz līgumu pamatota, kā senatnē.

Draud neredzamām, nenovēršamām varām, bet velti, jo
nepazīst tās. īl. iet tās meklēt, iet meklēt sev pretnieku.
Šo visu varbūt I monologā vai dialogā ar veci (to pašu,
kas vēlāk viņu pavada) tas sūdzas, īl. solās palīdzēt, vecis

netic un smejas. Tad 11. ceļas augšā.

Bret-Harta varoņi negrib likt saistīties no kultūras dzī-

ves formālības {no mācītāja meitas matiem). 40

«Kaislīga cenšanās atdot dzīves brīviem iespaidiem
brīvo dvēseli.»

Dabas dzīve pret kultūru. (Saules bērns dabas dēls,

brāļi — kultūras cilvēki.)

Stipri un uz visu gatavi ļaudis, viņi nezina šķēršļu savu

mērķu sasniegšanā, necieš spaidu, bet augstsirdību, paš-
aizliedzību, uzupurēšanos.

I. pats izbīstas lielās, nepazīstamās, noslēpumainās, bet

tik tuvās varas, kura atrodas zemē, t. i., ļaudīs, tā nevar

nekad pietikt, bet viņai jātiek valdošai. Var viņai ļaut

gulēt vai atkal iemidzināt, bet, ja atļauj tai acis izrīvēt,

viņa celsies un valdīs. Viņš var apgriezt visu zemi apkārt,
kamēr tā guļ, bet, kad ceļas, tā valda viņu un vēl aug.

(23108/71)

I Ļaužu atmošanās. Rupjš spēks. II Rupjais spēks paver-

dzināts un savaldīts. II 2. morāliska tapšana. 111 kļūst so-
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clāls un nevar pārvarēt sevi, savu zemapziņu, tur jānāk

palīgā svešam gara spēkam. Rupjais spēks tiek lauzts, pār-

ejot garīgajā. IV Rupjais spēks vēl cer, ka visu spēs uz-

varēt, taču maldās par 111. Nespēj pakļaut masu. Tam

vajadzīgs gars. IV 2. garīgu uzdevumu meklēšana. V Pa-

kļaušanās nevar piespiest un pacelt ne 11. pašu, ne masu

(viņa alter ego
41

), un 11. redz, ka gars ir visaugstākais, ka

viņam ir jāmirst, lai pārveidotos. Pilnība ir sasniedzama

nevis atsevišķā indivīdā, bet masā, mūžībā, mūžīgā aug

šanā un ciešanās.

Dievs ir no cilvēka abstrahēta zemapziņa, iz cilvēka ra-

dīts, bet arī viņa kungs.

Dievam ir savi mērķi: cilvēku vienmēr turēt pakļautībā,
lai viņš netiektos uz priekšu, nepārstātu godāt dievu un

viņam kalpot. Dievs ir slinkums, konservatīvs elements,

kapitālisms.

Dievs pret mežonību (lācis) un pret progresu.

Dievs izgaist 111, kad viņu atmin.

Bet Arimans un Ormuzda?42

Kāpēc īl. pret nāvi? un kāpēc Dievs to negrib?

Priesteri nolād Artu.

Dievs arī ir masas reprezentants: masas galva, 11, Zie-

dīte, Dievs= mesas reprezentanti.

(23108/72)

Darbība un doma=īl. un Dievs.

Dievs =doma«bezdarbība= tikums.

11. —darbība= neapdomība =sacelšanās, mežonība (lācis).
Vai Arta no dieva? No velna, bet pie dieva. Bet Prome-

tejs paņem uguni ar varu. Jeb vai Arta atkrīt, 11. paņem
līdzi sarkanus matus kā uguni, tie palikuši karājamies kā

trofeja, neatdod tos Ziedītei.

Vīrietis no velna, sieviete no dieva?

Tēze, antitēze, sintēze, bet sintēze jau ietver sevī pret-
runu: aniitēzi.

Cilvēkā ir pretruna: viņam jāiet bojā.
Valkīra 40. Varonim ir jāsaceļas, lai atbrīvotu dievu,

tā arī 11.

40. Radīt citu, kas vairs nebūtu es (īl. no velna sēklas).



248

Diena un nakts vai tukšums. Vīrietis un sieviete. Sie-

viete ir tukša, vīrietim jārada, tad viņa dod atpakaļ. (Ma-

tērija. V Nakts gan ir tukša, bet to piespiež dzemdēt, gais-
mas stars ir radītājs, tā diena pārspēj nakti.) Spēks un ma-

tērija, vai arī viss ir tikai enerģija, tukšuma nav. (Lasīt

Ostvaldu.)45

II Lācis grib cīnīties, bet 11. ir jācīnās pret Dievu, taču

11. ejami savi ceļi. Neapzināti viņš tomēr nonāk pie tā.

Debesis sastrēdzas.

Runas āla Inilantija 44
: vai ta nu pa gaisu atskrēja.

Gudras kalpu runas: ka visi muļķi, ko tas 11. tā mocās,

ch"ah h enn>.

111 Cīņa: ar ko cīnās, ar Dievu, ar sevi.

Kalpi 11. pretnieki, nesaprot ideālļps?] centienus, bet

tomēr instinktīvi sajūt, ka labu gribējis, pret muižniekiem.

Muļķi, tādēļ apspiesti, apspiesti, tādēļ muļķi.
11. cīņa pret apspiešanu un muļķību, beidzot pret savu

paša muļķību.
Pārāk daudz spēka iztērējis ikdienā, sīkumos.

Varonis un masa, varonis atgriežas pie mesas atpakaļ

(Mihailovskis). 45

Cilvēkam, tautai, cilvēcei tipiska aina: pili ceļ viņi paši,

pēc seniem tautas ideāliem, bet tauta pati nespēj tos pie-
pildīt, citas tautas, personas dod ierosinājumu, tā Arta.

Aiz dieva stāv varenais, esošais (radītājs ir dievs, t. t,

apzinīgais cilvēks?), lielie skaitļi, zvaigžņu, dzīvo būtņu
utt. biljoni, centriljoni, tikai aiz tiem nāve un nakts, ne-

esošais.

Buda: dievi, aiz viņiem nirvāna.

(23108/73—74)

/ Pavasara saulgrieži. Priekšpavasaris. Priekšnojauta.
II Pavasaris atbrīvo. Ziedīte: Tu esi atnācis kā pavasaris.

Valkīra.
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Dievs ir slinkums, paradums, t. i., tikums.

Gaisma grib pārvarēt nakti, pasaule, saturs >— tukšumu.

Cilvēks atbrīvo arī Dievu, kaut gan Dievs turas pretī.

Dievs ir nebrīvs: viņš vienmēr ir atkarīgs no cilvēka

garīgās iejaukšanās.

Dievs baidās, ka tiks atminēts un līdz ar to izzudīs.

Nakts, tukšums iztiek bez mīlestības, nerada un ne-

dzemdē.

Cilvēks atbrīvo Dievu no nezināmā, izprot viņu, bet tad

Dievs vairs nevar kā dabas spēks valdīt pār cilvēku. Die-

vam jāpārveidojas, bet viņš to negrib — tikpat maz kā

masa, kā 11. Bet nezināmais taču mudina uz cīņu ar sevi

pašu. Dievs: es taču neesmu nekas, esmu Viss un Nekas,

esmu. atkarīgs no citiem. No nepazīstamiem dabas spē-

kiem, svešiem likumiem, kurus izprot vienīgi cilvēks. Bet

izpratne ir Dieva nāve.

11. abpusgriezējs ierocis pret Dievu, Dievs gribētu iz-

prast savu varu pār mūža mežu, pār lāci, bet II kļūst pā-

rāk stiprs un atkal atrauj Dievu no masas. Kapitālisms

piet feodālismu, atlaiž brīvībā zemnieku, bet tas kļūst par

pilsētnieku, strādnieku un saceļas pret kapitālismu, grib

kļūt par galveno. Kapitālismam vajadzīga kultūra, bet aiz

bailēm atturas no tās.

No kurienes nāk kultūra? Arī no Dieva, izaug no tā.

Dievs nodod 11. kultūras kalpībā, bet tā viņu pakļauj sev.:
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Dievu līdzīgi kapitālismam veido vienīgi pretrunas, tā-

pat kā visa dzīve līdzīgi kapitālismam ir īslaicīgs iegu-
vums un uzvara.

(23108/75)

Dziņa sasniegt arvien augstāku dievišķības pakāpi, pro-

gresu dabā. īl dzīvības spēkam jāattīstās, jākļūst lielākam.

(Dievs viņam atņem spēku, bet Ziedīte ar burvju dzērienu

dod viņam jaunu spēku.)
Arvien augstāka attīstība, bet līdz ar to vecais spēks

vājinās, sadrūp, pārveidojas, mirst, lai no tā sastāvdaļām
liktu atdzimt jaunam.:

T

Nekad nenomācams spīts, arvien jauna celšanās, tādai

jābūt pamatnoskaņai, mugurkaulam, galvenajam pievilkša-
nas momentam.

Virzībai uz priekšu nav jābūt tukšai apkārlklejošanai,
dēkai. Tai jābūt attīstībai, bet zināt? būt? īl ir darbības

cilvēks, iātad pasaules, cilvēku attīstība, pasaules pārvei-
došana: mūža mežs nocirsts, nezvēri iznīcināti, uzcelts

dambis pret jūru, atrasta jauna dzimtene; bet arī pasaules
un viņa paša garīgā pārveidošanās praktiskos darbos. Aug-
stākais: cīņa pret nāvi, gara pasaulē — cīņa pret apri-

mumu (!?), ir arī neiespējama, arī kaitīga.
Vai arī 11. cīnās pret aprimumu, pret garīgu darbu, viņš

pazīst tikai materiālu, rupju darbu?

Katra persona savā vietā ir galvenā: Homērs, Šekspīrs,
Gēte..

Istaba nomāc, tai jākļūst lielākai: skaistāk jāģērbjas,
kam citam lai dzīvo? Aizvien tālāk. Ne tikai sevi pašu,
bet arī citus attīstīt, lai viss būtu tālāka attīstība. Strādāt

citu labā, bet ne piespiedu kārtā.
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No kurienes pasaule ce|as? Dvaša manī ir, bet dvēseles

nav. Dvaša, apģērbs, ēdiens, dvēselei nekā.

Šis darbs prasa briesmīgas piepūlēšanas domas un visu

garīgo būtni. Palīga nekur nav. (Pats izdomā sev dievu

sapnī.)
Otrreiz tāda visu spēku piepūlēšana 111, tad V pēdējā

raustīšļanās?].
īl. darbošanās, Saules bērns — zināšana, domāšana, tiek-

šanās pēc gaismas.

Atsvabināties no dieva. Kā dzīvot bez viņa? Šis jautā-

jums nevar tikt atstāts.

Taisni enerģija, kaislība, neatkāpšanās cīņā interesē, ne-

skatoties uz to, kāds saturs.

Pirms dziņa, pēc zināšana, tad pēc darīšana.

Viņa domas un vēlēj, pēc darba daudz augstāki, ari

ciņas ar milžiem viņam par maz, dzīvības spēks grib savas

robežas paplašināt (Šellija Prometeju lasīt)46
.

(23108/76—77)

li. mērķis: masas labklājība, masas celšana. I viņš redz

lielās ciešanas, kā Buda, bet ir aktīvs un iet cīnīties pret

Jaunumu, jebkuru ļaunumu līdz pat nāvei, konsekventi,
t. t, vienpusīgi, pārspīlēti. Viņa tieksme būt pilnībai un

izdarīt visu darbu iznīcina li Labais viņā kļūst tam par

postu.
Uzvar masas pretniekus: rupjos spēkus, milžus, tad ga-

rīgos spēkus — Dievu, tad grib pacelt masu pašu, laiku,
visu sīko, — taču masa pārspēj viņu, pret 10000, pret
smiltīm 11. ir bezspēcīgs.

Debess velve sadurstīta ar adatām, tur spīd cauri mū-

žīgā gaisma, 11. — debesu valoda, lai nokļūtu pie gaismas.
(Uz silto zemi, tad viņš redz, ka iespējams visu apkārtni
sasildīt un ka gaisma ir tikai aiz debesīm.)

(23108/78)
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Bet pilij jānogrimst, tā ir smaga no apspiesto asarām,

asaru jūra aprij to. Strādnieku dziesma, tai skanot, no-

grimst pils.
Tai jākrīt cauri trim pasaulēm, triju pasauļu ūdeņos jā-

mazgājas tīrai.

Asaru dēļ pils grimst arvien dziļāk: nožāvē asaras, tad

tā celsies augšā. Saules bērns to dara; burvju vārds: brī-

vība un prieks. Jūra nav vairs tik sāļa kā asaras.

Varbūt pils uzbūvēta un ļaudis gājuši klaušās vēl III? —

Akmeņi, kurus tu nesi 11, bija viegli, bet šie te ir smagi,

jo tajos ir asaras un asinis, un sviedri. Tu varēji zemi

ripināt, bet nespēji pieveikt ļaužu postu un vainas. Te nu

ir neuzvaramais pretnieks: tava tauta, tu pats, tu izgāji
cīnīties pret nāvi kā galveno ļaunumu, bet tauta ne?

11. zaudē cīņā pret esošo, pret aprimurnu. Bet viņš uzva-

rēs. Viņš arī ir esošais, izmantos to savā labā.

II spēks un tiekšanās uz priekšu nāk no zemes, kas

griežas, steidzas uz priekšu, arī nezinādama, kurp.
Dabas spēki cēlušies no zemes, no esošā, to pretstats ir

dusošais, pirmatnējā nakts, un tomēr no tās: no miera, no

nekā, no nakts — cēlies viss esošais, katra kustība, gaisma,
11. ir šī esošā cīņa sevī, pret sevi, ir tā attīstība. Kurp tā

vērsta? Kas zina. Bet arvien: Uz priekšu! Revolūcija.

(23108/79)

11. vaina ir sacelšanās pret tikumu, vaina arī tā, ka

viņš ir pārāk liels un stiprs, gars ii noziegums pret muļ-

ķību.

1 sagrauj tēva mājas. II — Dod man lielus, neizpildāmus
uzdevumus. Pils būvēšana 11. nepatīk, pārāk sīks darbs,

atstāj to nepabeigtu. II 2. nonāvē savu tēvu. Pirmatnējais
spēks iznīcināts, taču bez tā iznīcināšanas 11. paliktu bar-

bars.

111 pārvar pats sevi, tas ir, pats sevi noliedz, izmanto

savā labā kultūru. IV 11. sāk saprast jauno, bet no viņa

prasa veco. Viņš grib jauno likt lietā. Paturēt pašu labāko

no kultūras: tās asinis (cl. Faustu un Helēnu).

(23108/81)
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1, II lekš manis gaiši kvēlo dzirksteles.

7/. ienaidnieki ir nekārtība, rupjība, nekulturaliba, iedo-

mīgi milži. Dievs jau arī ir iedomīgs, viņa mūžīgie brīdi-

nājumi, prasības pēc paklausības un slavināšanas, bricsmī'

gas dabas parādības, pils nogrimšana. — Tu vēl neesi

pārvarēts, masa ir tavā pusē, tātad jāpārvar masa, V tu

mani pārvari, ne tu
r bet tas vēl stiprākais — daba, bet tu

neesi neuzvarams, mans dēls tevi pārspēs.

(23108/82)

ī. Cilvēks tapa vienīgi līdz ar augstu smadzeņu attīs-

tību, tātad I. tiecas pēc gara attīstības, pēc kultūras.

2. Strauja vairošanās, tāpēc zinātniskas ekspedīcijas,
pēc tam nepieciešamība piegādāt no citurienes pārtiku un

izejvielas.

(23108/83)

Asins radniecība, kopā laukus kopj. Ciltis. Gentas (ģen-

tas). 47

Gentas visu sev ražo: barību, drēbes, rīkus, tādēļ neat-

laiž savus locekļus: arī īliņu.
īliņš aizejot lauž veco gentu kārtību, tādēļ nemiers pret

viņu (ved jaunus ļaudis sev līdzi).
Katrai ģimenei nav savu tīrumu.

(Vai īliņam arī savs darbs?) Darbi bez rīkiem prasa
daudz laika, ieroči dārgi.

Gentas jau izirst ar īliņu.
Garš miers ir saites atraisījis. īliņš gulēja.
Miers un karā gūti vergi, kuriem uzliek darbu.

Manto tikai tēva radi, meitas izdod gentas vidū, ne

tautās.

Tura savu zemes īpašumu.
Visa genta mirst kopā karā.

Mājā saimniecisks raksturs.

Ģimenē tēva vara (Māte apspiež visus un arī īliņu.),
vara pār dzīvību un nāvi, pilngadīgus dēlus neatlaiž, viņi

vajadzīgi visas ģimenes uzturēšanai.
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Tēvs (Māte) neatlaiž īliņu, liek nosist viņam sekojošu

jaunekli, to citi dara, bet īliņš nedrīst aizskart. Vecis:

Tu grēku nes mūsu dzimtā, tu lauz viņas likumus. — Jā,

lai lūst, lai nenokauj cilvēkus. — Tas nokauts par labu

likumam, ģimenei. Tai viss jāupurē. — Tauta augstāka par

ģimeni, tai jāupurē spēki. — Tautas nav. — Mēs ejam
viņu celt.

Zemi var grūti pārdot, tik kustamu mantu, zemes klēpi
pārdod.

Kopu zeme (o6nņīHa), tik dārzi savi (rožu dārziņi).

Maiņu pirkšana ir, bet maize pašu sava.

Ēd maizi un vēlāk arī augus (saknes).

Agrāk neatlaiž dēlus, bet vēlāk tās gentas bagātākas,
kurām mazāk locekļu, kad izdala visas cilts zemes.

Dažām gentām daudz vīru karos krituši. Šīs bagātās

gentas tad tiek tie muižnieki, virsaiši. Līdz ar viņiem parā-
dās pirmo reizi kapitāls kā diferencēts zemes īpašums.

Viņiem pāri atliek barība un lauku ražojumi, še var daži

nodoties tikai rūpniecībai, jo barības pietiek, rūpniecība
tiek labāka, jo še nav katris savs kalējs, savs audējs.

Muižnieks tā labāk sarīko kara pulku.
Pie viņa lasās brivnieki, ceļas pilsēta.
Rodas maiņa un tirgotāji. Darba dalīšana.

Tomēr šos darbus dara vispirms nebrīvie varkaļi, nam-

dari, mūziķi [?], zeltkaļi, malēji, kurpnieki, podnieki, krā-

sotāji.
Ik nedēļas pilsētā tirgus.
Iz amatiniekiem pat konsuli.

Roma paņem no uzvarētājiem Va zemes, kur ierīko pat-

stāvīgas kolonijas.

/ Īliņš grib pārveidot cilvēkus, bet vispirms jāpārveido

apstākļi, tagad cilvēki vienīgi cieš no viņa Jaunajām do-

mām un jūtām.

I Māte veda īliņu atvelt nost akmeni no lāča alas, viņš

nespēja (aiz kaunības ?), vēl septiņi gadi jāsēd aiz-

krāsnē (?). Pate ieliek viņu aizkrāsnē nicinādama (?).
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Pareģots, kad īiiņš ies, vecais lācis kritis caur sevi pašu,
Bet nu nekrita, tādēļ netic un nicina.

Lepna, kundziska daba, arī kultūra pret mežonību.

Bet stingra, taisna, pretī mācītāja meitai.

īliņš apkaunots, netic sev. Kaut gan jūt dziņu, toreiz

nebija brīvs, mātei klausīja.

Pēc īsa ievada tūlīt uzbudne, tūlīt cīņa: pret paradu-

miem, pret lliņa paša bailēm un mazdūšību, un šaubām,

no tā atkarīga viņa piecelšanās no krāsns.

Kas ir lliņa pretstats? Nevis darba lielums, bet novēr-

šanās no darba (kā Herkuļam) vai arī tas, ka Īliņš uzpūš
savu darbu vēl lielāku, nekā tas patiesībā ir.

(23108/84—86)

Tāpat kā trešajā cēlienā atsauc dievu. īl. pārmērīgās sē-

ras un spēka piebriedums.

Visam jābūt pārpilnam līdz pārplūšanai ar vaimanām,

sāpēm, protestu. Tādēļ kalpu runa skarba, pilna asiņainas

ironijas, tādēļ tie moca 11. ar apsmieklu un moca paši sevi.

Visi niknuma pilni kā [1 nesalasāms vārds vācu valodā].

Dievs dod dzert, tad nokāpj.
Zeme nenestu, kad tev būtu tāds spēks.

11, ir mūžīgs, visos laikos (kā Helēna Paustā).

(23108/87)

11. ir te arī kaut kas pilnīgi ļauns: no miera uz nemieru,

darbīgumu: viss ir ticami (BiminiAS
.

Zombarts19
), piemēram,

nāves pārvarēšana, mūžīga jaunība kā Bimini. īl. dzīvo

ļoti strauji, viņam nav jākļūst par sirmgalvi un jābūt ve-

cam, un jāilgojas pēc nāves pārvarēšanas.



256

11. spēks ir neapzināšanās, apzināšanas ii katastrofa.

Masa guļ, kad tā uzmostas — zemestrīce, masa nekā ne-

zina par lielo garu filantropiskaļiem mērķiem. Zombarts.

Encelads.50

I

ĪL 30 gadus sēdējis aizkrāsnē: krājis iespaidus, pilnasi-

nīgs, pcdagrists, pesimists, vajaga spēkus izdot, bonum est

diffusum sui. 51

19. gadsimts bija uzņemošs, krājošs, nu vajaga darošam,
radošam būt.

2 periodes pēc Mečņikova: seksuālā un sociālā.

īl. mīlestības romāni un taut. darbi.

OAepn 52 30. īl. taču arī slims. Nīče,
7 gadu nervozitāte, aizturēts spēks, asaras un dusmas.

OAepn 42—43.

11. uzņēma iespaidus, jūtas, Jaunais Amadiss. Gētes dze-

joļi. Kaislīgi uzņem jaunus iespaidus, pārdomā par sevi

(reproducē), bet jau tad katru iespaidu sevī pārstrādā par

personisku ražojumu. Tad iespaidu daudzums nospiež, top
slims, asinis staigā pa dzīslām bez izejas, viņš pakaļ rau-

gās; arī seksuāls spēks sakrājies, meitas mēda viņu. Nevar

nokāpt no krāsns, kā nervozi no gultas piecelties dēlam

pavēl. — Guļas.
77. gribēja pārvarēt nāvi, bet pārvarēja dzīvību, jo tā arī

ir nāve.

Vaina: savās ilgās glābt masu (?), pārgalvīgajos centie-

nos 11. pārkāpa pasaules kārtību, seno tikumu svētumu (?),

masas, muļķības, konvencijas lielumu.

— Manas acis mazgāsies tīras no visiem grēkiem, tik

pilnas labsirdības tās ir,-
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li. nonāvē tikumu (tā ir viņa vaina), bet vietā liek savu

tikumu. Jauna tikuma rašanās. Grēks ir tikuma pilnīga
iznīcināšana, nedodot vietā jaunu. Grēkot var vienīgi vā-

jie. Tikai stiprie var tikt no tā pasargāti.

Spēks, dzīvības spēks taču uzvar arī, ejot bojā, tā zieds

iznīkst, auglis nokrīt un sapūst, bet no augļa atdalās sēk-

liņa un rodas atjaunota, augstāka dzīvība.

ī īl. nav no garīgi stiprajiem, viņš taču ir bijis slims

(no aizturēta spēka)?

Vaina masā, klusētājos, kuru vienmēr ir vairāk un kuri

ir gudrāki (Meterlinks).

Varoņi gan vada, bet masa cīnās un uzvar.

11. priecājas par disciplinētās masas spēku (čehu vanagi).

Cietsirdība, ilgstošas pašsavaldīšanās auglis.

111

Kādu dienu mani pārņēma pēkšņs nicinājums un radās

apskaidrība: es nežēlīgi saminu skaistākās vēlēšanās un

sapņus, kurus biju mīlējis līdz tam, savā jaunībā, nežēlīgi
es gāju savu ceļu, ceļu, kas saucas «atziņa par katru

cenu»: un es to darīju cietsirdīgi, ar nepacietīgu ziņkāri
un arī pārgalvību, tā ka tas man uz ilgiem gadiem iedra-

gāja veselību.

Mūsu kādreizējais tālais mērķis ir noteicējs pār mums,

ilgu laiku mēs dzīvojam tikai minējumos.

Pēkšņas alkas, vispatīkamākā, viscienījamākā atstum-

šana. (Tēvs.)

Pilnīga atbrīvošanās. Došanās svešumā, apskaidrība.

Savaldīga, maiga un kopumā priecīga dvēsele, noskaņo-

jums, kuru nespēj apdraudēt viltus un pēkšņi satraukumi

un kurā nav nekā no saīguma un piktuma — šīm pazīsta-
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mājām, apgrūtinošajam īpašībām, kas piemīt veciem su-

ņiem un cilvēkiem, kuri ilgi atradušies pie ķēdes.

I

Brīva, bezbailīga pacelšanās pāri cilvēkiem, tikumam,
likumiem un parastajiem lietu vērtējumiem.

Brīvs gars, kuram nerūp tas, kas uz viņu neattiecas.

I

7/. nepietiekami pazīst cilvēkus.

Meklē sevi. Atveseļošanās gadi.

Gadi, pilni raibu, brīnišķīgu pārvērtību, notikumu, kurus

veselais, garā stiprais drīkstētu saprast un apjaust ne lie-

lākā mērā kā slimīgais, notiesātais, nāvei un ne dzīvei

iepriekš nolemtais.

Strādā pirms (neproduktīvajā periodā) jūtu nervi, tad

(produktīvajā periodā) kustinātājas daļas smadzenēs.

Produkt. maz zināšanu, maz sevi saprot un ciena.

7i. jāiziet visi dzīves un mīlestības etapi, tāpat kā man.

I

7 gadu guļas laikā viņam migrēna, galva sāp, vēders,

nervozitātes simptomi. Melanholija un pesimistiski uzskati

no iespaidu pārpilnības. Vajaga izdot savu spēku. Tātad

sākumā viņš egoists, pesimists, tad naivs altruists un opti-

mists, beigās apzinīgs altruists.

Produktīvi gari nekad nav īsti skumji: aizvien nepār-
varama mīlestība uz dzīvi un spēku un stingra un dzīvī-

bas pilna cerība.

Ne izmisums par dzīvi, bet ilgas un meklēšana pēc vi-

ņas, pirms fantāzijā. Māte baida no dzīves, jo viņas dzīve
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izpostīta, viņā dzīves izmisums, nirvāna? Bet dzemdējošā

zeme. Bet vīrs ir radītājs un sieva dzemdētāja — cietēja.

Nervozie skaita sevi par nogurušiem, bet viņiem trūkst

taisni darbs, tad jutīsies stiprāki un vieglāki. 11. spiež

spēks, asiņu svars, asins bieza un melna, jātop sarkanai,

vieglai, kā smalkiem nākamības cilvēkiem.

(23108/88—89)

Milži uzceļ uz viņa pavēli vaļņus pret jūru, smilšu

kāpas.
Kari ar lībiešiem. Brīvzemnieka teikas 22.53

(23108/91)

I Ilgas. \Tā!āk vairāki nesalasāmi vārdi.}5*

Spēks. Aiziet elpot svaigu gaisu un pasauli redzēt. Labu

darīt [?].

Vergu laiki

II Spēka pašierobežošana, vešana uz labu, jo parādās
atkal mērs un pārdrošība. Mācības laiks pie mācītā ja

(ļaunā).

Taut. cīņas

111 Sarkandaris. Lielas sprangas
55

.
Darbs priekš vispārī-

bas [vairāki nesalasāmi vārdi}. Dzenas pēc brieža uz Vāc-

zemi.

Jaunā strāva

IV Līgava, Latvja aizvesta Vāczemes liktens bedrēs, ka-

mēr viņš ar velnu kaujas, kopojas ar pasauls plošņiem.

Saņem [1 nesalasāms vārds], dusmas, uzceļas vēlreiz, brūk

virsū. Upurējas un spītīgs, kaut gan jūt galu nākam.

Nākotne

V let pašā ienaidniekā. Nogrimst tumšos dziļumos, bet

tauta vai dēls uzzied starptautībā. Šī pasaule iet bojā, tad
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nāk jauna citā sistēmā, jo tikumisks garīgais spēks [1 ne-

salasāms vārds].
Jēdzieni mainās, aug: māja, ģimene, zeme, Saules sis-

tēma, bezgalība.

Ginta, tauta, tautu cīņas, starptautība, vientautība

patriarhālība, feodālisms, manufaktūra, kapitālisms, kop-
darbs

klausība atmošanās uz darbu mazo ļaužu sabiedriskums

mazo ļaužu augšana uzvaras domas

pašatzīšana

Eshila sistēma55 (3cxhab lasīt)

17/ un IV Kļūst bagāts, dzīvo zaļi, lakstojas, pārgalvība,
atkrīt no idejas, domā visu panācis, negrib mūžīgi attīstī-

ties, nu atdusēties, baudīt baudas dēļ, Mācītāja meita, ne-

zin vairs tāļāka ceļa, kurp iet, jau laime sasniegta. (Kapi-

tālisms.)
{Tā pati Prometeja vaina? Ādama ābols?57

) Spītīgs pats
[1 nesalasāms vārds\.

egoisms dzīvnieka pirmā altruisms starptau- plašums
dabisks: ēst, dzert tiklība tautība tiskais

zvēriskums spaidi egoisms
bērna labsirdība

Cilvēku dzimuma traģēdija, cita problēma [?], ll traģika,
ka viņš piedzimis par zvēru, viņam jāatbrīvojas.

Vecā lāča daba, plošņa kāre vienmēr parādās, sīkais [?].

Filoģenētiskais likums. Nākotnes embrijs iziet cauri vi-

sām pasaules attīstības tāzēm.

Lielā darba dziesma (darba ritms), pamata meldija.
Vairāk reizes, ik cēlienā parādās mazie ļaudis iz īliņa

mājām, pat sapnī: vēl tu neesi izpildījis, vēl tāpat nabagi

un nebrīvi.

Beigās, kad viņš upurējies: nu esi izpildījis, laimīgs
mirst cerībā.

Iz tumsas dziļuma gaisma aust. Dzied [?]: Viss kritis,

viss vītis.

Shēma vispārējā vēsture.
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Taulas ciešanu reprezentants, personifikācija; ja esi bei-

āzis ciest, tas nozīmē: esi miris, bet atdzimis priekam.

Nebeidzamās attīstības ideja

Kustība un spēks kļūst latenti. Dabas sastingums, nāve,

tikai gars atdzīvojas jaunajā paaudzē un jaunajā Saules

sistēmā.

Vai tiekšanās pēc lielā, nezināmā, ko 11. beidzot atrod

sevī. Saules bērnam.

(23108/92)

Ziemas pāreja uz pavasari: mazas ledus lāses, atkusušās

lāses atkal sasalušas, sitas ar vēju viena pret otru un pret
zariem, un stumbru, skan nedzīvi, kā dzelzs.

Pavasara sniega apsniguši bērzi, atsaluši no rītus, kā

baltus kreklus apvilkuši.

(23108/93)

Visuzskatāmākā doma — ideja uzvar, varonis iet bojā.
Strādnieku dziesma kā pamaiionis, kā caurviju melodija

ir ideja, kas uzvar, t. i, pieņemas spēkā, atjaunojas, varo-

nim ejot bojā.
Varonis ienes jaunas, uzvaras noskaņas.

Dievam īl. ir ierocis cīņā pret Jodu, lāci.

Sauciens Hai ho! vai arī lāča cīņas sauciens viņam vien-

mēr jāatkārto, rēkšana.

Lācis, ķepās paņēmis, piena spaini izdzer.

«Vīrs ar basām kājām.»

(23108/94) 58
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Viņš atraisās no burvības, kura ir iedarbojusies uz ci-

tiem. Tas rādīts jau iepriekš.
Nepazīst rūpes, nav ļaunais Hāgens un mazisks filistrs.

Tic godīgumam.
Sarkandaris ir Hāgens: tikai iznīcība, proti — senā rup-

jība un barbarība.

Ģēnijs radītājs praktiskā darbā.

(23108/95)

Traģika: vienenieks, arī vislielākais, nevar neko paveikt
līdz galam, to spēj tikai masa, turpinājums, labās sēklas

un labo, gatavo augļu izšķiešana, vienīgi suga spēj uzva-

rēt. Līdzīgi arī Visumā: zemes izzūd, lai arī cik attīstītas

tās būtu-, rodas citas, pirmatnējas, kuras no priekšgājējām
pārņem ļoti maz noderīga. Cik daudz no sevis zemes atdod

citām zvaigznēm? Romiešu kultūra pilnīgi pagrima, un

tikai pakāpeniski un vēlāk tā iedarbojās uz kristīgo. Kris-

tīgā kultūra sākās pilnīgi no sākuma, kaut gan tai līdzās

vēl spīdēja grieķu kultūra: filoģenētiskā. Kairs indivīds

izdzīvo sevī visu pasauli.

Kādēļ vienenieks neko nesasniedz? Tam ir individuāli

iemesli: viņš pārvērtē savus spēkus, izlieto tos nelietderīgi
(arī izšķērdēšana tāpat kā dabā), šablonizējas kā Napo-
leons.

Nežēlība, ar kādu daba iznīcina skaisto un labo, ja tas

nav īsti atbilstošs, tūlīt neaizstājot to ar kaut ko labāku

vai līdzvērtīgu.

Saules bērns

Ģēnijs sasniedz piepildījumu, tikai sevi personiski pār-

varot. Apzināta tieksme pēc pašiznīcināšanās. Turpretī
Īliņš negrib to atzīt un iet bojā. Saules bērna spēks ir vēl

lielāks, ne titānisks, bet apzināts un tāds, kas ziedojas

idejai.
Bēklina Nāves sala.59
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Īliņš reprezentē dzīvības spēku, zemi.

Saules bērns — ģēniju, koku, kas izaug no šīs zemes,

augstāko dzīvības spēka izpausmi.

īliņš ir neapzinīgs, dumjš, tiecas pēc gara, iegūst to un

atzīst attīstību tikai mirstot: dēls viņu turpinās. Arī to ne-

grib, īliņš gribēja ar paša spēkiem pārvarēt ļaunumu un

nāvi, velnus, kuri dzīvo kā cilvēki starp cilvēkiem, tāpēc
aizmirsa tuvāko: vāciešus, kuri iekaro Latviju. Neapspiež

ļaunumu, redz, ka tas nepieciešams, jo ir ceļš uz jauno
(nav skaidrs), domā, ka dēls to izdarīs, atriebs viņu, tāpat
kā viņš atrieba māti. īliņš grib visu panākt ar paša spē-

kiem, cīnās arī tad, kad redz, ka tas ir veltīgi. Nedaudz

līdzīgs Hāgenam.
Saules bērns lliņa dēls. Darbība notiek latviešu senatnē

(Viņi dzīvo mūsu vidū, nav redzami, agrāk tos varēja

redzēt.)

īliņš iznīcina, lai panāktu savu mērķi.

Saules bērns skaidri redz, ka viņam jātiek iznīcinātam,

iet uz to, aiz iznīcības redz jauno sauli.

Vecais dzīvības spēks cer pārvarēt nāvi, nepazīst ne-

iespējamību. Tikai tā dēls, ģēnijs, atzīst neiespējamību un

redz, ka nakts gan uzvarēs, bet pēc tās nāks jauna dzīve,

jo pastāv mūžība un bezgalība. Flammarions.

Vecajam dzīvības spēkam nav mūžības un bezgalības

(šaurs redzesloks, Vidusjūra — grieķu pasaule), tāpēc tas

spītē nāvei, kas tam nozīmē visu lietu pamaļu, (un reizē

klanās tās priekšā, saceļas pret to. Lācis ir vienīgi sīks

dzīves noliedzējs, nāves un nakts līdzgaitnieks, kuru īliņš

pārspēj vispirms, pēc tam dzirnavu velnu, un tagad īliņš

cer, ka spēs pārvarēt visu, pat veco nāvi un nakti.} Pārāk

tic sev, atstāj novārtā tautu, masu un sugu un tāpēc iei

bojā. Neatzīst, ka masā ir bezgalība un mūžība. Nav do-

mas par mūžību. Neskaidri nojauš to un baidās no tās. (?)
Vectēvs ir mūžības gaisma un dzīvības spēks? Vectēvs

dod īliņam spēku, lai viņš cīnītos pret nakti. īliņš aiz ne-
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izpratnes pārkāpj viņa prasības, Dievs atstumj Īliņu, tāpat
kā daba atstumj nederīgu skaistumu.

111 daļa: tomēr uzvar nakts. Visi spēki pamazām aprimst,
latents spēks, un kas pēc tam?

Dievu mijkrēslis, 60 pēc tam tomēr jaunā dzīve.

<Visas briesmas, ar kuram Īliņš cīnās, ir ļaunuma sū

tītas)

(23108/96—97)

Cilvēka domāšana un rīcība arvien enerģiskāk pievēr-
šas visas īstenības izdibināšanai un pārvaldīšanai, fantā-

zija un dzeja visos laikos uzņemas Ikara lidojumu, lai pāri
visām robežām nokļūtu nezināmajā un tomēr zināmajā

dzīvības avota, nākotnes, aizsaules, gaismas, laimes un

pārpilnības zemē.

īliņš — aizvien uz priekšu (bet viņš nav fantasts, ir pa-

tiesības izzinātājs?).
Saules bērns — Ikars, kas dodas uz nākotnes zemi.

Viņa zvaigzne ir Orions, redz to gaiša diena tāpat kā

Napoleons. Varons — kareivis, ne kūlēji.
Cf. Flammariona Stella nodaļu, kur aprakstītas zvaig-

znes. 61

Darbadziesmas priekšstāvis kāds pelēks zemnieeiņš: tu

esi par daudz liels, tu vari tik ar mums iet, mēs esam tie

daudzie, tas visums. Tu no mums cēlies, no mums tikai

ceļas viss lielums un labums. Ar vidējiem tev nav nekā

kopīga, pie mums tev jāatgriežas. Mēs tavu piemiņu pa-

glabāsim, kā HBaH rpo3HHH.
— Es viens jūsu tūkstoti apsitu. Nāks 10000, es tos ar

pārspēšu. — Nāks 100 000, tos tu nepārspēsi. Mēs esam

visi, neskaitāmi, mūžīgi, nemirstīgi, jūs mirstat, un nav

jums vietnieka, mums uz katru 10 vietnieki.
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Nevajag tev meklēt spēku iekš tā, ka 1000 apsit, bet kā

100 000 atdzīvina uz labāku, augstāku dzīvi.

Ģēnija vientulība: no tevis atšķelsies pēc drauga
draugs.62 Kungi — varoņi atstāj viņu nesaprazdami.

Ģēnijs satiekas vislielākā vientulībā ar pūli, ar visma-

zāko un zemāko, ar naivitāti, ģēnijs pats ir naivs. īliņš

pašās beigās sarunā par augstākajām filozofiskajām pro-

blēmām ar bērniem, sievām un veciem algādžiem.

(23108/98)

Ģliņš parādās tīrs, t. i., šķīstīts, kļūst atkal netīrs un

šķīstās nāvē.}

Lācis ir labsirdīgs, stiprs, bet mii medu. Māte izbēguse
no viņa; pievildama ar saldumiem.

īliņš: pavasara vējš. Marta viesulis.

Uzbudne. Lācis atkal aiznesis kādu jaunavu, varbūt

līgavu. Skats.

7/. var tikai vēlāk pateikt, ka viņš ir lāča dēls — sa-

traucoši.

Uzzina tikai kādā svarīgā brīdī, ka viņš ir dēls.

Apvērsums dvēselē, upuris kļūst lielāks.

Cīņa ar lāci kā kulminācija.

Sasit rokas.

Pagrieziens 111 (varbūt redz dzīrēs, garām vedot, sasietu

mīļāko).

(23108/99—100)

7—II patiesa mīlestība, vecais lācis, uzvar milzi.

111 dzīres, mācītāja m.cita apbur viņu, aizmirstas kais-

lībā, lakstojas ar citiem, ar viņa mācekļiem, greizsirdība,
atriebība un mācītāja meita.
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7V Vācu ielaušanās, siets liktens bedrēs, patiesā mīlēs

tībā ziedojas.
V uzvara, uzvaras gājiens, sastop arī nāves gājienu,

palieso mīlestību, visu uzzina, negrib palikt viņai patei-
cību parādā, Dievs tas kungs augstībā atstumj ĪL, velni

iegūst pār viņu varu.

(23108/101)63

Raksturi

īliņš (Viesuls, Lāčaugains, Niedrīts) 64
.

Māte — Brunhilde65
, stiprā sieva.

Vecais lācis — labsirdīgs nezvērs, medusēdējs, gardēdis.

Mācītā ja meita — Kirke 63
,
kultūra.

Atsvabinātā meitiņa — latvietes tips.

Sarkandaris sveša, krievu, igauņu rakstura, nekā maiga,

straujš, sīksts.

Kalna Kāpējs?

Vecais übags=Dievs, baltu zirgu, lēns un rāms, kā jau

latviešu dievs, bet suns aiz ādas.

Liela nežēlība pret velniem, kaut gan tie ir diezgan lab-

sirdīgi.
Aiziedams iedur nazi bērzā, kurš sāk asiņot, sarūst, kad

lielās sprangās.

Melnajā zirgā dzenas pakaļ alnim, kurš aizmāna liktens

bedrēs (?).
Alnis bija vecās dinastijas velns, kurš gan tādējādi

ieved postā īliņu, bet arī glābējs pret gribu, jo cita glā-

biņa nav.

Lībiešus pārvarēt pietika īliņa iedzimtā spēka, vāciešus,
t. i., kultūras — ne, tur vajaga pašam kultivēties, precē
vācieti, tumš[os?] dziļum[os?], tikai dēli uzvarēs.

Uzvar jaunā dinastija. Pērkons pret Jodu, velnu, bet

pats tiek uzvarēts no ārzemju kultūras.
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Personīgi par mani, ko miņa devē par manu pakļaujošo
spēku.

I cēliena beigas, sēstas mugurā baltajam zirgam un, ga-

vilēdams ha! heii, aizjāj. <Kaut gan māte brīdina un lūko

atturēt; viņai pareģots, ka «tumšos dziļumos» būs jābei-
dzas viņas dēlam.)

Vecais lācis viņu ar varu nolaupījis, nīst un mīl varmā-

cīgo vīru. Atgriežas pie laulātā, neieredz bērnus no tā. Pa-

reģojumus saka plašāk dēlam, bojā iešana, tas tomēr grib

pasauli redzēt. Viņa šīs pārgalvības dēļ mīl dēlu vēl

vairāk.

II Klausībā tiek caur skaistu mācītāja meitu, bet, kad

visu izpildījis, viņam apnīk skaistā meita. Viņš 111 grib
darboties vispārības labā, bet arī tas apnīk, IV grib vēl

vairāk, arvien tālāk, aizvest uz Indiju, bet tiek par pa-

laidni. Kādēļ? Pārgalvība. Tādēļ, ka tas pavēlēts no pa-

reģiem?
Meklē augstāko tiklības likumu, tiklisku brīvību, kas

nav nepieciešamība.
Tie mērķi mazi tikuši, griežas pats pret sevi, jo nav citu

cienīgu pretnieku.
Pamatmotīvs: arvien tāļāk! svaigu gaisu elpot, brīvība.

— Nu man (III) ir brīvība, citiem vēl nav, vēl nav svaigs

gaiss, iet vēl plašākā pasaulē paskatīties, tauta brīva, jā-
tiek cilvēcei brīvai. Tādēļ IV iet atkal tālāk (bet aiz vis-

cilveces aizmirst tuvāko: tautību, grib viens un par ātri

sasniegt, tā ir traģiskā vaina).

(23108/102—103)

Tauta krīt atkal verdzībā IV, jo agrākie kalpi tikuši par

kungiem.

Sievietes vienmēr mīl pārmaiņu: Tu esi vienmēr cits uu

jauns. Sievietes sajūsminājās priekš evolūcijas idejas.

Darbības, nevis domas Fausts (?)
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Gara prātošana kavē domas īstenošanu, darbošanāskavē

attīstību.

Tieksme pēc darbošanās (alnis jeb briedis uz Vāciju)
kavē praktisko darbību. Cīņa pret vāciešiem. Pakļaušanās

kapitālismam. Bet kapitālisms nes mums augstāku kultūru,

un tikai augstāka kultūra var mums palīdzēt.

Atziņa, ka mēs esam maza tauta, drīz varam mirt: mēr-

ķis izglābties no nāves.

Saules bērns

Aizvien augstāka attīstība no jaunekļa lāča un lempja
zemnieka par gara cilvēku, kurš beidzot noraida jebkuru
rupju varu un rīcību, noliedz pats sevi un tādējādi iet

bojā, lai kā tīri garīga būtne atdzimtu citā pasaulē.

Lāča pazīmes: sasit rokas pirms cīņas un katra pasā-

kuma, arī mīlas apskāviena.

Mērķis: smalks, labsirdīgs, gudrs humors, arī greznība,
bet izsmalcinātāka.

HI Bagātīga ēšana un dzeršana, Karnaho kāzas, holan-

diešu skola, spēcīga tautas dziesma, homēriski varoņi, zie-

doši svētki. Kauj ari ripas, plēšas, tādēļ mēris.

(Saskarsme ar svešām sievietēm noved 11. pie izsmalci-

nātības, atgriešanās pie dzimtenes sievietēm un mīlestības,

kad arī viņas pašas izsmalcinājušās.}

IV Kapitālisma cīņai jau nepieciešami jauni ieroči, ar

veco rupjo spēku vairs nepietiek. (Arī vācieši nāk ar aug-

stāku kultūru, ar vācu sievietes garīgo spēku un garīgo
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mīlestību, ar kuru vecie dabas spēki nevar mēroties.)
(Ne tā ir 11. vaina, ka viņš atkāpies no tēvu tikuma, bet

tā, ka viņš par maz tiecies pēc jaunā, 11. ir pievērsies

tikuma principiem, bet viņam tos nebūtu vajadzējis ievē-

rot.}
Ar viena vīra spēku nepietiek, 11. ir aizmirsis, ka jāceļ

visa tauta, tāpēc viņu pārspēj, jo viņš ir viens. Jau ar

Sarkandari li. paliek viens, jo kalnu kāpējs uzbēg kokā.

11. par to dusmojas, bet jūtas glaimots, ka viņš ir vienīgais
ģēnijs. Tikai vēlāk viņš saprot, cik grūti tas ir.

I

Vecais lācis pēc viņas izbēgšanas laupa citas meitas,

greizsirdība no viņas puses, naids un mīla. Liek dēlam at-

riebt māti: veco lāci nosist (atsvabina jaunu skaistuli, uz

kuru māte arī greizsirdīga), savāds viņas prieks un bēdas,

ieraugot lāča ādu.

Cīņa ar veco lāci. Vecais lācis arī raksturs, pazīst no

spēka savu dēlu un no roku rokā sišanas. — Mūsu cilts

caur sevi pašu izdeldēsies un attīstīsies. Jūs, cilvēki, no

mums cēlušies. Embrija stadijā jau vecajā arī dēla visa

vēsture. Caur nāvi atjaunoties un augstāk pacelties.
Lācis dzer no savām asinīm.

(23108/104—105)

Kļūt neuzticīgam sev pašam — tā ir traģika, kuras dēļ
mirst jebkurš varonis.

Kur šī traģika ir llam? Viņš ir šaubījies par sevi I, tad

sācis arvien stiprāk ticēt saviem spēkiem, pārvērtējis tos

IV, nav ieturējis mēru. Gribējis iznīdēt nāvi, kura taču ir

dzīvības un attīstības moments, tātad ir apkarojis pats

sevi vai: traģika: vispārēja nepilnīga pasaules kārtība.

(23108/106)

Cilvēka tapšana ir notikusi labvēlīgos apstākļos, bez cīņas

ar plēsīgiem zvēriem, tātad miers ir progress, ne karš.:
Saules bērns panāk mieru, visaugstāko.

(23108/107)
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Progresējošas mūžības dziņa.

Mūžīga darbošanās, mūžīgs spēks, enerģija, kura tikai

maina savu veidu, bet nekad neizzūd (tā gan tiek saistīta,

kļūst latenta, lai, no jauna ierosināta, atkal aizkvēlotos).
Drāmas princips, sevi izsmeļoša darbība.

īl. — drāma kā tāda, darbības drāma, drāmas drāma.

Hamlets — domas drāma.

7/. spēks izsmeļ sevi, bet dziņa doties uz priekšu paliek,
viņš liks zemei straujāk griezties, līdz tās lielajai sadur-

smei ar sauli; revolūcija. 11. visu apaugļo, rada, dod inicia-

tīvu darbībai, viņš atraisa visus snaudošos spēkus, ari

Dievu, domu, arī masu, miesu.

Bet no kurienes nāk darbība? spēks? dzīvības spēks, pir-

matnējā kustība, osmotiskais spiediens, 67 ķīmiskā afini-

tāte,68
— tātad no masas, no tukšuma. Vai absolūts tuk-

šums vispār pastāv?

(23108/108)

IV īl. Tu tik raugs masā, pasaulē, tu vari augsti pacel-
ties pār viņu, bet brīvs tiksi tikai līdz ar viņu. Tā ir indi-

vīda traģika.
Pārvar I apkārtni, sociālo, II mīlestību, veco tikumu

(tēvu), 111 dievu jeb savu radīto, IV pats sevi, bet IV un

V pret masu, necerēto pretnieku, nievāto muļķību, zaudē,

ar masu atkal savienojas, un no viņas, izrūgušas, nāks

glābiņš.

Spēkus salauzi pamazajā cīņā, līdz nāc pie brīva ceļa,
kur vari attīstīt savu ideju; nu tev vairs nav diezgan

spēku priekš idejas izvešanas, tie patērēti. Bet tu panācis

to, ka tavs sagatavošanas darbs — pa daļai — dara citiem

vieglāku sagatavošanos. Mikel-Andželo.

(23108/110)

Vai ikdienas tecēšanu kas spēj aizturēt? Vai karš, vai

miers, vai varons uzvar, vai tautas mirst — aizvien vecā



271

māte skalos savus netīros autus un māte vārīs pusdienu,
un vīrs tirgosies un krāps, un naudu rausis. Aizvien ēdīs

un dzers, un par vēderu gādās.

Vai varons dzimst, vai mirst, vai pareģis nākotni rāda,

vai vēstnieks priecas vēsti vēsta, vai jaunu dzīvi dzejo

dzejnieks, vai jaunu skaistumu gleznotājs rāda.

(23108/111)

11. Mēmie, kas nekad nespriež, neruna līdz, bet dzīvo

to dzīvi, ko citi priekšā izdzīvojuši. Ja arī visa tauta vēl

nedzīvo jauno lielo dzīvi, ja lielākā dala vēl vecā pa-
rašā, tad tomēr jaunais jau ir uzziedējis, kad viņš parādī-

jies nedaudzajos. Tā vācu uzplaukuma laikmets, kad bija
Šillers un Gēte, kaut gan tie cīnījās pret vecajiem Klop-

štokiāniem, Lesingiāniem un pat Gotšediāniem.69

(23108/112)

Dzird vienmēr, it kā kas nāktu, jātu (pats savus soļus).
Cīnās pret kalpības garu.

Ļaudis svešus dienderus bīja vairāk nekā īl.

(23108/113)

3. cēlienā jau nākotnes valsts, 4. cēliena fantastisks tā-

lums, 5. cēlienā atgriešanās.

(23108/114)

īl. Koki tāpat šalks, saule spīdēs, kad manis nebūs, —

ir kas paliekošs, un es ar.

I īl. pirms romantiķis, bēg no dzīves, ieklausa viņā

iekšā savas vaidas, tad dzird aicinošas balsis, daba laba,
visu sola.

H mīl nakti, tad tik vēl dienu.

111 uzspiež citiem savus ideālus, nevis bēg no dzīves.

Vēlāk novēro dabu un viņas likumus.



272

Daba nepretojas romantika gribai, tādēļ mīļā, mīļākā,

tāpat pagātne, svešatne. Romantiķim daba ir simbols; viņa

vajga iejusties iekšā.

IV romantiķis meklē visur sevi. neatzīst un nevēro cita,

dabas priekšmetu īpatnības.
Tiek nenoteikts, jo viņa dvēseles saturs nenoteikts.

Dvēsele tiek par vispasaules dvēseli.

Pasaules gars pats sevi uzskata.

(23108/115)

Zemes malai garām braucot,70 neredzot debešu vairs,

bet tik bezgalīga jūra un tumsība. Jūrā dimantkalns, virs-

gals tālu redzams, tur nedrīst virsū kāpt. Tad atkal de-

bess un dienas gaisma: vai antipodi? Jauka sala, kura pie-
velk un neatlaiž: vai Nāves sala. 11. aizbrauc līdz anti-

podiem, nonāk aiz ziemeļpola, zemes otrā, apakšpusē un

redz, ka nav ne antipodu, ne svēto salas, bet zeme apaļa
un otrā pusē arī zemē nekrīt.

Ledus kalni nodreb, kad ceļas pēc ilgas guļas Ziemeļ-

tēvs.

Zemes malā — debess vārti un elles vārti.

Pērkoņdēlu mājas, kur zeltu kaldina.

Saules dārzi, saules meitas sargā zelta ābolus.

Saule guļ nakti dimantlaivā, kumeļus jūrā peldina, sēd

kalniņā, zelta groži rokā.

Laimīgi, nevainīgi cilvēki.

Saules dārzu spožums nepanesams.

Aiz debess un zemes malas iebrauca tumšā jūrā, no tā-

lienes spīd dimantkalns.

Ap dimantkalnu krēsla. «Ak tu dieviņ, cik še jauki!»
It kā vēja spārniem aizskrejot nozuda. Atrauts paliek
mēms (dzejoļa tēma) (skatās turp, grib projām, Ugās pār-

vēršas).
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Mežu aizpūta par trim jūdzēm, lai klajums, kur spē-
koties.

Staburadzes spoguls pārvērš akmenī.

ĪL 111 beigās vai IV sākumā.

Īl. pats iemin pili zemē, kā kapu Artai.

111 pārvar pats sevi, no rupja spēkavīra kļūst par ga-

rīgu skeptiķi un meklētāju.
Pa starpām mazas idilles.

Nomet savu kroni: man tie nestāv labi. Es visu atdevis,
ko jūs? Pēc katra zaudējuma prasa vēl jo vairāk, beigās
visu.

īl. IV Ziedīte, kaut nesaprazdama — iešu tev līdz. V —

Nemin' Artu, tā svēta, es viņu kāvu, bet viņa piepildījās
un es. Kad tu piepildīsies? — Dzīvodama mūžu. Es nespēju
tik strauji līdzi.

IV 11. deva par daudz uz reizi: brīvību no dieva, tāļā-
kais ir vēl vairāk, ne Ziedīte, ne tauta nespēja tik daudz

uzņemt. īl. par daudz uzvarējis. Bet dotais neiet postā,
tas tik guļ un gaida, kad tiks lietots, nekas garīgs neiet

postā. īl. guļ kā zemes uguns, zemes spēks, kurš pastāvīgi
silda. (?) Dimanta zemes kodols.

<Putni bieži, kaivas, beigās bezdelīgas, sākumā kraukļi.
Pēc gadskārtām arī zvēri un puķes.)
Ziedīte ir Staburadzes laimīga meita, pēc kādām visi

kāro.

Liek īl. nogrimušo pili uzcelt.

Lācis burvju aizdzinējs.
īl. pāri ceļ pār lielo ūdeni (Stigsu)

71
.

Mācās pie burtnieka Burtnieku pilī.
3 milži sniegu maļ, ledu kaļ (krusu kuļ kā zirņus).
Ziemeļmeita (ā la valkīra) vētrā, jūrā, ziemeļblāzmā.
Viņas tēvs guļ ledus paspārnē.
Gulēs visu mēnesi (pus gadu: ziema).
Uguns blāķis iz zemes vidus, oāza ledū.

Saules dārzi, kur tā rītos uzlec.

Debesis tur tik zemu, ka ar roku var aizsniegt.
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Alās jāslēpjas, jo saules stari sadedzina,

Karotes aizbāž aiz mākoņiem.

Velējot vāles metas debešos.

(īl. atrod, ka nav debess malas, bet ka aiz zemes sākas

lielā pasaule. Apmānīts, izmisums, bet tad lepnums: mēs

tik mazi, bet varam saprast, izdibināt lielo pasauli.)

(23108/118—119)

11, tāpat kā visi lielie gari, arī beigās kļūst vientuļš.
111 viņu saprot vienīgi Arta, bet arī redz, ka viņai līdz

ar to jāiet bojā, tomēr rīkojas. Pierādījums Ziedītes ba-

žām. Arta izjūt lielo piepildījuma svētlaimi, bet mirst no

tās, jo viņa grib vēl vairāk nekā piepildījumu. Ziedīte

nevar gūt piepildījumu, viņa kā viduvējība ir vienmēr ap-

mierināta, negrib augt, vienīgi pašās beigās viņa sajūt

ilgas pacelties sev pāri.

Katram cilvēkam jāizvirza sev augstāks mērķis, citādi

viņam nebūtu jēgas dzīvot pēc mērķa sasniegšanas. Lielie,

nemirstīgie, tiklīdz sasniegts viņu mērķis, dzīvo pāri savai

dzīvei.

Varonim jāgrib neiespējamais, ta ir viņa atšķirība no

masas.

Bet ģēnijam nav jārūpējas par sīko mērķu sasniegšanu,
jo visi sīkie mērķi ir tikai līdzekļi lielā mērķa sasniegša-
nai — izdzīvoties (?) (vismaz mēs nevaram aptvert viņa

uzdevumu). Tātad arī 11. varētu būt bez noteikta mērķa.
Vai varbūt: uzvarēt ļaunumu, tāpat kā Buda, vai nāvi

(bet nāve ir atdzimšana un ļaunums — dzinulis). Vai pa-

celt masu — pozitīvs mērķis. Vai vest uz apsolīto zemi

pēc tam, kad šeit viss vai labākais, t. i., pils, nogrimusi,
bet, ja tas neizdotos, pili atkal uzcelt; pie tam viņš pats

nogrimst.

Uzvar viduvējība, tā vienīgā paliek, taču tā nav ģēnija

turpinājums, bet vienīgi jaunā, t. L, sēklas, sargātāja.
Pacelt viduvējību!

(123781/51)
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11 11. ir visu uzvarējis. 111 turnīrs, tiek ievesti uzvarētie

ienaidnieki.

Žēlošanās, ka nekā vairs nav ko darīt. Arta: tev ir mie-

rīgs kultūras darbs (Napoleons, Aleksandrs Lielais, Pēteris

Lielais), ll.: pārāk lēns, kur lai paliek mans straujums?
Man ir tāds spēks, ka tas mani atrauj no zemes. Alkas

uzzināt, kas ir tur viņā pusē, vai tur nav darbs.

Viņa briesmīgā vaimanāšana un taujāšana, viņa griba

atsauc šurp Dievu. Dievs grib nosargāt debesis.

Veco vīriņ brūnos svārkos,

\, tu esi tas pats vecaisl

Dievs ir ironisks, kā jūdiem (AUgemeine Zeitung).
— Esmu tev spēku devis un ņēmis, ja tev tā par daudz,

atkal atņemšu.
11. Es gribu vēl vairāk, — man arī ir vairāk, nekā tu

devi — šeit [?] no Artas krūts esmu iesūcis.

Lapas birst, altāri paši kūp, ūdens tiek sarkans traukā,
atskrien ĪL, sasit trauku, Arta dod viņam savu krūti, un

uzvar.

(123731/52)

iii 7i. un tauta uzcēluši pili: milzis un rūķi. Saņem savu

algu: 11. pilnību vai mieru, rūķi — labu iztikšanu.

Bez turnīra redz pili.

Ziedīte nāk līdz, bet nespēj izsekot viņa plāniem (II no-

žēlo rūķus, bet 11. darbs ir bijis rotaļa). 111 11. nespēj viņu
aizraut sev līdz. 11. — lai masa ziedojas tāpat kā es. Zie-

dīte. To tu drīsti prasīt tikai no sevis. Arī greizsirdība un

Mācītāja meitas intrigas, Ziedīte iet atpakaļ uz mežu pie
tautas. IV Kad Mācītāja meita mirst, Ziedīte nāk atpakaļ,
lai palīdzētu 11., bet pati atkrīt, kad 11. nonāvē tēvu.

Ziedīte tikai viņa dzīves pagrieziena punktā.

(123781/53)

7V — Jūs esat iemīlējuši šīs vietas un negribat tās pa-

mest; jūs sakāt, ka es jums tās atņemot. Bet kurš tad šīs

vietas ir padarījis tik mājīgas, kurš dziļos, dūksnainos me-

žus ir pārvērtis saulainos tīrumos, kurš ir nonāvējis veco

lāci? Es, un tas bija mans tēvs.
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111 11. jāredz darbā.

/// Dzīres, nu es esmu jūs pabarojis. — Jā, bet tas mums

parasti ir katru dienu tāpat kā tev, kā slimība, nāve. Tad

11. dusmās nolemj kaut ko nedzirdētu, ar vienu rāvienu

izskaust ļaunumu.

V Nāk atpakaļ, redz tautu pils priekšā übagojam un

ciešam badu. lemīda pili zemē, bet tad arī pašam jāno-

grimst, cīnoties pret plašo, lielo.

(123781/54)

Augstos kalnos: pacilāta noskaņa.
IV vai V Spēka un enerģijas sajūta, sasniegts mērķis.

Kungs, kurš iekaro sev pasauli.

Neapjaustas dzīves burvība un mūžīgums.
Ja pasaule aizietu bojā līdz ar mums,

mēs paņemtu sev līdz lieluma iespaidu,
ii kā mēs piedzīvotu tos gadu tūkstošus,

kas ietverti šajā nospiedošajā skaistumā,

pagājis miljoniem gadu,
un tomēr tas viss mums pieder.
Paņem sev līdz brīnišķīgās atmiņas,

kas tevi dara vienmēr jaunu.

Jūras — zemes acis, kalni — baltas krūtis, zaļi zelta

mati.

Zeme ir lielāka (arī šis attēlojums ir par mazu). Visuma

māte nav vairs persona, bet jēdziens.

Vispirms pazūd kalni, tad skaņas, tad vairs tikai strauti,

lielas birzes. Tad liels klusums, auksti, aizrauj elpu, nesa-

maņa, redz savu aprobežotību.

Vai 11. nes sev līdz nāves priekšnojautu, ir parādījis,
ka cilvēks nevar neiespējamo, bet arī tad viņš redz, ka

mērķis vēl ilgi nebūtu sasniegts, ja arī viņš būtu panācis

neiespējamo, — tiekšanās ir mūžīga, kur tās iespējas bei-

dzas, tikai tur pa īstam sākas viņa uzdevumi. Mierinā-
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lieli mērķi, tur vairs nav naida.

(123781/56)

111 Dieva pērkoni uz reizi apklust, kad Mācītāja meita

upurējas un īl. iedzer viņas asinis, Dievs vairs neielaižas

cīņā, īl. ņirgājas, izsmeļ Dievu sāpēs, ka viņš nespēj at-

riebt mīļākās nāvi. IV Tātad tomēr ir pretinieks, bet tas

nerādās: cilvēks pats sev pretinieks, t. i., viņa pagātne,

aizspriedumi, muļķība, vēsture, paša izdomātais dievs.

IV Pils nogrimst: lai viss nogrimst, es esmu vienu iegu-

vis, mīlestību, kultūru, atziņu, ka vienīgi es pats esmu sev

pretinieks; nu tik pacelties sev pašam pāri.

Spēki izšķiesti, kļuvis vecs, bet nav zaudējis dūšu:

iegūts labākais: iespēja iet uz priekšu.

Spēki izšķiesti, bet masās sēta sēkla.

V Uzvar zemiskums, zeme, nekustīgais, masa, bet tā

tomēr ir pavirzīta uz priekšu.

IV Ezers gāžas par pili.

11 Tiek būvēta mācītajā pils, 11. arī paverdzināts. (111

Viņš padara viņus [tautu?] par vergiem, lai atbrīvotu.)

(123781/57)

Pils — ta ir nākotne vai kultūra? vai autonoma kultūra?

Tāda nav bijusi.

II Arta māca 11. dabaszinātnes, vēsturi, zooloģiju.
Tēvs =mācītājs, t. i.,, burvis, pils arī burvja, pazūd
līdz ar viņu [Artu ?]; kas zinās vārdu: brīvība.

Pils ar 1000 telpām visiem.

IV Tēlojums: kā ezers nāk pa gaisu.
IV visa manta, arī mazo ļaužu, pilī, viss nogrimst, sacel-

šanās pret 11. No upurvief.as redzama nogrimšana,
11. zaudējis drosmi, tad: viens iešu.

Viņš jūt tuvojamies galu.

(123781/58)
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IV

Stāv uz zemes un grib to pacelt, nāk no masas un grib
to pacelt: nozāģēt zaru, uz kura sēž.

(123781/59)

Progress un reakcija,
reālisms — romantisms,

(metafizika — mistika},
materiālisms — ideālisms

sekos viens otram arvien īsākos atstatumos,

līdz atnāks vienotā patiesība.
Ikviena attīstība tagad noris ātrāk.

(123781/100)

Lielas darbošanās te vēl nav, tauta vēl nav uzcelta, tam

vēl nav apstākļu, 11. spiests uz maziem darbiem, tas viņam

nepatīk, fantazē.

(123781/104)

1. Saīgums un bads (Konts).
2. Nāve — progresa faktors, dabiskā izlase (Veismans).

īl. pats ir dzīve, tātad maiņa, viņam tātad nav jāgrib
aizkavēt vai novērst nāvi — pārveidošanās līdzekli. Tā ir

atkrišana pašam no sevis, cīņa ar sevi. Bez nāves garlai~

čība.

Dzīve pārāk īsa: tas kavē darba pabeigšanu.
11. arī nepabeidz, tomēr viņš ir paplašinājis dzīves robe-

žas, ne vairs uz īsu laiku, un devis tai dziļāku saturu, kas

aizvieto dzīves garumu.

3. Straujš iedzīvotāju pieaugums: ātra atjaunošanās,

maza vecumu atšķirība, maz autoritāšu.

Uzskatu sadursme dzīvāka, progress straujāks.

Garīga attīstība rada sociālu attīstību.

(123781/105)
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Varonis un masa, iesīkstējusi, kūtra, ietiepīga, dumja.
Varonis iedveš tai savas domas skaistos tēlos (pretinieki

lieto to pašu līdzekli, tikai seklāk, ikdienišķāk, tātad sa-

protamāk).
IV 11. ar karaspēku dodas ceļā, visi pamazām atstāf

viņu, pēdējos viņš atlaiž pats: Nu es esmu viens un stiprs.
Hoi ho! pakaļ alnim, nokāpt pazemē.

IV Viens: ne aiz spītības, bet traģēdijas, nespējas pa-

līdzēt! Viņš pasaka tiem visu, bet viņi to nesaprot, jūt

vienīgi kaut ko nomācošu 11. (tāpēc viņš atlaiž pēdējos,
viņam šķiet, ka arī Ziedītei V ir šī sajūta vai līdzjūtība,
bet viņai 11. vajadzīgs, tikai nespēj viņam sekot). Paliek

neziņā, kaut gan viņai ir spēja zināt, Kārlaila traģēdija
33.72

— Ja es nespēju pacelt, aizraut masu, tad es daru va-

roņdarbu, mēģinu neiespējamo, uzveikt nāvi, pie kā arī

viņiem jānonāk. Masa un visi 11. pretinieki te ir viņu pašu
labad, visi ir pret 11., viņam ir tie un daba jāpakļauj, jāuz-

var. Sākumā viss šķiet neiespējami, un tad tomēr izdodas.

Kārlails 11—12.

Ļaužu masa ir mierā, ģēnijs tajā ienes dzīvību;

pasaules masa ir miers, kvēlojošā saule nes dzīvību;

aizraut masu ir viss.

IV 11. ir uzvarējis Dievu, bet nespēj uzvarēt priesterus.

(123781/106)

/V 7i. visi savi spēki Jāatdod mazajiem ļaudīm, masai,

Jāuztic tai savas domas, jūtas, jāsaista tā pie sevis, jāiz-

plata ap sevi kultūra. Cilvēkam ik mirkli jābūt gatavam

uz mūžīgo (uz diženo, kas vērsts uz vispārību, uz nākotni).

Pie tam viņš pats tiecas pēc bezgalīgā, fantastiskā, ne-

iespējamā: nost nāvi!

V viņš dzird it kā ūdens brāzmošanu: Ā, tie ir jūras
ūdeņi, va]ā tikuši, es pārāk stipri raustījos, būs kāpas

pārtrūkušas.
IV Kad 111 Dievu uzvarējis, saceļas priestri, un Ils redz,

ka viņš tikai viņu rīks bijis.
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Kāda revolūcija? Strādnieku dziesma? Pret īlu? vai pret
dievu? Neapzinīgi, tādēļ pret īiu? Nodedzina pili? Aizdedz

visu zemi? Liels skaists skats!

īls: projām iet, neiespējamā projekti, nāvi iznīcināt.

Masa vēl negatava.

(123781/107)

II cēliens

Rostāns. Samariete.7 * Atkārtoti saucieni, parādoties
Kristum.

Darba dziesma Hauptmaņa «Audējos». 74

(123781/112)

Ziedīte

baras pretī, sīkas intreses, tad izvedīga, enerģiska, iero-

bežotas ilgas, bet pamatos jau uzlūkojamas kā pilnība,

grib tikai reiormcs, ne revolūciju.
Saprot, ll arī sākumā, ka nav arājīņš, bet. karavīrs, bet

vēlāk neseko viņa pārmērīgajiem plāniem.
Pilsoniski krietna. Ikdienišķas rūpes kā [īla] tuvākajam.
Tauta nav gatava upurēties, ir fatālistiska, tāpēc Us

upurējas.

Zemes bites barojušas ar savu medu.

(123781/113)

Ziedīte. Jautras, naivas, bet spēcīgas dabas. Nespēj pa-

likt mājās, arī varones dzīve? Vēlāka sastapšanās ar 11.

Vai viņa mīl vairāk viņu vai lietu?

Varone vai sieviete? Pēc tagadējām lugas beigām: va-

rone. Bet varbūt iespējams abas savienot? Kas ir Iniņa?
Ne varone. Bet ir tomēr tik briesmīgi stipra? Vai tā nav

jaunā sieviete?

(123781/114)
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Ziedīte

Arta dieva (dēla) meita?

Ziedīte tipisks tautas dziesmu tēls, bārenīte.

11. satriec dievticīgo Ziedīti. — Es dievu nokāvu. V —i
Nu tu dievs, palīdz' nu mums.

Ziedīte bārenīte, meža meita, arī lāča meita, bet nav

raudule, tīšām gavilē.
11. māte kā pamāte.
Trakuliņa?
Ziedīte jautra rakstura, zelta vidusmērs; Grietiņa, bet

tomēr lielāka.

(123781/124)

II (I) Grēka skats ar rožu vītnēm; rāda viņam spoguli
un skūpsta attēlu, tad burvība.

(123829/17)

II 2. (?) Spēlējas ar 5 pirkstiem, katram savs vārds vai

teiciens.

II Arta spēlējas ar 11. kā zemnieku zēnu, apmāca viņu

mīlestībā, lempīgs, tad viņš pielec kājās. Kad 11. prom,

viņa cērt kāju pie zemes un skaišas uz mājas ļaudīm un

tēvu.

(123829/18)

</]i Man trūkst vienotas, pabeigtas, vienkāršas darbības,

tās vietā darbību komplekss, tiekšanās uz darbību.

Vai komplekss nevar sasniegt kulmināciju vienā dar-

bībā?

Vai šo darbību nevar ņemt tādu, kas vītos cauri ļau no

paša sākuma?

111 vājš, vismazāk izstrādāts.

Pēdējie dramatiskie momenti.

1. Katastrofai nevajag jaunus efektus, jo katastrofu vai

sižetu — varbūt Dieva vai melnā zirga parādīšanos —

esmu licis nojaust jau iepriekš (Hamleta zobena saindē-

šana). 75



2. Pirms katastrofas vēl kāds atslābums, kāda uzvara,

cerība.

Nozīmīga cerība.

Katastrofai

gan jābūt ar nākotnes perspektīvu, bet 11. iznīcināšanai

jābūt brutālai, pēdējo jautājumu, vissvarīgāko, neatstāt

neatbildētu.

Gala vārdi: tas bija kaut kas vispārfilozofisks.

II Maiņas skats. 11. izvairās no cīņas ar milžiem, tie

izsmej viņu par gļēvumu, nelabprāt, starp citu 11. tos no-

nāvē, humoristisks skats.

Ziedīte viņu atlaiž, sūta projām ar smagu sirdi: uz

darbu, uz citu atbrīvošanu, 11. gribētu sevi ierobežot, attīs-

tīt labsirdību, viņu ceļi tādēļ šķiras, tā ir viņu abu

kļūda un vaina.}

(123829/54)
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DATĒTIE TEKSTI

20.6.6.

Viss pārgrozās, viss nezināms, visu vajaga pastāvīgi ap-

rēķināt un lietot pēc vajadzības un gadījuma, droši zi-

nāma, negrozāma tikai nāve.

Vai nāve arī ir droši zināma?

Dzīve tūkstots veidos, nāve viena.

Vai visi 1000 dzīvības veidi nav viens? Dzīvības spēks,

kopojums, harmonija, kopdarbība, komplicēta, ne vien-

spēks.
Un vai nāve nav arī daudzveidīga? Vai arī nav vienat-

nējs, bet salikts, komplicēts spēks, kā dzīve?

Vai vispār patstāvīgs spēks? Jeb tik negācija?
Tikai nekas, tukšums. Vai tad tas arī spēks?
Vai vienīgais spēks nav tik dzīvība vien?

Vai viela vien?

Dzīvības jautājums vispār lielākais īlā.

Arī ilgs mūžs (?). Jeb vai tas ir Zukunftsmensch76 jautā-
jums?

(123781/5)

1.7.6.

īl. paredz beigās, V, ka viņu un dievu, un visu pasauli
atsvabinās izglītība, apziņa, kura ieies gluži zemajos,
visos, masā. Masa pate sevi atsvabinās. Ģēniji ir tikai

sēklas graudi, masai, t. i., zemei, tie jāaudzē un jāatdod
1000 kārtīgi. No vienas saujas graudu nevar paēst. Jā-

sviež zemē (izmisumā), un liekas pazuduši, bet tad dīgst
un daudz briesmām cauri izaug, sabriest un baro masu.

(123781/2)
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10.12.6

!l. sēdējis ne septiņi, bet septiņi simti gadu, pats ne-

manījis, kā pieaudzis. (Dieviņš to saka.)

(123781/3)

26.3.7.

Lācis arī Kanibāls. Jocīgs skats, kur žēli nostāsta, ka

bads bijis un vaidzējis apēst savus bērniņus, bet bijuši
labi audzināti, dikti garšīgi (jeb vai to stāsta kāds sum-

purnis). Lācis par to beigās, tāds bijis 11. vectēvs no mātes

puses, tas bijis mērkaķis, sumpurnis no siltām zemēm.

Primitīvas kauna jūtas: kaunas, kad apsedz kaunumu,

kad apmauc biksas. Kaunas atklāti ēst.

Primitīvas goda jūtas: ienaidnieku var manīt, apzagt,
nokaut, draugu ne.

(123781/20)

19.4.7.

Lielu garīgu spēku var arī simbolizēt ar lielu miesas

spēku. īls.

Man liekas, to pa daļai darīja mītu radītāji, Herkuls,

tautas varons, visu tautas garīgu spēku paraugs, simbols.

Mah MvpoMeiļ tāpat. Abi turklāt tikumiska, t. i., garīga,

spēka nesēji, to laiku tautu ideālā darba darītāji.

(123781/19)

16.6.7.

11. nāk līdz atziņa, ka nav nekā valdoša: valstis aiz

zvaigznēm, valdošais gars, valdošā daile, gara valdnieki

utt., nav valdnieku un monarkijas.
Nav nekādu ideālu, nav nesaprotama! nav dieva, bet

fantāzija paliek un: sāk apkarot nāvi un atsauc garus:
atkal ideāls!

(12.3781/18)
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30.6.7.

īl. 111 uzveicis dievu, IV uzveic nāvi — atsaukdams

Artas garu, skats kā Eshila Pērsi.77

11. pie Artas kapa, tumšs, liels kurgāns, sarunājas, ar

savu lielo dvēsles spēku piespiež iznākt: īl. jādod tagad
tev savas asins. Tas būs tev nāve, es velis, veļi vajā dzī-

vos un velk līdzi, es nevarēšu vairs dusēt un daudzus

vilkšu lejā: kā brīvība, nākotnes ideāls.

V nevar uzveikt mūžīgo dzīvi: pašam jāmirst, lai nāktu

jauna dzīve; jākrīt, lai uzveiktu mazie, vājie — masa, ik-

dienība, — pretī arī ideālam materiālisms, ēšana, vēders

uzvar galvu. Vēders jāpārvar. Tas ir pēdējais kungs; tas

krīt no kundzības, kad nemaz vairs nav nekādu kungu.

(123781/17)

29.7.7.

«No dabas cilvēka (klejoņa) top par zemes kopēju —

kultūras cilvēku (tas ir ēst no zināšanas koka). Daudz

iegūst: valsti, pilsētas, bet zaudē mākslu un radīšanas

spēju, ceļas lielā melu mācība par absolūto; pats sevi atceļ
no dievības. Filozofijas mācības rada cilvēkā pašā niecī-

bas, iznīcības jūtas un domas, pasaule mehāniska, un cil-

vēks mazs ritentiņš.

Ilgas pēc paradīzes, dabas, dzīves koka.»

Tas viss greizs un sagrozīts. Pedantisms ir tradīcija. Pa-

stāvīga atbrīvošanās no absolūtā līdz Dīcgenam.
Nē, jautātājs ir Ils, jo jautāšana ir aktīva, ir ierocis, ir

asa. Tā sagrauj veco tradīciju un verdzību. Viljama Bleika

sēdētājs ir priestris ar savu ņirdzīgo gudrību.

(123781/28)

29.7.7.

Kur īlā lielais jautātājs?
«Lielais pasaulsmīklu vērpējs, nekā nezinātājs, caur kuru

nāve nāca pasaulē.» (Pedantisms.)
Pēc bībeles: cilvēks plūc ne no dzīves koka (lai tiktu

nemirstīgs), bet no zināšanas koka (uz čūskas pavedumu:
tas tas jautātājs?).

Dievs baidās, ka cilvēks tiktu nemirstīgs un nenogāztu
Dievu no troņa. Bet tad cilvēks ēd no zināšanas koka, un
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prāts un zināšanu kāre liek dziļu pašmānīšanu uz viņa
dvēseli.

11. jautājumi ir dzīvi, cīņas pilni, skaisti.

111 cīņā Dievs ir tas jautātājs vai übags, kura veidā pa-

slēpies Dievs. (Vairākkārtējas pārveidošanās kā Prote-

jam7B — dažādībapersonās!)
Ils uz pedantiskiem jautājumiem atbild kā Sokrāts uz

sofistiem: paceļas un iet vai sit ar dūri.

«Kas ir dzīvība?» Ils atbild: (zeme vai) saule. Kas ir pa-

saule? — Zeme. Kas ir daba? — Zemziede. Kas ir Dievs?

— Saule, es pats. Kas māksla (skaistums)? — Arta. Kas

tiklība? — Zemziede. Ideāls. — Cīņa. Patiesība. Viela.

Gars?

(123781/16)

29.7.7.

Jūs lasījāt šaubas, sāpes, izmisumu, smiekli, satīra, mai-

gums, mīla, labsirdība, — tas es vēl neesmu viss, jūs lasī-

jāt dusmas, cīņu, sagraušanu, — tas es vēl neesmu viss, —

uzbūvēšanu, — vēl neesmu viss, es tur visur esmu iekšā

ar visu sirdi, miesu un dvēsli, bet tas vēl nav viss: vien-

tulība, pats sevī ieslēgts, kaunība garīga un miesīga, bai-

lība no sevis šķirties. Es gribētu teikt, tas mani spiež, sāp,
ka nav kam teikt, tas būs tik nākotnē, kad varēšu visu

teikt, tādēļ tā laužos padzīt uz priekšu vēsturi, uz nākot-

nes cilvēku, lai varētu tam atklāties, visu teikt kā brālim,

kā mīļākai, kā sevim pašam. Cik es tevi mīlu, mans sve-

šais brāli.

(123781/23)

11.8.7.

Dievs — priekš manis personifikācija no visa, kas zems,

nešķīsts, liekulīgs, varmācīgs: viss vecs un pārdzīvojies,
kas vēl karājas klāt un apspiež jauno attīstību. Tā saprast
Ila cīņu pret Dievu.

Holderlin man tuvu. Nietzsche. Novalis pretīgs.

(123781/22)
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15.8.7.

Ils mūžīgais cīnītājs: pārvar visu vecu kārtību (saimnie-

cisku), varbūt klejošanu, patriarkālismu, varbūt pirmo ko-

munismu, tad pašu vecuma principu: vēsturi, pagātni jeb
dievu, kas agrāk visu bija turējis, visa laba devējs: kon-

servatīva politika; bet iekš paša vēl paliek pāri bailes,
atlikums no ticības, padibeņi no vecā, no pagātnes: tikpat
visam draud liktens, kas arī tikai sakrājušies kauzalitātes

iemesli, cēloņi: jāpārvar kauzalitāte.

lespējams, kad zina pašas kauzalitātes cēloņus, visus

spēkus un viņu kustības likumus, — tad var viņai likt

darboties pēc savas gribas, kā katram dabas spēkam. Tad

tomēr paliek neizbēgamā nāve, bailes no iznīcības, rie-

bums no tukšuma, vislielākā personības nicināšana: tu

guli zemē, un tevi kājām min pat visvājākais pretnieks,
kuru tu neturēji vērts ne uzskatīt. Nu viņš tevi nicina, tas

mēslis. Tam nebūs būt.

īla iekšējās balsis smejas par viņu: tu taču neizbēgsi
nāvei, tā tevi valdīs; sušķu ņirgāšanās par īlu (kā tārpi
uz kungiem). īls briesmīgi sašutis, cērt dusmās (varbūt V),

un smiltis smejas. «Jūs taču neuzvarat. Kaut arī mani

veicat, es nemirstu pats, tas ir gadījums, kas mani pie-
veic.» «Jā, bet tu tik vājš pretoties gadījumam, agrāk tu

varēji, tagad tu esi nolietojies, patērējis savus spēkus. Ta-

gad tu mirsti aiz iekšējiem cēloņiem, aiz spēka patērē-
juma.» «Es varu spēkus vienmēr atjaunot.» «Nu, tu vairāk

izdod. Tik tas dzīvo mūžīgi, kas nekustas, kas netērējas —

tā ir nakts, kas visu uzvar, tā ir pagātne, dievs, liktens,

nāve.» «Bet ja tomēr vingrināju un vairāk atjaunoju.»

«Tu radi un dzemdē, tiklīdz rada, jāmirst.» «Tad es nemir-

stīgs savos bērnos un savā tautā.» «Jā, bet ne tu pats.»
«Gribu pats, kā tas vecais koks «Baubis», kā vecie tēvi,

kas bij 200 gadu veci.» «Tu nevari, esi izdevies, tu tik

ceļa sataisītājs.» «Tad lai mani atriebj dēls.» «Tevi mirušu

kājām mīs.» Tad lielās dusmās pats grib dzīvot, nepaļau-

jas uz dēlu un raustīdamies nosit dēlu, ierauj smiltīs, arī

pēdējā cerība beigta. Bet apmēšļo zemi, no zemes Zem-

ziede ieņem sēklu, un tomēr paliek dēls, nevar iznīcināt

dzīvību un saules uzvaru.
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Dēls «saules bērns» tad uzņem tēva cīņu pret nāvi, ne

ar varas, bet ar gara ieročiem, ne sociālisms, bet pāri par
to. Sociālisms ir vislielākā cīņa pasaulē, tas ir Ils. Bet so-

ciālisms un Īls tik sataisa ceļu, pretnieki pareizi teikuši.

Nu tik jaunajā mierā un vaļā (brīvībā) var garīgi cīnīties

un izvest to, ko gribēja, cerēja sociālisma laikmetā, bet

nespēja aiz cīņas, nu karš pret pagātni, likteni jeb kauza-

litāti, ne pret nāvi. Daudzu atjaunotu, īsa mūža cilšu vaj-

dzēja cīņai. Tās izpildīja savu vajdzību, pienākumu: dzem-

dēja un cīnījās, un tad varēja tūliņ mirt, tagad nav

jāmirst ātri, jo nav jādzemdē un nav jācīnās. Var izkopt
vairāk personas dzīvi (bet garlaicīgi — tā tā traģika), nav

vērtībā dzīvē, labprāt to atmet Saules bērns, tas arī viņu

var uzveikt. Saules bērns pēta augus un lopus, lai atrastu

nāves likumus, upurējas pats un atrod mūžīgu dzīvi un

pašu mūžību.

Saules bērnā viens no galveniem momentiem — prieks
par atradumu, par nāves pārvarēšanu, varbūt V, kad uz-

ceļas pils, bet pats no prieka mirst, un pēcnācējiem jāpa-

pildina un jāizcīna galīgi, jāiegūst mūžīga dzīve, kura

caur viņa atradumu tikai darīta iespējama, kā Markss at-

rada sociālisma atslēgu, bet tomēr palika vēl pāri visa

lielā, garā cīņa pie pašas atslēgšanas.

Tātad īls =Markss, un Saules bērns=līdzīgs citam at-

radējam — Mečņikovam. (Bet Ils taču cīnītājs un ne at-

radējs?) Tikai līdzība. (Marksu kā varoni citā darbā). Ils

tautas un cilvēces cīņu varons.

(123781/26—27)

11.2.8.

II cēlienā novērst līdzību ar U. v. N.

1) 2 sievietes, 2) mācīšana, 3) izraujas, lai meklētu

līgavu.
1) 3 sievietes (māte) vai vēl trešā, vai 50 sievietes kā

Herkulam vai EpvcAaH
79

,
vai caur lauku, pilnu sie-

viešu,

2) Herkuls pie Omfales80
un Eiristena 81

,
kalpošana vai

varbūt iekarošana arī Artas,

3) tūliņ pakaļ dzenas Zemziedei?

Atstāj Zemziedi pēc mīlestības nakts?
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Dzelžu Mārtiņš82
un Nekte83

: tumsā, dekorācija: uguni

Mārtiņš, kliedz, Nekte, smalka, caurspīdīga, elektr., zil-

gans sejs un miesas, neaiztiekama (īls sadauza).

Izrauj Artai noslēpumu, kā jādarbina Dzelžu Mārtiņš un

Nekte.

īls dzenā meitenes, Arta saista viņu ar savu matiņu.
Kad nemīl vairs vai varonība saceļas, tad var saraut, elek-

triskas dzirkstēs sprēgā.

II 2. skats. Māte līdzi: grib, lai nokauj, bet arī lai glābj
lāci, būs ļauni, ja nokaus. Zēlo un mirst, kad nokauj; pa-

reģo trīs valstis: lāča ala, tēva māja un Artas pils, —

ceturto vairs nesniegs, t. i., nākotnes valsti.

Ziemeļu vadzis I, kad griež apkārt pasauls koku.

(123781/129)

13.2.8.

Katra brīvība, katris ideāls top pats par apspiedēju. —

Kristus bij revolucionārs, bet viņa baznīca tagad apspiež.

(123781/130)

13.2.8.

īls vēl tic, arī 111, tādēļ cīnās ar fantāziju. IV aust viņam
atziņa, ka tie tik māņi, viņa paša radījums, bet nu jau

paša spēki lauzti, un viņš neuzvarēs. Tomēr iet, tā ir varo-

nība: uzvarēs bērni.

(Vai viņš paceļ Izidas plīvuri
84 vai Saules bērns?)

Varbūt IV ar to izpildīt, liels skats: sauc iekšā un pats
atskan, pirms tumšs, tad pierod, redz spoguli, t. i., gludu

vairogu, spodrinātu.
Priesteri paši (kūrēji) nezin to noslēpumu, paši izbaidās,

kad sevi ierauga, domājuši taču kādu svētumu, ienaid-

nieka atstāts vairogs pēc zaudētas kaujas (laime pārgājusi
uz uzvarētājiem).
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Saules bērns ar tūliņ skeptiķis kā jaunības dzejās, bet

atmet visus ideālus un uzdevumus visās trijās drāmās: vil-

ti bas atzīšana, ar gudrību, asprātību cīnās pret viltību un

muļķību.
Saules bērns arī pāri pār sociāldemokrātiju.

Jāuzmeklē vēsturē, kad bijuši laimīgi laiki, un tad jāiz-
zina viņa cēloņus.

īl. procentu ņemšana, mesli no ļaudīm priekš prieste-
riem un valdniekiem, mazu drusciņu tikai par atlīdzību, —•

bet priestri un kareivji top par varu. Un īls pats ticis par

valdītāju.
Kā to dilemmu izšķirt? īls=kapitālisms vai īls—cilv.

garam.

(123781/134)

16.2.8.

Alastor85

Saules bērns, mājā sēdēdams, visu redzējis un zina: pēti

dabas noslēpumu, grib to izraut, dabū piespiest: skūpstā
ar mīļāko, altruismā, drauga aplaimošanā, sevis piespie-
šanā pie darba, pie vienas domas; sevi aplūkojot un no-

vērojot, bet tad iznāk poēts, ne griba, bet miers, jābūt

poētam ar gribu un kustību: t. i., izgudrotājam, ne vien

zinātnieks un poēts, bet arī darītājs.

(123781/138)

5.3.8.

IV 11. top par valdītāju, skats, kā visi atsvabinātāji līdz

tam arī: sociālisms top par inteliģences mācību un inteli-

ģence pate par kungu.
Strādnieku dziesma skan tāpat tāļāk arī V. Ils to 111

vairs negrib dzirdēt.

(123781/62)
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24.3.8.

I Ilgi sēdot un vērojot: var izšķirt visas sīkas skaņas:
kuri putni dzied, kura koka zīle, kurš balodis dūgo, kurš

suns rej, kurš lācis; kā pumpuri sprāgst, kā lauskis sper,
kā zāle aug.

Smejas: ļoti grūti dzirdēt, citi pārskan, bet lietas {?],
liels daudzums, čaukst, dīc kā bites, spriežas, kāpj uz

augšu (simbolizē mazo ļaužu kāpšanu).

V krīt no dēla rokas.

īl. nespēj vairs apmierināt Zemziedi.

Kapitālisms nespēj vairs veicināt attīstību.

Kad ir savā augstākā varas pakāpē, izrādās nespēja,
pretrunas sevī pašā un Ila raksturā (varas kāre, padošanās
Artai, asins iz krūts zīsta).

Arī augstākā pakāpē, vēl V, bet jau dēls var viņu pie-
veikt, ar zemes smilšu palīdzību.

— Vai īls kapitālisms vai inteliģence?

(123781/136)

3.4.8.

11. I meklē un dzird visur tik varu, brīvību, jo brīvība

ir vara darīt pēc sava prāta, lauzt cilvēku varu, celt savu

atbrīvotāja, inteliģences, taisnības varu. Meklē cilvēks,

top valdnieks, jo ir ģēnijs.
Bet masa grib visus līdzi taisīt, lai ir brīvība, bet lai

arī ģēnijs, inteliģence nevalda. īl. iziet pēc brīvības, bet

nes nebrīvību, savu pretspēku. Jātop līdzīgam masai. Ne-

var. Top no masas nomākts. Viņa vārds paliek mūžīga

cīņa.

Saules bērns pārnes mūžīgo cīņu no cilvēka uz dabu,

kad ir atzinis, ka ģēnijs arī nav pārāks par citiem cilvē-

kiem. Padevies masai, bet rokas brīvas pret dabu.

Ils dzird dabā tik cīņu, varu.

Saules bērns dzird tik mieru.
*

Saules bērns dzird dabā tik brālību, ne cīņa pret dabu,

bet dabas atslēgšana, noslēpuma atklāšana caur mīlestību

kā meiteni. Mīla ir pēdējais spēks. cf. Alastor 50. lp. Mīlēt
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dabu kā sevi pašu, ar viņu un cilvēkiem vienoties, nākt

tuvāk, tā ir vienīgā kustība, cīņa. Bez īla to nevarēja, tas

krizdams izcīnīja vienlīdzību, pacēla sev līdz citus.

Jānis Vīrs86 atšķīra cilvēku kultūru no dabas, kustoņas,

lai attīstītos cilvēks (īls), lai būtu kultūra, kas pārgroza
dabu, lai pašus cilvēkus organizētu. Saules bērns atkal sa-

vieno dabu ar cilvēku, tad pilnība. Brīvprātīga miršana

kā MeciHHKOBaM.
87

Ledus laikmets atkal.

Jānis Vīrs iesākas pēc ledus laika.

Scenerija no ledus laika.

Saules bērns arī iziet no latviešu teikas, bet iekšā arī

Eiropas kultūra, tā pati Arta. Lācis un īls ir ziemeļu kul-

tūra pēc ledus laika, vispār cilvēces spēks.
Arta ir dienvidu kultūra, kas Ēģiptē, sumeriešiem bij

jau tad, kad ziemeļos vēl ledus.

Ils cilvēces mūžam atjaunotais spēks.

Arta mūžam senais, tālāk dotais spēks, kultūras manto-

jums.
Zemziede vagā atrasta.

Arta gaisā, dvēselē.

Kur Faihilla? fantāzija?

Kas Saules bērna — sievietes pretstats, brīva mīlestība

uz laiku? Vai viņa paša dvēsele. Alastor, 54.

Saules bērnā izšķirta ikdienas cilvēka traģika, kurš ne-

var radīt, jo visi līdzīgi: radīšana netiek algota ne ar

naidu (nav vajadzīgs, jo ēst visiem līdzīgi), ne ar slavu (jo
slava ir valdībai, inteliģencei, un tā vairs nevalda), paliek
tik alga iekš sevis paša, radītāja prieks un sāpes, un do-

šana citiem jeb mīla. (Vīrišķais un sievišķais prieks, arī

seksuālais jautājums, liela starpība, izšķirts.)

Saules bērns tā pārvar ģēnija vientulību, savienodamies

ar masu, atsacīdamies no visām priekšrocībām, bet beigas
tomēr vientuļas, kamēr nav visi vienlīdz labi un ģeniāli, —

stipri. Tomēr tikai kompromiss. Vientuļš ir ģēnijs.

Kā Alastors ar savām ilgām rāda uz' viņsauli.
īls pārvar visu veco: lāci, Artu, tad pašu dievu, bet no

Artas aizņēmies spēku, pats tam piekrīt [?]. Caur cīņu un
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uzvaru pār pretnieku top no kritušā pārvarēts (Roma no

Grieķijas, kristība no hellēnisma, sociāldemokrātija no

valdības, kad pate sāk valdīt).
Kvantitāte top par kvalitāti, negācija sevi neģē.
IV īls meklē citu cīņu, V pēdējs vārds: cīņa, bet citāda

(kāda, nesaka, to atrod Saules bērns).

Saules bērnā beigās baltais putniņš ir ledus putnis, ledus

laika vēstnesis.

Izšķirt zinātni kā šablonizētāju, sistematizētā ju, kārto-

tāju, pārskata devēju no mākslas kā atradējas, radītājas

(— to dot simbolos, atrast simbolus, personas priekš māk-

slas un zinātnes utt).

Lpl. uz ētiskiem, estētiskiem jautājumiem.
11. cīņa sociāla.

Lpl. 111 kļūda, ka novēršas uz soc. pusi.

Lpl. iet boja, ka nespēj mainīties un Spīdolai klausīt.

11. caur to, ka mainās, pieņem no Artas.

Tautas teikās cīnās varas tik pret velnu, žīdiem vieniem

Jēkabs pret dievu,88 Hiobs, īls arī pret Dievu.

Arta kā Nikomis (Hiawatha) 89 bijusi zvaigzne.

(Kalevipoegā bijusi vārnas spalva).

(123781/140—145)

4.4.8.

Tautietes raksturīgas īpašības: Zemziede.

Sārti vaigi, melnas acis (zilas).
Ardena valoda, jautra.

Ļaunu dienu pamīdīja zem savām kājiņām.
Liku bēdu uz akmeņa.
Žēlotāja, Arons 23.90

sudraba lindraciņi

(123781/133)
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10.4.8.

II skudras, putni utt. kā Pelnrušķītei palīdz uzcelt pilis
un muižas, un kultūru, palīdz arī uzvarēt lāci un pašu
kultūru, bet kad īls, inteliģence, pats par valdnieku, tad

atmetas kā Kola Rienzi.

IV īls priekš viņa vēl grib darīt tāļo, neiespējamo, bet

jau pretestība, tad V nogremdēšana, visas vecās kultūras

iznīcināšana, lai celtos pēc jauna.

(Varbūt 111 pils paliek, bet viņas dvēsele Arta nost, tiek

no skudrām pamati pierakti un V grimst.)

IV — Mēs, strādnieki, esam tās skudras. — Nevar jūs
aizraut uz lielumu. — Jā, tas nebūs mums par labu, bet

tev, tavai valdībai, mēs gribam sevi. — Vajga vadītāja.
— Nevajdzēs, būsim visi gudri.

II Artai jaunas, neredzētas puķes, lopi, putni, pāvi, ķirši,
āboli, oranžas, 111 palmas.

(123781/31)

10.4.8.

Ilā — dabas drāma

gada drāma

sociāla drāma

Cilvēces attīstības drāma

(Personas mūža drāma)

Ģēnija drāma

Visos viens pats likums jeb gaita, jeb ritms (pakāpe-

nība).

Galvenā intrese ne simboli, bet personas liktens.

I II 111 IV V

Aufstieg. Kampf. Sieg. Abstieg. Kampf. Niederlage,

Hoffnung, d. h. Fortsetzung ins Unendliche.91

Visas 3 drāmas: mūžīga maiņa jeb cīņa, jeb attīstība.
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Jānis Vīrs Ils Saules bērns

ziemeļi dienvidi (II Roma) visa zeme

latvieši maza tauta citas tautas — visas tautas

(jo visas tautas vai Ēģipte, ir dzimtene

sākumā mazas) vai Bābele visas viena liela

(Alexander Zug)
92

tauta

(123781/147)

27.4.8.

(Liels rūgtums, arī niknums pret saimnieku.

Lielas bailes, bet liela pārgalvība)

<Vīrs. Ko tad mēs tagad dabonam vairāk kā bēralu,

zemi ar pabirām, gramzdu un nātres, un lapas. (cf. Pus-

ideālistā ēšanu). 93

Vecākais. Mīksta maize nav priekš jums, bet priekš

zemlikas, priekš veļiem un viņas dēla.

Cits. Tam liekēdim sen vajdzēja būt pie veļiem.

Cits. Uz ragutiņām uzkraut un izvest mežā.

Cits. Lai tur auklē viņu atradene, pametene, lai tin

savās villainēs.

Cits. Runā tik tu, kuces dēls, tev labi pieder.

Cits. Kas tam varvērsim var kaitēt, viņš tur mežā no

lāča melmeņiem vien dzīvos.

Cits. Būs auksti, nomauks lācim kažoku.

Cits. Vilku iejūgs ragavās, brauks uz Vāczemi.

— Viņš staigās sūbru zābakos, viņš nicina to viru ar

basām kājām.
— Ē, lāčaplēsējs, vai nevari atkal paraut kādu lāci.

— Ej atpestī mūs drusku atkal no briesmām.

—- Labi būs, lai kurš kuru saplēš, viena liela ēdēja būs

mazāk.

— Bet, kad lāci rauj, nepārrauj atkal vēderu.

— Tādu pušu pārrautu vēderu nevar pēc nemaz pilnu

piebāzt.
— Mēles jau garas, bet nagi īsi.

— Viņš jau kož.

— Ej, lācēn, parūc drusku. Celies, nāc darbā.
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— Strādājam priekš saimnieces, varam arī priekš tā

kropļa.
— Dod, es vien kāju izvilkšu taisnu.

— Es otru aizstiepšu uz mežu. Ils rūc.

— Saimniece tik pabārtos vien, kad viņai izdarītu to

prieku.
— Vajga ar ķekšiem vilkt, lai netiek klāt kost.

— īliņ, vai zāle jau aug, paklausies.
— Aug asni, sulas plūst zem sniega segas.
— Dzi, īliņ, ko teic putni. — Krauklis ķērca

Jau vakar, pēkšņi nākšot brīkšu vētra.

— Ko lapsa runā. — Pošas pavasari.)

(123829/11—12)

22.5.8.

— Uzvarēs, kad beigsies cīņa. — Vai necīnīties? — Bez

cīņas nav uzvaras. — Tu dod divas atbildes. — Vieno tās

abas. — Kā lai to zinu? — Visiem jāzina, tad uzva-

rēs. — Kā visi zinās? — Visiem cīnoties. — Man paliek
nakts priekšā. — Tiksi dienā. — Ticību dod kā priestri. —

Netici man, bet sev.

— Priestriem divi zobeni, man viens ar diviem asmi-

niem.

— Priestri stāv uz divām laivām, kad laivas attālinā-

sies, viņi kritīs ūdenī.

(123781/149)

22.5.8.

IV Klerikālās ideoloģijas divkosība.

Priestri atvelk ļaudis no īla, tiklīdz tas ir pret dievu.

īla autoritāti viņi atzīst kā absolūtu, bet viņam jākalpo
dievam.

Dievam vairāk jāklausa nekā cilvēkam.

I Visiem cilvēkiem tiesība maizi ēst un dzīvot.

īl Absolūti valda dievs un viņa izteicēji.
Ir pret katru valdnieku, kas grib būt patstāvīgs, tā pret

lāci, kas neatzina citu kā sevi, tā pret Ilu, kad tas saceļas
kā ļaužu vietnieks.
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I proletārisks elements \_ _ ......

II valdītājs elements / ista reliģija

Vecais dziedātājs — prolet., vecais übags — dieviņš,
vecais dziedātājs (aizrāda, ka dieviņš nāks).

(123781/148)

23.5.8.

Narcišu krūtiņas. (Vārīgi apejas īls ar Artu. Artai beigās
no īla skūpsta smaržas dēls. Līdz tam nesmaržoja puķes,
bez dvēseles.)

(123781/109)

27.5.8.

111 īls pārvar pagātni, bet IV viņa atkal dzīva. Kādēļ?

īls pārveicis sava paša pagātni (?) un veco kultūru, bet

vietā neliek pašu tautu, liek savu valdību, atkal citu val-

došu kultūru. Dieva nav, paliek priestri. (Voltaira mate-

riālisti; Hāckels — Dievu nost, valdība paliek, tā ceļ atkal

Dievu.) Priestri smejas par īla māņu cīņu. Tauta ari sme-

jas. Jo īls postījis tik inteliģenci. Tauta nezināja ne no

priestru, ne Artas kultūras; viņai nebija pagātnes, tikai

tagadne un nākotne. Viņai vienaldzīga cīņa pret Dievu,

lai mainās, kā grib kungi. Kultūra — pagātne arī nesniedz

līdz tautai, ne kaitēdama, ne labdarīdama. Sveši priestri
un Arta, tuva Zemziede.

Ils upurēja visaugstāko: Artu. Tauta saka: velti, mums

tas rielīdz. Nebūs Dieva, būsi tu pats arī kungs. — Bet

lielie darbi: jūras pārvarēšana, lāča, svešu tautu?

— Aršana un putras vārīšana svarīgākas. — Iz tautas

jānāk kultūrai. Vai Arta nav iz tautas? — Jā, bet svešas,

citas zvaigznes. — Taču no Artas arī ņemts.
— Jā, tik ārišķais un kopīgais.
īls nesaprot, kā sevi pašu negatīvi noliegt, pārvarēt kā

Dievu? Kā lai iztiek bez valdības? Niknums pret nesajē-

dzīgo masu.

(123781/135)

12.1.9.

IV Tč k3 nāve ir pagājība, tad īls redz arī Dieviņu,
Artu, Lāci. — Nāve uu dzīve ir viens. Tādēļ nevar nāvi
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pārvarēt, jo tas ir dzīvi pārvarēt. 111 domā visu pārvarē-
jis, traģika, ka nav vairs pretnieka, nevar vairs augt, lie-

lāks tapt, un IV redz, ka nav nekā pārvarējis, Dieviņa
vara tikpat dzīva priestros. lekšējs dzinuls kāpt zemē ir

meklēt sev darbu, augšanu, ārējie dzinuļi: atvest Artu at-

pakaļ un cīnīties pret priesteriem pašā saknē.

Audējs auž pūram, beigās ne kāzām, ne krustībām, bet

pārklāj miroņiem pāri.
V Grimst tekošās smiltīs, tās bijušās krāsns drupas,

krāsns atriebjas, uz viņu, viņš atgriežas?? Pāraugusi drupu
smilts ar zāli: lūk, dzīve tomēr uzvar.

Ils aktīvs spēks, Lpl. pasīvs, īlam sava griba un mērķis,
Lpl. cita, Ils arī krizdams uzvar.

Meklē vienu un atrod citu — tas virzina drāmu un dod

Spannung 94 (uztrauktību, gaidību?).

(123781/98)

[Pēc 28.1.9.] 95

Kad būs tik viena asara, atkal pils nogrims.
V uzceļas, bet nogrimst atkal. Nu var pacelt tikai tie

daudzie. Viņi skatās uz īlu kā uz vadoni, kad tas nespēj
noturēt, tad neviens nepalīdz.

Saules bērnam pils jau ir pate augšā, nav jāceļ, iznāk,

kad upurējas tas, kas nav lējis asinis. Gaišums celsies, kad

nodzisīs gaišums.

(123781/95)

2.2.9.

Lāču ala

Zemziede un meitenes. Pa klints plaisām ienāk gaisma.

Lasa kviešu graudus, loba riekstus, maļ. — Šodien lācis

atnāks, atvedīs jaunas 3 meitas. No mums 3 apēdīs. Tēlo,

kā ir apēdis. — Es viņam melno muti apglaudīšu. — Es

viņam pinku galvu paieskāšu. — Es viņa basās kājas sa-

sildīšu.
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Zemziede. Es viņa ausis saplēsīšu. Es viņa basās kājas

ar piestu nogrūdīšu, es viņa acis izskrāpēšu. — Vai tev

nav bail. — Es gribu, lai mani saplēš, kāds viņš man mīļā-
kais. Man ir balts un liels, un gluds. Kad tas atnāks, tas

lāci sažņaugs kamolā, nosviedīs kā melnu dūdarmaisu, ka

nodūdos vien. — Kur tad tavs varons ir? Ziņu devi kopš
3 dienām. Viņam bail no visu varenā lāča. Viņam balta

un gluda, un apzeltīta Karaļmeita. Viņam nevajag no ze-

mes paceltas meitenes, ar zemes smaku, ar zemes mel-

numu, viņam no gaisa nokritusi zvaigznīte. Varbūt viņš
vēl lielāks lācis. Smird kā lācis. Zemziede. Es jūs visas

izkaušu (pasviež gar zemi). Tu lingas pabira, zemes pika,
vārnu knābums. (Aiz trokšņa nedzird, ka akmens at-

sprāgst.)
Meitenes aizbēg. īls. A! v! a! v! (Rūc kā lācis.) — Lācis,

lācis, lācis. Vai, kur nikns! Zemziede. Kas tā par balsi?

(Bailes tēlot.) īl. A v, nāc laukā, a v! Māte nokrīt ce-

ļos. — Es tev pāri darījusi. Atvaino mani. Atpestī mani,

ved mani uz manu pilnību.

(123829/62)

3.2.9.

īls. Nu, celies nu, ko nokriti. [Māte.] Ko? es nokritu! Es

nekrītu. Dari, ko teikšu. Skaties, kur viņš nāks. [īls.]

<Vai nu> es tev pa prātam izdarīju? Vai nu es spēju?
Māte. Sauc nu uz cīņu. īls. Septiņus gadus mirku, kad citi

saulē gozējās un mielojās, un rotājās. Māte. Ko piemini,

rīkojies, kā tev likšu. īls. Vai esmu tagad izdzēsis, ka sep-

tiņus gadus mirku kā grauds lietainā zemē. Tagad es rīko-

šos, kā vajdzēs man. Māte. Kas ir? Ko nenāk? Vai nosprā-

dzis? Tad es viņa kažoku gribu plosīt. Jl. Tu viņa neaiz-

skarsi. Māte. Tu esi mans dēls, un tev jāklausa. īl. Es ari

viņa dēls un es pats tagad savs.

(123829/60)

4.2.9.

Meitenes: dzird: sit nost. Mūs sitīs nost. — Viņš vēl

lielāks liekas — negantāks — diktāka balss. Zemziede.
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Vai tas varētu būt viņš. Klusat. Meitenes. Sievietes ari ir,

tās mūsu vietnieces. Zemziede. Klusu. īls. Au — nāc

laukā. Zemziede. Au, nāc iekšā. īls. Kas tā par balsi. Māte.

Neej, lācis grib tevi vilt iekšā, tās ir viņa meiteņu balsis.

Ils. Au: nāc. Zemziede. Au. Meiteņu balsis. Zemziede. Mēs

nevaram iet, lācis saodīs svaigu smaku pie mums un mūs

saplēsīs. 11. Au, Zemziede, es nāku. Māte metas priekšā:

neej, cīnoties lāča alā, kritīsi pašā sākumā. (īls ir no mātes

ieņemts pirtiņā, pakaļdzenoties.) īl. Es nāku pāri pār māti,

apskaujas ar Zemziedi. Māte. Viņš tevis dēļ nācis? ne

manis dēļ? To tev būs atmaksāt.

Kalpošana īlam tik līksma kā mācīšanās. Nav viņā rūg-
tuma. Tas tik beigās.

Idilliska scēna. Zemziede. Kāda tad tev galva pinkās.

Starpā melni mati. No kā tie? Kur tava josta? Kur cimdi?

Kas tevi aplāpīja? kas ēdināja, dzirdināja, guldināja. Kam

tie melnie mati? Meitenes. īliņ, atpestī mūs. Neēd meitas.

Bēgsim.

(123829/60)

4.2.9.

IV Kamēr īls pie nāves lejā, tikmēr augšā priestri un

valdnieki kauj ļaudis un īlā brivo garu. Melnais suns ož

asins smaku. Steigerung
96: nodreb, rēc, tad sāk pilēt asinis

no augšas, melnas, uguņainas, kam uzkrīt, tie iekaucas:

tās ir tās elles mokas.

īls jūt elles mokas, jau dzīvs būdams: viņam uzpil viņa

paša ļaužu vai dēla paša asinis. (Kas nav asinis lējis, tam

neuzpil?) Kam uzpil, tam jāiet atkal virs zemes.

Kad īls nonāk lejā, jau nav bijis asins. Nu atkal sākas.

Vai Karaļmeita nav Arta?

Kas skaidrs, no tā kā zvaigznītes atlec asins piles.
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Bet faktiski nav ne atmaksas, ne algas, ne atriebšanās —•
kur un kā to izteikt, vai te?

Sociāldemokrāti dara neloģiski, kad izskaidro visu kā

šķiru cīņas vajadzību un soda darbus no kādas vispārējas
morāles stāvokļa. Nav vispārējas morāles, bet daudzas

šķiru morāles.

Tautas psiholoģija man nesaprotama: Sēja par naudu

nepateicas.

IV Kad asins sāk līt, īls redz, ka viņa darbu posta
augšā, un iet atkal uz zemi. V atrod tikai drupas, veco

burtnieku, varbūt kādu kūrēju un Zemziedi.

IV Dzinies pec nesasniedzama un aizmirsis apturēt
asinsslūžas.

— Lai nu tu kā gribētu, dzīvs tu vairs nevari tikt (uz
lāci IV).

IV Lācis sēd kopā ar apēstām meitenēm. — Šī man bij
tā mīļākā, tik maiga un mīksti kauliņi.

Māte vienmēr nikna un stalta, arī nāvē nevar piedot ne

lācim, ne dēlam.

II Arta laiž ziepju burbuļus: tāda ir mana dzīvīte.

I un II īlam jābūt lielam mērķim, kas dzen II prom no

Ziedītes un laimes.

(123781/93)

9.2.9.

Tēvs pagalvī, māte kājgalī, laimīte vidū.

Māte grib mātes valdību primitīvo.
Ils ļauj Zemziedei vairoties.

Mātei, Zemziedei, Artai — mīlestība nav viss, kurai ir

viss? Vajga tādas meitenes.
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Ils. Negribu bēgt, man lācis jāuzvar. Zemziede. Tev jā-

dzer viņa spēka avots, tad uzvarēsi. Māte. Viens tu nespēj

arī tagad. īl. Nedzeršu. (Māte ienīst kā varas bērnu un kā

viņas varas lauzēju.) Zemziede iedod viņam spēka malku,

pate dzerdama un ar skūpstu iedodama. — (Man spēka
tiks no šīs mutes dvašas.) Spēka avots ļaužu sviedri. Mirst

no tiem nespēcīgie (?).
Tad lācis nāk. — Au! Ko durvis vaļā? (lenāk un aizgrūž

cieti.) Meitenes. Kur nu izbēgsim? Lād īlu. Tad cīņa un

īla uzvara.

Meitenes ir grieķu koris.

Gājuši pie spēka mucas, smēķē pēc sviedriem.

Muca ar akmeni virsū, spēks iet pāri rūgdams.
Cilvēku šķiņķi.
— Lācim viegla roka, neraudi.

(123829/61)

17.2.9.

Selig sind, die reines Herzens sind.97

Savādais, pasīvais spēks.
Saules bērns visu pacieš, bet arī visu var upurēt. Viņam

nekā nevar padarīt, nevar atņemt, jo nekā lieka nav.

Epiktets.

Ģēnijs, kas negrib valdīt kā Napoleons, kas atpērk ģē-

nija grēku pret pūli, kas neliek just savu pārākumu, kas

cieš par visiem ģēnijiem, kas negrib ar varu piegriezt pie

savas patiesības, kas dod pūlim laiku pamazām nākt pie

atziņas. Pacietība, nemācīšana, nesprediķošana.

Nevajga pašam attīstīties, ir jau no sākuma gatavs.

Tikai meklē jauno.
Tikai cīņa pret dabu.

Iztiek bez sviedru dzeršanas. Visu tikai pats.

(123781/94)

10.10.10.

Ilā iešana uz 3. valstību; karo pret ticību, ka pagātnē

bijusi zelta laikmeta valsts. 1000 gadu burtnieks ari to
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pravieto: pēdējās dienas un uzvaras. Jānī Vīrā ganclris98 to

pravieto, un ezis negribot, kā pretnieks, arī atzīst.

Galvenā ideja par nākamo uzvaru. Visā drāmas gaita ir

vēstures pašas gaita filoģenētiski kā katrā embrionā.

Artai meita no īla skūpsta: tā ir fantāzija, ideāls, kas

aļņa ragos iet viņa priekšā.
Lācis ir velna dēls, no Jāņa meitas vai otrādi. Cilvēku

dzimums caur Jāni top neatkarīgs no dieva un velna, bet

atjaunojas arvien no abiem, no velna dabū zemes spēku,
no dieva debess spēku.

(123781/78)

15.10.10.

111 Arta ieņem meitu no īla skūpsta; izdveš viņu mir-

stot. — Tagad neredzi, gan tu redzēsi viņu.
Meita tātad ir organisks sakars Ilam ar Kultūru, ir abu

kopojums: ideja, fantāzija. Pēc tās Ils dzenas.

IV Meita, mātes Artas veidā, parādās aļņa ragos,
īla ilgas.

(123781/79)

6.5.12.

īls sevī audzis, un spēks sastrēdzies, kā tanī spēka mucā

lāča alā. Muca nopūtojusies, nočūlojusi, pa ķimeņiem",
pa spundu spiežas cauri sastrēdzies spēks. Visas stīpas iz-

stiepušās un sasprēgājušas uz plīšanu. Velti būtu viss iz-

gaisis, būtu vēl gaidījis. Lācis priecājas, ka izgaisīs. Bet

dievs uzcēlis laikā, sev par labu, bet īls to izlieto savā

labā.

(123781/32)

6.5.12.

Ilā ievest arī Velnu blakus Lācim. Arī Zalkti, zemes

zemais spēks, pats pamats, no tā taisa dievs cilvēku, dabas

pamatviela — zeme, pamatdziņas un jūtas, pirmie instin-

kti — ēšana un mīlēšana.

Zemziede augstāka pakāpe, īls vēl augstāka. Daudzas

radu kombinācijas starp zemi un debesi, velnu un dievu;
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ciņa un radošanās, un jauna, trešā, īla un dēla radīšana.

Pazaudējis cīņu, velns lien zem akmeņiem kā jods, vajāts
no pērkoņa, zalktis lien zemē, lācis alā. Visa kustoņa, kas

velna, lien tumsā, lopi dieva gaismā.
Arī vampīrs. (Jeb vai labāk «Mūžībā».100 )

Arī Hermess (miroņu vedējs, peklē).

(123781/13)

28.5.13.

I Dieviņš ar dzērienu dod viņam spēku; bet tas tik sim-

bols. Jau iepriekš staipa locekļus, pats sev apnicis ar savu

gulēšanu un ar bailēm no smiekliem, no mātes apbēdinā-
šanas. Ar vēl lielākiem smiekliem, ar dusmām top no die-

viņa provocēts uz celšanos.

Jārāda, ka dieviņam vajdzīga viņa celšanās.

Brīnums paliek tikai kā redzams simbols darbībai, ne

vairs izšķirošs motīvs.

(123781/33)

28.4.14.

I II 111 IV V

Ziema, pavasars, vasara, pēcvasara (aizvasara), ziema

Divi gadalaiki: ziema — vasara.

Ziemas svētki, lielas dienas, vasaras svētki, atpļāvības.

Ungebotenes Ding
101 111

Sapulce, kad sākas siltas dienas, nāk visi bez paziņo-

juma.

Sapulcē notiek visas svarīgas lietas:

par visa gada uzņēmumiem

karagājieniem
tiesas spriešana

ķildas

ražojumu apmaiņa
tirgus
amatniecība

laulības

svētki

mūzika, deja
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dzeja
talkas

liela kopēšana, apēd ziemas atlikušās krājas

(123781/37)

28.4.14.

Visu ziemu zemes alās, pirtīs, neēd, nekurina, dzīvo no

zemes siltuma, kas sasmelts pa vasaru.

Apsievošanās vagā, lai zeme kļūtu auglīga.

Nagi, mati, ēdienu drumslas, izkārnījumi der nomaitā-

šanai.

Dabūt daļu no ienaidnieka ķermeņa — ir viņu pašu
dabūt.

Arta no īla.

(123781/35)

10.12.14.

Dzīvojuši rījā. Latviešu pasakas V, 58. lpp. 102

Laima lemj, ka mirs, kad sadegs pagale. Nodod to gla-
bāt vedeklai, tā dusmās iemet ugunī. (Tā arī var nemir-

stību uzturēt. Imanta.)

Krusu novērš, saucot «Spundu uz augšu».

Vienači, vienkāji.

Nāvcirkste akla, visu zin, kas viņu izvāra un apēd.

Dievs un velns ir brāļi, spēkoti brāļi.

(123781/38)

10.12.14.

Jūra putās balta vārās.
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11.12.14.

Pirmā ir Laima liktens lēmēja vai Saule, vai abas vienā.

Jānī Vīrā garu radīšana. Mazākie dievi: Pērkons, dažā-

dās mātes, svētie ozoli. Miroņu veļu kultu nodibina Jānis

Vīrs vai Tis?

Dieva dēli.

Saules meitas.

levads: pasaules ķermeņu griešanās, sadursmes un sauļu
celšanās.

(123781/36)

12.12.14.

384. Ip. pasaka.
103

Malkas cirtējs: kukainis, kas mežā grauž kokus.

Milzis =lielais vīrs.

(123781/39)

27.12.14.

īls varētu arī tapt par Daugavu kā Dvriaii par upi
104 vai

par Kalnu (pie krāsmatas. Milzu kalns Tukumā).
Pret ienaidniekiem:

iekšējie: laupītāji, CoAOßeii pa3fsonHHK
105

garīgie: elki, HAOAunie 108

ārējie: KaAHH iiapt.
107

Pērkons=no pērt, nepeTb

Kaujā nemirs.

(123781/40)

28.12.14.

Zemniecībuvajga simbolizēt kā MuKVAa Ccahhhhobīth
108

CyMKa nepeMeTHaa, bch 3eMiiaH Tara noHarpy>KeHa.

(123781/45)
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28.12.14.

11. valoda

Izskrien rēkdams, sēkdams, klūp virsū kā negaiss.

Saņēma sausas dusmas.

Lielais tēviņš ===milzis.

Lielās sprangās.
Pasauls plošņi.
Palaidnis.

Vāczemes liktens bedre.

Tumšos dziļumos paliek (citā pasaulē).

(123781/41)

28.12.14.

Es, ĪL, izgāju pasauli paskatīt, skaidru gaisu paelpot,

Rijā sēd uz krāsns.

3 reiz liek mēģināt celties.

Ozolu apgriezt: tā ir mēraukla.

Dieviņš iecērt ozolā, ar ozola sulu dzirda īlu.

— Tagad tu mans kalps. lesim tāļāk.

Nokaļ dzelzs nūju uz ceļgala ar dūri bez uguns.

Priežu rāvējs. Kalnu kāpējs.
Kalnu grāvējs. Krūmu kodējs.

Simtpūru sējējs.
Sarkandaris igauns. Prokrustes. 109

Dzelzs muiža.

Bārdu iever ozola celmā vai zem pils stūra.

No vēršu ādas siksnas.
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Spēka mazgājamais trauks pirti,

Niedrīts

Lāčaugains
īliņš
Kurbads

Vecīts ar garo bārdu ir velns.

Velnus noslīcina bezspēka traukā.

Citā pasaulē pieiet pie jūras un meža. Lielais koks, zem

kura pazūd gaisma, kā mācies debess. Liels pērklis=mā-
kons.

Ērglis, apēdis īla miesas gabalu, saka: tagad man vairs

tevis nepārvarēt.

Lācim nomauc ādu un pakar ievā žaudēt.

Milzis— lielais tēviņš.
s— Kā tu drīsti runāt ar lieliem cilvēkiem?

I Celšanās.

II Kalpu gūšana, dara II labu kustoņiem; tie vēlāk

palīdz.
llf Nobrauc zem zemes pie vecā pundura; 2 mucas,

meita.

Atstāts peklē.
IV Ērglis iznes uz augšzemi.

II a Mežā braukšana.

Velna dzirņās.
Velnēns aiz kājām.
Vecim uguns pagali mutē iegrūž.

II b Uz Roju, tur atvarā naudas kaste,

īls atnes naudu un pūķi maisā.

111 a let tuksnesī un saietas ar pasauls plošņiem.

Velns — milzis. Rokas iever bluķī,
Klausība pie mācītāja.
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IV a Sak viens staigāt un brīnumus darīt.

Vāczemē palaidnis laužas ar velnu.

Vāczemes liktens bedrē.

Velns pieņem īla izskatu un aizved līgavu.
IVb Brauc ellē, tumšos dziļumos.

(123781/42—44)

5.1.15.

Jānis Vīrs — dabas cilvēks

11. — varonis

M[ūžnieks?] — dzejnieks
Arvien augstāk cilvēks pakāpies.
Jeb vai Mfūžnieks?] ir ģēnijs=meklētājs?
Sakrīt pelnos, no tiem izceļas balts putniņš.
Paliek — putniņš: dziņa

un gredzens: mīla.

(123781/47)

30.2.16.

Vecais: Es tevi pazīstu. Ko tu slēpies aiz īla liekā vaiga;
tu esi Ardžuna vai grieķis, vai ēģiptiets.

Jānis, īls, mūž[nieks?] visi viena latviešu ģimene. Nav

ietvertas citas tautas un kultūras.

(123781/48)

3.10.16.

Bērnībā izspēris šūpolim grīdu un krizdams samaitājis
mazo pirkstiņu.

Vecais burtnieks Jēkabs skatās akās un dīķos, tur zvaig-
znes tuvāk redzamas naktī nekā debesīs.

(123781/49)
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Ils cilāts pusdienu. Vajdzēja rakstīt, nebij tik grūti ag-

rāk. Nu grūtāk, un jo vēlāk, jo grūtāk. To sajūtu vairs

nedabū, un bez tās jāpārtaisa i fabula, i raksturi.

Trohejs 5 pēdis neder* Tagad skaidrāk redzams. Par

smagu, vienmuļīgu; vērš uz sevi visu uzmanību, domas

grūtāk izteikt teikumos, gramatika apgrūtināta.
Jambs tuvāk ikdienas valodai, nevērš uz sevi tik daudz

uzmanības; var vairāk sekot domai un gleznai.
Arī atskaņas neder; par vieglu. Bet mainīt labi.

(123781/12)

11.11.16.

Lācis no ziemas guļas novājējis. Grib dzert spēku no

ziedoņa mucas. īls atgrūž — tā mana.

(121001/1)

18.4.18.

Kurbads

Vec.hrālis — vilks.

(123829/30)

2.6.18.

Meitas tiek rīkotas uz aizvedi lācim.

Arī Zemziede. Vai māte ar nodomu liek Zemziedi, lai

kaitinātu Kurbadu.

(123829/42)

2.6.18.

Dievs taisa cilvēku no zalkša, zalktis no zemes. Zalkša

milti piejaukti mālam. Lācis no sūnām taisīts. Zivs no jū-

ras putām.

(123829/28)

33.9.18.

Kurbads

Ceļa nauda, tilta nauda top noprasīta aizcirtnes mežā.
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NEDATETAS RADĀMAS DOMAS

11. un epus. Dievs arī grib ko labu, loģisku; priestris un

bende jau vairs ne tā, tie palaižas uz to, ka viens Dievs

vai citi to zina, kas labs, un dara savus asinsdarbus aiz

asinskāres, aiz varas jūtām, aiz seksuālisma, aiz zvēris-

kuma, kas vēl ir cilvēkā. Baroni aiz ilga paraduma: medī-

bas, verdzināšana, un aiz izvirtuma.

īls nāk no lāča un saules. īls, dievs, velns, lācis, pēr-

kons, — visi ir viens, jo ir cilvēks un viņa emanācijas
110

;

cits, pretējais, ir tikai dabas aklie spēki: un arī tie beigās
nav nekas cits kā cilvēka dzemdētāji, kā viņa miesa. Tas,

kas ir specifiski cilvēcisks un izliekas kā pretstats ārējai,

neapzinīgai pasaulei, ir tikai cilvēka gars, ir Ils. — Bet kas

ir šis gars? Elektriska kustība? Matērijas kustība, enerģija

(Ostvalds)? Matērijas pamata spēks? Matērijas veidotājs,
t. i., pārvarētājs, tādēļ ienaids. Gars saka: Ļauj tik man

brīvi kustēties, neslēdz mani važās. Matērija atbild: Katra

tava kustēšanās ir pret mani vērsta, veido, pārvar mani.

Kā lai es tev dodu brīvību? Gars. Bet, kad es nekustos, tu

neveidojies, tu mirsti, tiec par lopu, par augu, par akmeni.

Jeb vai gars ir saule, kas nāk no ārpuses un taču no iek-

šas, jo uguns ir vispasaules gars, kustība.

(123781/6) 111

Priesteris, vecs un gudrs. Padevies velns, atzinis dievu

pārvarību, tādēļ trīc.

Tas pats vecais velns, ar kuru cīnījies Jānis Vīrs. Velns

ar dievu salīdzis, abi pret cilvēku.
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Velns tagad padevības, autoritātes cienīšanas sludinā-

tājs: priesteris.
Kā feodāli padevušies kapitālisma mamonam.

112

Lasīt Holderlin 82113
un Horāciju.

(123781/7)

111 Vai cīņā 11. neatņem Dievam uguni, novelk pašu
sauli tā zemē. (Jeb vai to jau izdarījis Jānis Vīrs?)

Kur paliek Persefone?

Sēkla apakšzemei nodota.

Bakchant 17. lp. cepšana simbolizēta. 114 Tā vajadzētu
simbolizēt mūsu augstākās kultūras darbības.

Grāpis kā persona.

Bakchant 19, 20.

H. tiek par demokrātu, ne Herakles, bet Bakhs.

(123781/15)

Dzelžu Mārtiņš vēlāk top par fabriku, kas visu aprij, —

kalps un rīks top par kungu.
Tā jau Jānis Vīrs pret Dievu. (?) Tā Lācis pret Dievu,

īls pret lāci.

Jānāk Dzelžu Mārtiņam pārvarētājam.

Domāšanu un dzīvi aizņem visvairāk mežs, Daugava,

purvi, jūra (?), smiltis.

Daugava — kultūras centrs, kā Eifrats un Nils. 115

(123781/211
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II Lācis ir ari pērkons — arī pats dieviņš vai dieviņa

tēvs (dievs—dieviņa dēls, lācis velna dēls), dūdas, pērkoņa

un lāča balss (bet nu lācis =pērkons=dievs, ? =velns, kurš

tiek dzenāts no dieva. Kāds milzis? Lācis izdzen velnu.)

Pērkons brauc ar dzelžu ratiem ar akmeņiem.
Dievs uz zemes, kurš iet kopā ar negaisu.
Odens dara nekaitīgu zibeni =pērkons par zvejnieku.

(123781/34)

īla cīņa pret tapušo, das Gewordene118
, vēsturi, veco

taisnību.

Arta; nevar visu ēst, visu redzēt, nēsāt [?]; instinktīvi

paģērējumi. Kā Iniņam, man nē.

(123781/50)

Im Kampfe — Gott: Ich bin das Geschick, aber es gibt
mehrere Gotter: Velns un citi. īl. m hochster Kraftan-

strengung erkennt, dass Gott Einbildung des Volkes ist

v. da stirbt Gott, zergeht m Luft. Geschopf wird schliesslich

Lenker des Schopfers. 117

11. pārmet Dievam netikumus: Velnam atņēmis govis,
liek ciest taisnajam, pat Kārais nevar palīdzēt, nenāk pa-

līgā 11. pret igauņiem un vāciem. Sakars ar sauli, mitolo-

ģiski noziegumi, pārāk lēnīgs, nespēcīgs.
Cilvēki labāki par dieviem (Eiripides, Zukunft, 1903,

Nr. 31) 118
.

Dievu TačeAb o paHrax.

(123781/55)

Berserkerwut119
no mušmiru dziras, dabū lielāku spēku,

pēc nejūt sāpes.
III?

(123781/61)

īl. otrenieks, viņa atdalītā dvēsele, tas, kas darbojas

sapņos, kas viņu moca un ved uz priekšu, dzen. Pēc vil-

tīgs otrenieks.
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Divas pasaules, otrenieks iz viņas saules. Mēs arī izšķi-

ram sevī: aktīvo un pasīvo cilvēku, jūtošo, mēģinošo un

analizējošo.
Tautas cīņa pret netaisnību un spaidiem, zemību un

gļēvulību, tumšību un bailēm. Ticība, ka cilvēka būšana

dara templi.

Heroisms — pats sevi meklē stimulu cīņai, iz savas

vientulības smeļ spēku.

(123781/63)

11. jautājumi

1. No kurienes mēs cēlušies?

2. f Kādas robežas mūsu varai pār dabu?

\ Kādas viņai pār mums?

3. Uz kādu mērķi mēs cenšamies?

(123781/64)

111

Jeb varbūt pils grimst IV, Mācītāja meitas bērēs, caur

dieva roku: laupa tam visdārgāko.

(123781/65)

111 Ziedīte lūdz izmisusi, lai to nerauj uz priekšu, ne-

prasa zila gaisa nodomus: atstāt dzimteni, celt pilis un pil-
sētas, dzīvot nepazīstamu gaismas, svešas saules dzīvi.

111 Kad zeme, zemes meita, pretojas, nespēj tālāk pacel-
ties, tad palīdz kultūra, māksla, kas pārvar zemes sma-

gumu, bet pate atkal var pazust, nogrimt zemē atpakaļ.
Kultūra arī upurējas, kad jāuztura dzīvesspēja tautai, kul-

tūra var nogrimt un tauta palikt: grieķi, romnieki, žīdi.

Mācītāja meita: Tev, īliņ, zemes smaka. Art pour l'art. 120

Māksla cenšas atsvabināties no dzīves.
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Cilvēks — īliņš starp dabu un mākslu, pie dabas tam

jāatgriežas, bet māksla to paceļ, tā palīdz debesis pārvarēt.

ĪL: Es esmu pārvērties (pēc III), manī ir svešas asinis,
es viņas ieguvu grūtā gara cīņā, mans labākais ieguvums,
tas pāries uz manu dēlu.

(123781/66)

V Gals, pils nogrimšana, tad II Saules bērnā būtu mēģi-
nājums pacelt, un 111 pacelšana.

Galvenais: cīņa ar Dievu. 111 — Tu nedevi man visu

spēku, es sūcu spēku iz sievas krūts.

—Tu neesi tik varens (Heine, Adam I) 121
,

tev rūpēja ne

tauta, bet tava paša valstība. 111 vecis parādās, saruna un

cīņa ar viņu, aicina uz divkauju, vecis pazūd. (Varbūt pēc

turnīra, kad 11. lielās, ka viņam nav pretnieka, iznāk vecis,

dara brīnumus.) Cīņa paliek neizšķirta vai īl. uzvar, bet

tad tiek saukts pats Liktens pret īliņu, un nospriež viņa

galu (pēc turnīra garu sapulce). Salīdzināt teiku im Sagen-
buch 122

: kādēļ nogrimst vecā godība (varoņi dievam par
lielu un nepaklausīgi).

īl. iet viens bez Ziedītes, tādēļ pazaudē cīņu. Emancipā-

cija ir sievas līdzdarbība pie cilvēces izkopšanas. Tāpat

viņš neņem diezgan līdz i tautu.

111 Cīņa ar dievu, nav citu Gegenspieler 123
.

Hohe-

punkt. 124 11. visus izaicina, noskumst, ka viņam nav pret-
nieka vēl. Dievu pārvarējis, iet atkal meklēt pretnieka

(viņa dziņa viņa pretnieks, viņam to vajadzēja pieveikt
un sev kalpināt, bet dziņa viņu kalpina, tas ir traģisms).
Dievs apskauž īl. un grib pazemot, īl. viņa mērķiem ne-

kalpo vairs. Tādēļ cīnās, bet tiek ievainots. Nu nevarēs arī

vairs pretī atstāvēt vācu dievam. Grib IV vēl ar prieste-
riem un kareivjiem, muižniekiem īl. nomākt, savienojas
ar savu pretnieku veco nāvi, feodālismu un barbarismu,
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kuru cerēja ar īl. apkarot. Stāsta tai, ka īl. viņiem abiem

briesmīgs.
111 Cīņa: put pār lauku, apzeltī malas, viss apklājas ar

putekļu mākoņiem, dzird tikai rībam pērkonus, skatuves

priekšā turnīra publika, 3 liktens trauki, Ziedīte iet pa-

līgā, kad parādās asins; tad trauks tiek skaidrs, sāk spīdēt
iz trauka. īl. uzvarējis. Priestri, tūdaļ brēkas, ka dievu aiz-

skāris, zaimojis. 111 vai IV nolād īl. par šo grēku, jo nu

vāci uzvarēs.

IV Cīņa no priestriem un kareivjiem pret īl.

V Pils nogrimst. — Jūs mani gan uzveicāt, bet es jūs
visus lejā līdz novilkšu, lai uz zemes tiek miers.

111 Mākoņu priekšpusē garu sapulces, nāve neredzama.

— Tu pats caur sevi tikai kļūsi veikts — vecis sacījis
I. — Par tevi stiprāka neviena nebūs.

111 sākumā, pirms cīņas: vārdu maiņa ar dievu, pārme-
tumi, ko viņš ļauna darījis tautai, nelaizdams to uz

priekšu, labs, bet patvarīgs tēvs.

Tauta tiks pārvarēta tikai caur sevi, kad tiks neauglīga

miesīgi un garīgi.

(123781/67—68)

Kleopatra arī masa pret ģēniju Antoniju. Tā Arta, tā

Ziedīte, bet abas nav naidīgas vien, viņas ir no ģēnija

pārvērstas, gan nepilnīgi, apaugļotas, sāk viņu saprast,
viņam palīdzēt. Atjaunotā zeme: Ziedīte nesīs tālāk viņa

sēklu.

Dievs nespēj atbildēt un nevar aizkavēt jautāšanu, jo īl.

bez mēra traucas pēc atbildes un darba, novērš viņa uz-

manību, jo citādi būtu pasauls gals, paša Dieva gals. Ar

viltu novērš: piem., tautu sakūda: sāk kūpēt altāri, ko-

kiem lapas sāk birt, saule aptumšojas, visi jūtas sabaidēti.

Metas 11. virsū, tad tas atlaižas. Jo viņš jau priekš viņiem

cīnījies, un nu viņus draud nonāvēt.

Jeb vēl labāk: viņš tiek no pašiem ļaudīm norauts zemē,

no sievām, kurām nevar pretī turēties (varbūt Ziedīte).

Vai pārcērt loku pušu, kurš Dievu nelaidaārā no cīņas

(skauģis, otrs Hāgens). Vai nogrimst viņa pils.

(111 Dievs bija gribējis viņu pārvarēt ar zemes, miesas

spēkiem, nebija apdomājis, ka īl. jau pieaudzis gara spēkā,
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tas ir pārsteigums drāmā. Ar jautājumiem 11. nu Dievu

veic, ar cilvēces zināšanas dziņu, kas iznīcina visus dievus

un vecās pasaules.)

(123781/69—70)

I darba dziesma: vienkārša, pāris rindiņu, takts stipri
izjūtama, melankoliska: darba nasta, medības, karš, para-

lēlisms, kā ebrejiem.

Kustoņu teikas: Daugavas rakšana.

IV kūrēji — burvji un dzejnieki: reliģija, senās teikas,

ārstniecība, visādi vārdi: asins, čūska, vīveles.

īls citāds dzejnieks, dzejnieks iz apspiestās šķiras.
Rakstu atrašana — nāk par labu kastas nostiprināšanai,

(īls var atrast piemiņu rakstīdams, aizejot no Zemziedes.)

īls — visa vēlākā filoģenētiskā attīstība.

(123781/72)

Pirts — svētās Māras istabiņa; svēta vieta, kur dzīvo

gariņš.

(123781/81)

īl. atsaucas uz to, ka visniecīgākā būte nav bez iespaida,
t. i., atsaucas uz masu, jūt savu sakaru un kopību ar masu

un viņā savu spēku kā Antejs Gejā.

(123781/87)

Priestris: 10000 gadu priekš mums bija veca kultūra,
mēs nekā nezinām, šur tur uzķeram pa vienam akmenti-

ņam, mēs visu aizmirsām, ledus un ūdens gāja pa virsu.

īl. Es gribu zināt.

Priestris. Labi, ka aizplūda, aizmirsām, cilvēks nevar

nest šo zināšanas smagumu,
īl. Man spēka visu nest.

Priestris. Bet nevar izraut noslēpumu iz zemes iekšām,

īl. Es kāpšu zemes iekšās.

Priestris. Varbūt iekāpsi, bet zeme nedod neko atpakaļ,
viņa glabās tevi, tāpat kā to pagātnes noslēpumu.
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il. Es salauzīšu zemi, pāršķelšu vicas vēderu.

Priestris. To nevari. Tik saule zemi var uzveikt

īl. Tad es grūdīšu zemi pret sauli, zeme sadrups, un es

iznākšu ārā smiedamies.

(123781/89)

IV cēliens. īl. pie Voluspas (Stimmen der Volker,
228. s.) 125 vai pie Sibilas128

(Edda), kas visu veco filozofiju
māca (cf. arī indiešu Ragaphati, Mūller).

īl. šaubās par Voluspas veco gudrību, kas appelējusi, tā

nevar vēl būt patiesība, tai jābūt dziļāk: Tad nogrimsti
dziļāk, tu nešpetnais, kam nav nekas diezgan, iegrimsti
zemes iekšās un kuņģī.

(123781/90)

IV Disputs ar veco aizstāvi, kurš saka: Ko ta nu panāci?
ĪL Iznīcināju dievu un tumsu. Priestris. Vai tad viņa tie-

šām nav vairs? Varbūt viņš aizbraucis, varbūt dusmīgs un

nerādās. Kas redzēja, ka viņš mira? Kas ticēs? Un, ja viņa

nav, esam mēs. Viņš mums vajadzīgs, un, ja nav, tad jā-
izdomā.

Saruna ā la Edda, Voluspa, Nībelung, Wotan.

4. cēlienā sapņi. Atosas sapnis Perser. 127

3. cēlienā Zukunftsstaat 128
.

4. cēlienā fantastisks tālums.

5. cēlienā atgriešanās.

IV 11. bijis mūžībā, pagājuši 600 gadi.

Mušmiras dod lielāku spēku, saka priestris (ka varēja
dievu veikt, tas bija trakuma darbs).

(123781/91)

Ils piespiež uz jaunu.

Tad nevar arī pats iztikt bez svešas asins un bez svied-

riem.

Spēku muca apgāzta, bet no vidutājiem atkal uzcelta.
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111 īls nevar bez tās iztikt pie pils celšanas (sviedri to

velk lejā) vai IV atdot savas asinis, lai nomazgātu svied-

rus no pils? Tur aiziet īla spēks, ko bija dzēris no dieviņa,

un nu viņš paliek tikai cilvēcisks. Bet vēl nav asaras iz-

pirktas. Lāča daba ir vara, un vara neļauj viņam upurē-
ties. — Vai tad uzcelsies pils pate? — Nē. Jāceļ. — Kas

cels? — Tie vājie. Ha! Ha! — Vai tad vairs negrims? —

Grims. — Lies atkal asaras? Kas būs lējēji? — Vidutāji. —

Es iznīcināšu. — Nē. Tu pats vidutājs. — Nē, es īsti cē-

lies. — Kopš dzēri asaras. — Ko tad palīdz mans upu-

ris? — Nomazgājis asaras vecās. Citādi nekad nebūtu bijis

iespējams glābiņš.

(123781/92)

(III) Liela vasaras gatavība, karstums arī cīņā un uzvara.

IV zeme izdegusi pēcvasarā: revolūcija, tad lietus. Pacifi-

cēšana. V pēc pacificēšanas =tukšums. Tad IV sākumā

iesāk pļaujas bagātību, tad IV otrā pusē — lauks kails,

tukšs, septembris—novembris, sēras, spēki izdoti, izšķēr-
dēti, gribētu vēl ko dot, pildīt tukšumu, bet tik izklaidējas,
iet uz neiespējamo, jūt nomiršanu, bet negrib to atzīt,

saka: nu lauks plašs un brīvs, nav vairs labība priekšā, nu

laba medīšana, laba kaušanās, skriešanās (pasauls plos-

nis).
Bet nāk pāreja, nāve un atpūta. Viens nespēj bezgala

censties un augļus dot.

Mūžīga maiņa un atkalnākšana, atjaunošanās.
V Laukā abi ar Zemziedi atrod zaļu asniņu.

111 Jāņu svētki 12. jūnijā par godu saules augstākai pa-

kāpei. Augstākā pakāpe arī pašam īlam, mīlestības svētki.

cf. Homer 23. dziedājumu, svētki Patroklam par godu.
129

Cīņa mīklās.

(123781/96)

IV 11. dievu iznīcinājis tāpat kā savu tēvu — pāri ticis

pār savu pagātni, pār: zemes un debesu pagātni; bet pil-
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mgi vaļā nevar atraisīties: zeme un vēsture viņu tura kā

Zemziede, kā masa, kā viņa paša pagātne, mantojums,
iedzimtība.

Nu debess viņu tura kā kultūra (Artas piemiņa) un kā

fantāzija (Artas tēls), tiek fantastisks.

Kultūru vēl augstāk pacelt: IV vai V. Un IV pārmērīga

cīņa ar dabu, pret nāvi, tad atjaunošanās.

Arta — dieva meita, mītiska, kā Kristus, dieva dēls.

Zemziede — lāča meita, 11. māsa.

(īl. nokauj «lāča bērnus plakanām kājiņām». Zemziedes

šūpļa dziesma. Skats: auklē, lāči rēc. Spēlējas, lūdzas.

Šekspīra Konig Johann.130)

(123781/97)

Tumsa uzvar gaišo sauli. Bet reiz telpā divas tumšas un

mirušas saules sadursies un atkal uguns uzlēks, un piepeši
staros apžilbinoša jauna, divkārt lielāka saule. Ari tā dzi-

sīs pēc mūžības, kad mūžība piepildīsies. Ja pēc mūžības,
līdz tam daudz laika.

(123781/99)

Vecis viņu mierina uz mērenību. Vai tad viņam tiešām

tik miera vajga, tik sīkumu, uzreiz labāk lielu, visu dabūt.

— Ar viltu noraut pa mazam kumosiņam. — Nē, viņu
pašu noraut, visu ņemt.

(123781/102)

ĪL II iziet pret lāci.

Lakstīgala skaisti dzied

Zobentiņa galiņā.

(123781/108)

111 dievi grib teokrātiju, vispasaules baznīcu. BepAH-

I Ne aizkrāsnē, bet pirtiņa vai namiņā (kā veči pirtiņā:
bieza putra, tauka gaļa utt).
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• Pār tevi dienas allažība.

Jābūt visai dzīves gaitai un filozofijai iekšā.

Par mirušajiem metriskas dzejas iz I ielikt 111 (frag-

menti).
111 Jāņu dienas.

IV Suņu dienas. Sirius. 132

Revolūcija un pacificēšana.

(123781/110)

111 Arta noņēmusi lāča ādu, kura izkārta uz krustu ko-

kiem, uz šķēpa un zobena, kā biedēklis, kā mīļš tēvs; Arta

noņēmusi un paklājusi sev zem kājām: Nu, tu lielais

zvērs! Ils iztrūcies baras. — Tas mans tēvs. — Neesi pats
kā lācis. D. sievietes nežēlība.

Mūsu varoņi visi lāču dēli kā grieķiem dažādu dievu

dēli. Tādēļ vienādība ar Lāčplēsi.

111 Arta balta, smalka, nevar piedurties. Erbsenprinzes-
sin. 133 Maziņa. Viens piliens, malks asiņu miesās, viss cits

mēnesstari.

IV — nevar uz zemes dzīvot, tu jau izdzēri visas manas

asinis. lekš tevis dzīvoju un rādos mēnesstaros, man vairs

nav saites ar zemi, kā tik caur tevi.

Zemziede. Meluksnēja, zemes krāsā, lieli, skaisti locekļi,

Junona134
.

V salasījusi visus īla dēlus, ari no citām mātēm. — Visi

man līdzīgi, pazīstami. — Mēs visi tavi dēli. — Es uz jums

nedomāju. — Mēs uz tevi. — Un mani dēli no citiem

tēviem.

Lācis Zemziedi nav vēl aizskāris, respektē.

(123781/111)

V Viss izmiris, nevar vairs pazīt to vietu, kur pils no-

grima: smiltis tek un put, purvi dēd un pūst.
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IV bijis mūžībā, pagājuši 600 gadi.

(123781/119)

Nogrimst Rīgas jūras līcī, no kurienes 11. jūru izspiedis,
sākot pat no Jelgavas. Jūra nu grib atpakaļ savu īpašumu,
visas dabas varas sakūdītas no pārspētā dieva, vai arī 11.

viņas citādi sakaitinājis, vai ticis vājāks IV cēlienā.

Garīgais un morāliskais spēks īlam audzis, bet fiziskais

mazinājies.
3 dienas kauc jūra. Dekorācija kā decembrī: kūpot jūrai

dusmās jāatkāpjas pret salu un īlu, tad sagrauzusi ledus

kalnus un šļāc spricēdama ūdeņus pāri, atkal skaļi kau-

cieni pretī dobjajiem (kad nespēja veikt). īls muldā grib
pili celt augšā, satricina pats kāpū vaļņus, tā ka jūra
izlaužas cauri.

(123781/122)

Pie jūras mēs dzīvojuši 5000 gadus.
Aistieši. 135

Beigās bezdelīgas vai atkal kraukli, kas domīgi sēd

300 gadus.

(123781/123)

111

Ziedīte dzimusi tīruma vagā, iz zemes, zemes meita,

reprezentē zemes pastāvību, nemirstību, mūžīgo jaunību,
bet arī smagumu, nepaceļamību, pretošanos kustināšanai.

(123781/125)

Stipri padziļināt šādu sarunu, tur lai viss dramatiskais

spēks.

Lpl. rupjš dabas cilvēks, neapzinīgs spēks. īls gudris,
apzinīgs, enerģisks, ar sava paša mērķiem.

Zina: spēks kalpina sev masu. Bet nepietiek. Kā lai

masa pate tiek apzinīga un patstāvīga kā ģēnijs?
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Ai šo filozofēšanu un spožo poēziju pildīt IV, fantas-

tiska filozofija, kura par agri grib sintēzi. Tādēļ fantas-

tiskais brauciens caur debesi un elli, cīņa pret nāvi, lai

iekarotu sev masu. Bet visa tā masai nevajga, tik maizes

un brīvības, īls nesaprot, ko domā tauta — sfinksa, mēmā

zeme. Tādēļ V lec iekšā atvērtā zemes mutē (simboliska
cīņa ar smiltīm).

Pausta gala domas: kultūras darbs ar svešām rokām.

īla cīņa pret tādu kultūru, visa noārdīšana? (Kā kristīgā

māksla sākas patstāvīgi, no gala.)

Bet kristīgā ticība ir romiešu valdības sistēmas piepil-
dīšana, jaunā testamenta vecā piepildīšana.

Budisma, 136 bramanisma.137

(123781/135)

Liels paralēlisms: īls pārvar Lāci, bet dēls Ilu.

īla māte nīst un mīl Lāci.

Zemziede īlu.

IV īls (buržuāzija) dzenas pēc fantāzijām, kuras var

izpildīt tikai sociālisms: mūžīgs miers, nāves pieveikšana

(t. i., slimību iznīcināšana caur labiem apstākļiem priekš
visiem).

īlā pasakas, jo tā ir senatnes gudrība.

(123781/137)

II īls pēc savienošanās ar Zemziedi klausās, kā sulas

kūso no saknēm, kā spēka muca atsprāgst, kā uguņi viļņo,

akmeņi zied. Zemziede nododas šīm jūtām: tas ir aug-

stākais, par nākamo paaudzi. īls — vietas vajga attaisīt

nākamai paaudzei, ceļu tīrīt, nākotnes plāni. Zemziede

laimes jūtās iemieg. īls — sargā mūsu dēlu, audzē; es iešu

viņam ceļu taisīt.

(123781/151)

111 tiesas sēde arī, spriedumi āla Salaman138 Talmudā139
.

Mīklu minēšana ir cīņa.
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Izida sameklē Ozirisa locekļus (sacirstais mēnesis). 140

111 priesteri baltos svārkos ar sarkaniem traipiem.

(123781/152)

111 Dzelžu Mārtiņš cīnās pret dabas spēkiem: Simtpūru
sējēju, Kalnu gāzēju, Ozolu rāvēju. Viņš, ejot vilkties,

aizvelk visus. Zobus griež, pūš un svilpj, dūmi kūp pa

muti.

II Kad uzrunā, tad tik atšiepj zobus.

— Nu, Mārtiņ, kā iet? Tad sāk stampāties.
— Mārtiņ, gribi ēst? Griež zobus.

Bāž mutē malku, žagarus.
111 Viņu pārvar tikai Nekte: zila, caurspīdīga, nemaz

nerunā, izskatās pēc nāves. Visi baidās no viņas, arī

Dzelžu Mārtiņš.

IV Mārtiņu viegli vadīt, vada tumsoņi pret ļaudīm,

šauj. Tāpat vada Nekti. Pret vadītājiem jācīnās Ilam, tā

tā valdība, vara, kura jāiegūst Ilam.

(123781/153)

IV Chidher 141
.

Alexander meklē den Lebenswasser,
142

lai atdzīvinātu Artu, ceļ augšā pili, grib nonāvēt nāvi.

— Nositi dievu. Ko panāci? Gaisā siti, spoku nositi, viņš

tagad bezveida, vēl dzīvāks katrā cilvēkā nekā agrāk. Un

Dievs bija ļaudīm ideāls, visaugstākais cilvēks, to tu no-

siti. 11. Nav vajdzīgs ideāls.

(123781/154)

Salīdzināt: Šekspīru, Gēti pret Hebelu: gluds, bet grib
būt stiprs kā Šekspīrs.

Daudz lasīt tautas dziesmas.

(123781/155)

111 Dievs ir viss vecais, arī vecā sabiedriskā kārtība; tā

pate jau sevi dibina uz dievu, dievs tā nolicis, viņš tas

kungs. Viņš gan sakne, bet dzīvo arī bez saknes, viņš

jau iekšā ļaužu prātos un sirdīs.
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Dievs, materializēta ideja, visas idejas, domas materiāli

dzīvas.

Nepietiek pagātni (dievu) garīgi pārvarēt, nonicināt,

vajaga to iznicināt ļaudīs, ilga laika darbs.

Agrākais likums: ražošanas veida neapzinīga pārvērša-
nās, tagad apzinīga pārvēršana; nav vairs tas pats likums.

(123781/156)

īsi viļņi — gaiši zils — augsta skaņa

vidēji — zaļš, dzeltens — vidus skaņa

gari — sarkans — zema skaņa
dienas aušana: vienmuļīga zuzēšana

saules lēkšana: piepeši troksnis, ka jālec no gultas,
skaņu juceklis

sarkanie priekškari — bass skaņas
baltas durvis — elles troksnis

dzird puķu skaņas un sakopo harmoniski, acīm patīkami
gleznas ar dzīvu darbību: stiprs troksnis

gleznas no Bēklina — patīkama meldija
zaļa meža krāsa: vienāda patīkama skaņa
skaidra debess: sidraba zvārgulīši
lietus mākoņi: dobja skaņa
mūziku dzirdot: patīkami krāsu sakopojumi

(123781/157)

īl. — ir birģeliskais materiālisms, kurš pārvar diev-

ticību, bet nespēj to iznīcināt.

Saules bērns proletāriskais materiālisms.

(123781/158)

īl. valoda un psiholoģija kā zemnieku.

Arta — pilsētniece, dzimusi iz kristāla lodes stariem, iz

varavīksnes, iz puķes ziediem, turp atkal aiziet. Ir arī

dabas spēks, tikai sen, sen apstrādāts.
Valoda — mīklās.
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111 arī cīņa mīklās.

Sūta viņam dāvanas svešas zemes: Harun-al-Rašids 143

(ūdens pulkstenis).

Mikroskops: ūdens piliens mazā metāla plates cauru-

miņā.
Varbūt Saules bērnam un tālskatis īlam.

Visādā ziņā tā viņi šķiras: lielās pasaules iekarošana un

mazās un sava paša iekšējās aplūkošana,
īla pētījumi ar dzintaru, viņa pievilkšanas spēju.

Bākas jau Odisejā.

Individuāli dzīvie tikai caur nāvi piepildās. īl. cīnās vēl

ar masu, lūko tik no tās atšķirties, bet arī pie tās saistī-

ties, — tādēļ negrib mirt, negrib individuāli piepildīties,
grib darboties masā tāļāk.

Saules bērnam nav gribas darboties masā, to virzīt, viņš

grib piepildīties, tādēļ — mirt. Tā arī visa Saules bērna

persona mīlīga un traģiska, bezdarbīga, atdevīga.

(123781/159—160)

II īl. smejas par Artas mazajām rociņām un kājiņām;
kā mans viens pirksts, kā sprādzes dzelons.

īl. stāv izbrīnījies, muti atplētis uz Artu, uzlūko kā spē-
les lietiņu.

Arta ar īl. un citiem kultūras kavalieriem, kuri zobojas

par 11., tura viņu par Joku milzi. Viņš atkal ar tiem spē-

lējas. Tos nerro Artas priekšā par nevīriem (impotentiem)
un muļķiem, kas redzējuši tik prieku, bet ne darbu,

Inter folia fructus. 144 Greiner. An Klingers Frau: nur

Freude.145

Arta māca īl. zinātnes, stāsta vēsturi: padarītos darbus,

11. atkal fantazē, stāsta nedarītus darbus (dabas spēku pie-
veikšanu, kā viņš zemi apgriezis, naivi, un ko vēl darīs,

sauli nonesīs zemē, izcels iz zemes apakšas, jo tur tā guļ).
Bet Arta zina apmēram grieķu un viduslaiku kultūru,

Ptolomeisko sistēmu: Zeme viduspunkts visam, bet saule

iet apkārt visam, neguļ nekur naktis. īl. Kā tas? Vienmēr

kvēlot, kvēlot un negulēt?
— Tu pats tā kvēlo.

Arta māca grieķu prieku (Aspazija 146 ), vecais priestei

ris — dabas vēsturi: dieva nav. Monisms.
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II Kultūras pārākums parādās smalkas valodas nepareizā

pārņemšanā, arī īl., bet vēlāk pats izlieto šo kultūru savā

labā, liek tai kalpot, kaut gan atzīst viņas pārākumu.

(123829/15)

Ihl. mufi man an der Arbeit sehen, wie cr
147 (kāpas ceļ,

pili būvē ...)

īl. pavadoņi Simtpūru sējējs, Kalnu rāvējs utt: dabas

spēki.
Artas: Dzelžu Mārtiņš — tvaiks un Nekte — elektrība.

Liek īlam tos izkalt un atrast.

Dzelžu Mārtiņš: liels, neveikls, muļķis: tikai pūš vien,

kad uzrunā, lokomotīves acis, dūmu nāsis, zobi: riteņu

zobi, riteņi mutē griežas apkārt, klaudz dzelži, kad iet.

(123829/16)

Nežēlība teikās pret velnu; gluži naiva: ko ļaunu žēlot.

Man tā trūkst!

Pret tēvu — lāci.

(123829/20)

111 Cīņa jāredz — te galvenais motīvs.

Putekļi un mākoņi sedz, zobeni žib kā zibeņi, saucieni

un lāča rūcieni kā pērkons.
Dievs dažādos veidos: kareivis, pēc übags. īls pārvar

dievu, bet tad dievs izrādās — māņi, pārvar īsti pats sevi.

IV priesteru cīņa, Bar-Kohba.

Meklē nāvi, tā pazemē, pagājībā: tur sastop lāci, māti,
Artu, visu savu līdzšinējo dzīvi.

Kā Odisejs Hadesā, 148 Meterlinka Zilais putnis. 149

Izrauj no nāves rokām Artu. Bet uz zemes virsas tā

atkal nozūd, kā aina aļņa ragos.

(Bet būs līdzīgs «Ug. v. N.» IV cēlienam.)
Tātad pašu nāvi nāvēt!

Nāve ir tikai pagājība, ne iznīcība, nāk atpakaļ, bet

citādā veidā.

V īl. atzīst, kas ir nāve un pagājība, īsti ir uzvarējis.
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viņu nonāvē, jo citādi viņš nonāvētu jauno dzīvi, viņš
īsti izdara pašnāvību domās par labu nākotnei, dēlam,

masai; bet taču cīnās vēl pret veco krāsni. Vai tas pats,
kas alt und wohlbetagt 150

un grib mirt? Arta iet pie dēla?

Bet izrādās, ka Arta ir viņa pate dvēsele.

Strindbergā nav neviens augstāks par otru, salīdzinot ar

pasaules lielumu.

(123829/38)

Kurbads

Sviedrus nav redzējis, ne noslaucījis.
Kas vārīts un cepts, nenāk tā gudrībā, kā tas, kas zaļš

ēsts.

Bezdelīgu un kustoņu onomatopoētiskas runas darbībā

iepītas.
— Pūt klajumā, lai redz, cik naudas vari izpūst no pa-

tiltes, mana naudas maka.

Nopūš sieka vietu ar zelta naudu.

Milzim pa priekšu ziņnesēji: suns kvēkdams un vanags

svelpdams.
— Ko, Ķekargalva, vaiksties.

Izpūsto naudu salasa.

Jaunā istabā. Tilts — cīņas vieta.

Raganas par gultu, avotu, čūsku.

Pirtī pazudušas 3 meitas. Tur meklē.

Apakšzemē velna māja.
Putras katlā iegrūž velnu.

(123829/65) 151
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Pirmais skats

lela Romā.

(Latīņu zemnieks ar sievu un pusaudžiem, dēlu un mei-

teni, apkrāvušies nešjavām un lauksaimniecības mantām, lūkojas

apkārt meklēdami.)

ZEMNIEKS

Ej sazin' nu, kur te tas Grakha nams?

Tāds viens, tāds otris, simti vienā blindā.

Ar baltām malām logi, trijiem stāviem.

Kurš nav te baltām malām? Skait' nu stāvus!

5 Te kaklu nolauzīsi, augšup skatot.

MEITENE

(Nemierīgi.)

Tēt, meitas veļu kar pār ielu, smejas.

Tēt, tur kā alā ieiet!

(Aizskrien uz priekšu.)

ZĒNS

(Rūgti.)

Tumšas alas!

Kā vilki dzīvo še! — Mums laukos gaiši.;
10 Kaut nebūt' jel no laukiem aizgājušil

MĀTE

(Nopietni.)

Kā postažā še.
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ZEMNIEKS

(Dusmīgi.)

Nu! un laukos?

Vai zemi gribi ēst? Vai vairs kas auga?
Vai kungu pārestības var vairs ciest?

15 Vai skuķi pārdot bij?

ZEMNIECE

Kas darīts, darīts!

MEITENE

(Atskrien atpakaļ, uz priekšu rādīdama.)

Tēt, tur ir gaišs, mazs laukumiņš, viss akmens

Balts, gluds un glīts kā klonā, dejot vien.

ZĒNS

Viss akmens plāns, kur te ko ar, ko sēj?

ZEMNIEKS

20 Te dzīvo tik, ne ar.

ZĒNS

Un kas dod ēst?

ZEMNIEKS

Tu dzirdi: Grakhs dod ēst, pie tā mēs ejam.

ZĒNS

No kā šis ņems, kad nesēs?

ZEMNIEKS

Dos mums mājas
25 Tur treknā Kapuā.

ZĒNS

Kur ņems?

ZEMNIEKS

Ņems kungiem.
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MEITENE

Tēt, nāk viens kungs, tāds laipnis, uzrunāšu?

MĀTE

Šī visiem uzbāžas.

ZĒNS

30 Tur' mantas cieti,

Ka kungs tik neatņem!

ZEMNIEKS

Šurp, bērni, kopā.

(lenāk Kajs Grakhs, viena sulaiņa pavadīts.)

MEITENE

Kungs, sakāt, lūdzams, kur še dzīvo Grakhs?

GRAKHS

Kas esat un kurp ejat?

ZEMNIEKS

3i Atvainojat,
Tāds aušīgs skuķis.

(Uz meiteni.)

Klus! Ko jaucies starpā?

Kungs izēd mūs no mājām. Badu mirstam.

MĀTE

Te visa manta pauniņās, cik nesam.

MEITENE

40 Vēl iebrauktuvē govs un aita.

MĀTE

Klusil
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ZEMNIEKS

Vēl dēls un meita.

GRAKHS

Nu?

ZEMNIEKS

Lai Grakhs dod maizi.

GRAKHS

45 Kā? Grakhs?

ZEMNIEKS

Viņš tribūns, tautas aizgādnieks.

GRAKHS

Nav tribūns, negrib būt. To pašu tiesās.

ZEMNIEKS

Melsi

MĀTE

Nu, ko es teicu?

ZEMNIEKS

50 Klus! Ko sievas zin?

Vai Grakhs var atteikties no sava vārda?

Tad ašāk zeme atteiksies dot augļus!
Tā dod, tik paņem kungs.

GRAKHS

Kas tā par runu!

ZEMNIEKS

55 Grakhs baros, gādās, tiesu dos un atriebs.

ZEMNIECE

Kungs, teic, Grakhs miris?
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ZEMNIEKS

Tad i dievs ir miris.

GRAKHS

Nu, zemnieks — latīns.

(Nogriežas nost.)

ZEMNIEKS

Rād' jel Grakha nāeiu-1

GRAKHS

(Uz savu sulaini.)

60 Dod ēst, dod naudu!

(Uz zemnieku.)

Sveiks!

MEITENE

(Smejas.)

Lūk nu!

ZEMNIEKS

Daudz paldiesl

(Grakhs aiziet viens uz savu pusi, sulainis ar zemniekiem uz otru

pusi.)

*

Otrais skats

(Roma. Sēde cenzoru tiesā. Telpas vēl patukšas. Pie cenzoru sēdek-

ļiem tuvu bagāti ļaudis ar saviem klientiem un kal-

piem, lielie zemturi, viņu starpā senatori, augsti virs-

nieki, ekviti; tuvāk pie durvīm sēd nabaga pilsoņi,
sīkzemnieki, amatnieki un vaļenieki. Sargam no-

liku vairāki likt o r i. Agrs rīts.)

VAĻENIEKS

(Darba drēbēs, paklusu, priecīgi uz kaimiņu.)

Ir atkal mājās Grakhs!
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AMATNIEKS

(Turīgs, labi apģērbies, īgni.)

65 Sveiks, kaimiņ, sveiks!

Tev pirmais vārds ir Grakhs; pat sveiks! tu neteic*

VAĻENIEKS

Nu, ko? Es darba vīrs, — tas vārds mums svēts,

Kopš tie tur

(Rāda uz pirmām rindām.)

nomocīja Tibēriju.

AMATNIEKS

70 Tā gan! Tā gan! — Bet tie mums darbu dod:

No bagāta var pelnīt, — ko no plika?

VAĻENIEKS

(Rūgti.)

No bagāta var pelnīt? — Tad nu gan!
Bet maizi dod mums Grakhs.

AMATNIEKS

Ko maize vien?

75 Ij drēbju vajga.

VAĻENIEKS

(Ironiski.)

Ha! ij vergu vajga,
Kas strādā, un tu gul. — Kas man dos vergus?

AMATNIEKS

Nu, esi čaklis, būs. Bet cik tu strādā?

Par mani mazāk gan, — tik tirgū pļāpā.

VAĻENIEKS

80 Kur darbu ņemt? Tie tev gan dos, ne man;

Tiem vergs ir lētāks nekā brīvais strādnieks.

ROKPELNIS

(Pievirzās tuvāk pie runātājiem.)

Tā ir, tā ir.
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ZEMNIEKS

(Kas ar otru sēd attālāk, arī iesaucas.)

Un brīvais zemnieks arī!

Vai tas var dzīvot?

AMATNIEKS

(Uz zemniekiem.)

85 Kas tad prasa jūs?

ZEMNIEKS

(Atvainodamies.)

Kungs, atvaino, ka sakām patiesību.

VAĻENIEKS

(Uz zemnieku.)

Tik runā droši, pilsoni Tauta brīva!

OPĪMIJS

(Kas sēd tuvāk pie tiesas galda un sarunājas ar lidzsēdētājiem.)

Ko trokšņo plebeji?

SENATORA KLIENTS

(Pieceļas pakalpīgi un steidzas pie liktora, kurš stāv snauzdams

durvju tuvumā.)

Ko liktors snauž?

LIKTORS

(Uztrūkdamies, skaļi.)

90 jūs, salašņi, tur! Klusat! Še nav tirgus!

(Ļaudis saraujas. Apklusumā sadzird balsis bagāto rindā.)

OPĪMIJS

Nu, vai nav bīstams?

OTRA BALSS

Tādos ļaudīs tiešām.

(Apklust.)
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VAĻENIEKS

(Klusu.)

Bet tauta brīva!

ZEMNIEKS

Kāpostgalvu šodien

95 Dot nevaru bez graša, pašam maksā,

Bet vergu muižturs atdod tos par pusi.

OTRS ZEMNIEKS

Kā dzīvot? Kaut vai čaklis. Vergs mūs apēd.:

ROKPELNIS

(Klusu, uzlikdams roku vaļeniekam.)

Cst, pilson! Nerunā pret tiem, — tiem spēks!

AMATNIEKS

Un tiesa: jūsu Grakhu šodienpat
100 Vēl sodīs, kam no kara klaušām bēdzis.

VAĻENIEKS

Ko? Nevar būt. Es nezin. Bet lai kā —-

Es saku, nesodīs!

AMATNIEKS

(Pārsmejoši.)

Vai liegsi tu?

VAĻENIEKS

Ko es? Bet tauta liegs zagt viņas rotu.

AMATNIEKS

105 Vēl tiesa spriež, ne tauta.

VAĻENIEKS

(Aizdomīgi, lēni.)

Šodien tiesa —

— Tik agri?
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AMATNIEKS

(Nosmīn.)

Hml

ROKPELNIS

Daudz lietu? Kas būs pirmā?

AMATNIEKS

šī, Grakhs ir pirmais un ir vienīgais.

VAĻENIEKS

(lesaucas.)

Tā!? Tādēļ agrums! Slēpu nokaut Grakhu!

Lai tauta nezin! Nevar palīdzēt!
Nē, nē! — Es skrēju saukt!

ROKPELNIS

Klus! — Lūk, tur liktors!

VAĻENIEKS

(Steidzas uz izeju, liktors stājas pretī.)

H5 Ko? Nelaidīsi? Romas pilsons esmu!

LIKTORS

Vai klusēsi? — Sēd' rāmi! — Drīz nāks tiesa.

VAĻENIEKS

Es nevaru būt rāms!

LIKTORS

Gan koki mācīs.

(Norāda uz rīkšu saini, kas viņam uz pleciem.)

VAĻENIEKS

Ko, mani sist?

(Kliedz pilnā balsī uz ielas pusi.)

12° E, ļaudis! Romas tauta!

(Senators un bagātnieki uztraucas, sačukstas savā starpā un ar

klientiem.)
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KLIENTS

(Sauc liktoram.)

Laid vien! Lai iet!

LIKTORS

(Uz vaļenieku, atkāpdamies.)

Ej! Ej!

VAĻENIEKS

(Mēdīdams.)

Ā! Lūk: nu ejl
Nekurp es neiešu!

(Kliedz atkal vēl stiprāk.)

125 E, ļaudis! Glābjat!

(Pieskrien pie durvīm dažādi ļaudis no tirgus, garām-
gājēji, zemnieki.)

VIENS

Kas kliedz? Kas ir?

OTRS

Ko sauc te Romas tautu?

LIKTORS

(Pūlas izgrūst ārā vaļenieku un nelaist iekšā ļaudis no firas.)

Nekas te naul Viens mieratraucētājs.
Ko nākat še? Tik cita mierā garām!

VAĻENIEKS

(Kliedz.)

130 E, glābjat Grakhu! Slēpu tiesās Grakhu!

LIKTORS

(Izgrūž vaļenieku.)

Kliedz ārā!
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VAĻENIEKS

(Aiz durvīm, skaļi.)

— Agri, kamēr tauta neredz,

Še senatori rīko slastas Grakham!

Nākt iekšā! Visiem! Nedot viņu rīt

135 Kā Tibēriju nosist!

ĻAUDIS

lekšā!lekšā!

(Sabrūk iekšā pūlis ļaužu, arī vaļenieks. Pieskrien vēl

divi sargi.)

ĻAUDIS

Šis tiesā nelaidis! — Vēl tiesa brīva!

Kas vēlē neielaist?

KLIENTS

(Māj ar roku.)

Lai nāk! Lai nāk!

LIKTORS

(Saķēris vaļenieku.)

140 Tu viens te jauksi! Es tev parādīšu!

(Nodod viņu sargiem, kas to aši aizved.)

ĻAUDIS

(Uz durvju pusi.)

E, glābjat! Glābjat!

VAĻENIEKS

Droši nākat! Visi!

LIKTORS

(Atraida zemniekus, kas nāk ar visām tirgus precēm.)

Pa kārtai, nākat rāmi! Groziem nevar!
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AMATNIEKS

(Uz rokpelni skatuves priekšā, aizvirzās uz senatoru pusi.)

Nāc! — Kur tas rezgals?

ROKPELNIS

I*s Aizvests, sasiets!

AMATNIEKS

Lūki

LIKTORS

(Pie kura pienācis kāds kalpotājs un ko paziņojis, skaļā balsī.)

Lai visi mierā stāv! Nāk tiesas kungi!

(lenāk trīs tiesneši-cenzori no kreisās puses, apsēstas pie
tiesas galda; kvestors un daži 1iktori, un sargi.)

CENZORS

Es Romas senāta un tautas vārdā

Šo tiesu sāku. — Publijs Anfidijsl

KVESTORS

150 Nav ieradies.

CENZORS

Likt atvest!

(Lasa aktīs.)
v

Kajs —

ĻAUDIS

A! A!

CENZORS

Kajs Skaurs!

KVESTORS

155 Ir slims.
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CENZORS

(Paņem citas aktis.)

Lai atliek viņa lietu!

Kajs Grakhs!

ĻAUDIS

Kas? Kas? — Kajs Grakhs! Kajs Grakhs!

KVESTORS

Še iri

(lenāk pa citām durvīm skatuves galā pa kreisi: Kajs Grakhs,

Fulvijs un Krass. Durvīs paliek stāvot Kaja māte Kornē-

lija.)

ĻAUDIS

(Trokšņaini apsveic Kaju, tiklīdz viņu ierauga: visi pacel roku.)

160 Kajs Grakhs! Kaj Grakh!

KAJS

(Sveicinādams paceļ roku pret ļaudīm.)

KORNĒLIJA

(Pārvarēdamas piesteidzas viņam klāt un, apskaudama viņu, kaut

ko runā.)

ĻAUDIS

(Aiz cienības piepeši apklust, dzird balsis.)

Klus! Runā Kornēlija.

KORNĒLIJA

Mans dēls! Mans Kajs!

KAJS

(Apstājas, goddevīgi.)

Nu, nenāc tālāk, māte!

Ko baidies, it kā es uz nāvi ietu?

(Atsvabinājās no viņas apskāviena.)
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KORNĒLIJA

(Domīgi.)

165 Vai tiešām nav uz nāvi pirmais solis?
Tā toreiz baidījos, kad tu kā bērns

Bez ziņas izskrēji uz lielo ielu,

KAJS

(Viņai roku uzlikdams uz galvas.)

Es nevainīgs! — un taisna lieta veic,

ĻAUDIS

Vai dzirdat! dzirdat! — Taisna lieta veici

CITI

W> Klus! Pirms ir jāzin, kādēļ viņu sūdz!

KAJS

(Sniedz mātei roku atvadīdamies un iet.)

KORNĒLIJA

(Piesteigdamās, atturēdama dēlu.)

Pag! — Taisna lieta veic, bet cilvēks krīt

KAJS

{Nepacietīgi.)

Jel nebaidies!

KORNĒLIJA

(Steidzīgi.)

Es nebaidos, — lai tevi notiesā,

Tad tapsi atdots man un savai dzīvei ~s

KVESTORS

(Nepacietīgi, aicinādams Kaju uz tiesu.)

W Kaj Grakh!

CENZORS

(Viņu pārtraukdams.)

Klus! Cienī māti! Liels būs vārds,
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.

Ko lielā Scipiona meita teiks!

(Ļaudis dzird piekrītošu dūkoņu.)

KORNĒLIJA

(Paklanīdama galvu pret cenzoru un pret ļaudīm.)

Es pateicos par cieņu mātei bēdās!

(Uz Kaju.)

Kaut tu uz pilsoņslavu ej, — es zinu to:

180 Aiz tās ir nāve —

KAJS

(Atraidoši.)

A!

KORNĒLIJA

(Ai jūtām.)

Tu manim viens!

Man divpadsmit bij bērnu, — dievs tos ņēma;
Viens palika, to ņēma —

ĻAUDĪS

(Vairākas rokas rāda uz senatoru pusi.)

185 Tie! tur!

KORNĒLIJA

(Turpinādama.)

— ņēma ļaudis.

ĻAUDĪS

(Daudz balsu.)

Kur Tibērs? — Tibērs! — Nokauts! — Upē mests!

Kas atriebs nokauto? — Kur mūsu tribūns?

KORNĒLIJA

Nē! neatriebt! Ak, tauta, tauta, atstāj
190 Man jel šo pēdējo!

(Apskauj atkal Kaja galvu.)
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ĻAUDIS

(Sakustas.)

Ak, bēdu māte! žēlums!

KORNĒLIJA

(Ar trīcošu balsi.)

Jums tribūnu būs daudz, man dēla nebūs!

ĻAUDIS

Dzird'! — dēla nebūs!

KORNĒLIJA

(ledrošināta, uz Kaju.)

Soli manim, dēls,
195 Ka necentīsies tapt par tribūnu!

KAJS

Es solu.

KORNĒLIJA

(Priecīga, viņu apglaudīdama,)

Cik tu labs!

ĻAUDĪS

(Viena balss.)
Un pienākums?

KAJS

Grakhs darīs pienākumu.

ĻAUDĪS

(Piepeši troksnis.)
200 Grakhs ir Grakhs!

KAJS

Māt, ej!

KORNĒLIJA

(Atkal raizēs.)

Vai! tie tā brēc! Jel solies vēli
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KAJS

Māt, neapkauno mani: visi zin, —

Valsts vadības es necenšos, man pietiek
205 Būt krietnam kareivim un piekopt rakstus.

ĻAUDĪS

(Balsis.)

Klaul klau! — Vai dzi?

KORNĒLIJA

(Uztraukti.)

Lūk, tā! — Un gūsi slavu,
Kā vēl neviens zem saules! — Kas ir tribūns?

Bet mūžam raksti dveš un runā gars.
210 Tu dari pienākumu, bet pret sevi.

(Viņa uzliek roku Kajam uz noliektās galvas un, pavadīta no

Krasa, aiziet.)

ĻAUDĪS

(Balss viņai nopakaļ nosauc.)

Vai nerunā vairs Tibērija gars?

CENZORS

(Paceļ roku, visi apklust.)

Kaj Grakh!

KAJS

(Pieiet pie tiesas galda drusku tuvāk, kamēr viņa draugi paliek
notāl stāvam.)

CENZORS

Par tevi sūdz man Septīmijs.

KAJS

Ko esmu noziedzies pret to vai tautu?
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ĻAUDĪS

(Gaisis.)

215 Klau, klau! viņš teic: pret tautu! —

KVESTORS

Ciešat klusu!

CENZORS

Tu kļūdies, Grakh, jau pašā pirmā vārdā,

Kaut zini tiesu lietas: — ne pret tautu,
Bet valsti noziedzies; par to še soda.

KAJS

(Ironiski.)

220 Nu zināšu: pret tautu grēkot drīkst.

ĻAUDIS

(Klusi.)

Dzi, dzi!

CENZORS

(Uz Kaju.)

Nav tiesības tev tagad runāt. —

Nāc, Septīmij, un teic, par ko šo sūdzi?

SEPTĪMIJS

(Panāk droši uz priekšu un, roku paceldams un klanīdamies, svei-

cina.)

Es sveicu pirmā kārtā augsto tiesu

225 Un Romas valdītāju senātu.

(Sveicina tāpat priekšā sēdošos senatorus.)

Un tautu, — godu dodams likumam,

Ko apsūdzētais nejaudā ne apsveikt,
Tik liela tagad tikumnecienība.

Bet kur tā lod', tā perē ziedzības,
230 Kas Romas mieram draudkā pūķa zobi.

Un šis tos sēj, — bet izaugs briesmu vīrs.

(Lūkojas apkārt, piekrišanu meklēdams.)
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•

KAJS

(Starpā, izlietodams pauzi.)

Mans grēks tad: — nesveikt. — Nu es sveicu Romu.-

(Sveicina, pagriezies uz publiku tā, ka viņa priekšā arī skats uz

forumu un Kapitolu.)

ĻAUDIS

(Smiedamies atbild.)

Sveiks! sveiks!

PRETINIEKI ĻAUDĪS

Viņš sveicin' tautu!

SEPTĪMIJS

235 Apsmej tiesu.

GRAKHS

Es cienu tiesu, godu dodams Romai,
Jo tur (Rādīdams.) ir senāts, — tur ir Kapitols!

CENZORS

Tev, Grakh, es liedzu vārdu! — Runā, Mark!

SEPTĪMIJS

Tā grēku mērs ir pilns, kā graudiem pūrs,
240 Bet pēd'jā sauja, kura pāri birst,

Ko ilgāk gods vairs necieš, tā ir šī:

Grakhs, būdams kvestors, atstāj provinci
Pirms sava priekšnieka, bez viņa ziņas;
Nāk labāk Romā zaļi padzīvot,

245 Lai citi vergo: — karaklaušu bēglis!

ĻAUDIS

Ā! Ā!

GRAKHS

(Piepešā sašutumā.)

Tu nelietis! Tu godu laupi!
Ko cenzors neliedz vārdu tam? Tas pulgo!

(Draugi mierina viņu un norāj.)
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CENZORS

Vai, Mark, tu spēji pierādīt, ko saki?

SEPTĪMIJS

250 Viņš pats to pierāda, še stāvēdams.

(Uz Kaju.)

Vai nav tavs priekšnieks Sardīnijā? —;

KAJS

(Riebdams.)

He!

ĻAUDIS

(Trokšņo.)

Vai dzirdat! dzirdat! Viņš ir kara bēglis!

KAJS

(Mierīgi.)

Pret mani viltu dzen, es izskaidrošu —

ĻAUDIS

(Pārtrauc trokšņodami.)

255 Viņš nevar noliegt! — Visi zin! — Vī, bēglis!

SEPTĪMIJS

Viņš izskaidrošot! Kas te jāizskaidro?
Kas bēdzis, bēdzis!

ĻAUDIS

Ho! ho!

KAJS

(Sāk atkal runāt.)

Senāts —

ĻAUDIS

260 Ho!
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KAJS

Jel ļaujat runāt!

(Draugi viņu apstādina, un viņš paklausa.)

ĻAUDIS

(Trokšņo.)
Ho! ho!

CENZORS

(Liek klusēt.)

Tagad vārds

Ir sūdzētājam, — apsūdzamais, klusi!

SEPTĪMIJS

265 šīs Grakha atzītnes jau tiesai pietiek,
Lai nosodītu to, — tā padarot
To nekaitīgu labai sabiedrībai.

KAJS

(Grib runāt, draugi viou attura.)

Ha! pag!

SEPTĪMIJS

Klau! klau! viņš draud! Nu tad man jāteic!
270 Par visiem viņa darbiem, lai šī tiesa,

Lai senāts savā lielā žēlībā

To nepalaiž, uz labošanos cerot.

Tas nelabosies, nē! Kas draud pat tiesai;

Par kuru runā, ka tas vainīgs pat
275 Pie sava rada nāves, paša asins!

Bet ko? Vilks vilku rej, kas da|as man!

Nē, Roma! — Šis plēš Romas pirmo Dēlu!

Plēš Romas lielo lauvu: Scipionul

KAJS

(Ironiski.)

Un lauvu aizstāv seskis!

ĻAUDIS

(Smejas.)
280 Ha! ha!
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SEPTĪMIJS

Dievs!

Par to vēl smej?! Kas pats varbūt ir vainīgs!

KAJS

(Nicinoši.)

Rok žurka desmit gadu vecos mēslos!

Kaut būtu jaunus melus izdomājis!

SEPTĪMIJS

(Viltīgi piekāpīgi.)

285 Var būt: es saku. Klāt es nebiju.
Bet kādēļ sūdzēts nav? nav attaisnots?

To ļaudis nepieļāva, baidoties,
Ka klajā nāks, kas vainīgs, — varbūt — Grakhs!

ĻAUDIS

Lai apklust Tibērija pulgotāji!

SEPTĪMIJS

290 Se runā Kajs, ne goda Tibērijs:
Grakhs Kajs, kam draugs ir — Fulvijs —

ĻAUDIS

Klau! Klau! Tas dumpinieks!

SEPTĪMIJS

Kam mīļi latīņi, kas bāžas Romā!

ĻAUDIS

Lai dzīvo Grakhs, kam sirds priekš zemiem ļaudīm!

SEPTĪMIJS

295 Kam sirds pret augstiem un pret senātu!

Kam biedri Fregellās! Jūs zināt —

ĻAUDIS

Klau!

Tur sazvērība bij pret Romas varu!



355

RUBRIJS

Par meliem atzīts sen.

SEPTĪMIJS

300 ja kāds to zin, tad Rubrijs, kam bij jāzin,
Kas sabiedrotos musina pret tautu?

Kas pašu tautu musina pret Romu?

Un gadiem cauri pūlas zemiem glaimiem
Un liekām laipnībām sev tautu pievērst,

305 Tad sagāzt likumus un grābt sev varu!

GRAKHS

(Mierīgi.)

Man mērķis cits.

ĻAUDIS

Lai grābj! Kas kait! Lai grābj!

SEPTĪMIJS

Klau, klau: lai grābj! — Nu kāds tad mērķis cits?

Kad ļaudīm labībklētis ceļ, krāj maizi?

310 ījn ķēniņš Micipsa tam dāvā kviešus?

Tas Micipsa, kas Romas naidnieks. — Gudrais senāts

To atraida. — Vai maizi vien dod Grakhs?

I siltās drēbes zaldātiem dod Grakhs!

Pats Sardīnijā pēc tām übagodams.

ĻAUDIS

315 Tad drēbes arī!

SEPTĪMIJS

Kāds te mērķis? — Blēdīgs.
Lai teic: ne senāts dod, bet Grakhs!

ĻAUDIS
Jā, Grakhs!

GRAKHS

(Izgrūž.)

Nu, tas —I
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SEPTĪMIJS

(Rāda uz Jaudīm.)

320 Un, lūk: ir panākumi mērķiml
Un kā viņš pielīst prot, kā liekuļoti

GRAKHS

Es liekuļot!? Tu traks!

SEPTĪMIJS

Nu pagaid' vien.

Pēc dabas uzdzīvotājs — liekas sātnis;
325 Pēc dabas kaislīgs — liekas tikumīgs;

Pēc dabas tūļīgs — liekas strauji darbīgs;
Pēc dabas varmācīgs, bet liekas taisnis

Un apakšniekus saudz, un žēlo zemos;

Pēc dabas kairs un mākslu kalps, un viegliņš,
330 Tāds skaistummeklis, baudītājs un garšnieks,

Un grāmaturbējs, gļēvīgs jaunmodkundziņš -

Bet liekas rupjš un sirdīgs, vecmodkareivs!

Nu ko? Vai nav?

BALSIS

Iri ir!

CITAS

335 Ko šis dzen māņus?

SEPTĪMIJS

Kā māņus? Vai ap Grakhu nevijas

Pulks vieglu grieķeļu un sprukstiņu —

Gan zinātnieki, mērnieki, gan spēlmaņi,
Gan namdari un dejotāji, sveši sūtņi,

340 Kam darbs tik sagraut krietnus tikumus

Un veco ticību, kas Romas spēks!
Nu ko? vai nav? — Vai citur Romas spēks?
Vai zeņķu aušībās un netikumos?

Vai, vecos neklausot, ceļ Romas slavu?

345 Vai, tēvu-māti neklausot, ceļ dievus?

Ir liela Scipiona senā cilts. —

Vai viņas lielums ir gan netikumos?
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Jūs cēlo Kornēliju redzējāt,
Līdz tiesas slieksnim tā tev nāca līdz

350 No netikuma briesmām tevi biedēt.

Kam tai tu neklausi un nemet ļaunu?

GRAKHS

(Uz draugiem, kas viņu grib atturēt.)

Laid! laid! Par daudz! — Kas daļas tam gar māti!

Ko zini tu, kas Kornēlija ir?

Tu zini negodu un kaunu vien.

355 Es mātei neklausot? — Ak, lielā sirds!

Fē tu, kas visās peļķēs vārtījies!
Es aizliedzu tev runāt še par māti!

SEPTĪMIJS

Viņš aizliedz runāt man! Ko saka cenzors?

CENZORS

Še runāt atļauju un liedzu es.

360 Tu traucē tiesu, Kaj, tev vārds tiks liegts.

KAJS

Man vārdu liegs, kad māti aizskar!

CENZORS

Kaj!
Kad neklausīsi, likšu tevi aizvest.

KAJS

Nu, liec, vai ne, bet pulgot manu māti,
365 To nepieļaušu es ne tev, ne tam,

Kam dvaša ož no zaņķa noziegumiem.

(Divi liktori tuvojas viņam; ļaudīs dzirdams nemiers.)

KAJS

Šis kalps liks roku klāt man, kvestoram?

ĻAUDIS

— Ha! Neļaut Kaju grābt kā Tibēriju!
— Tie tiesas vilti! — Glābjat goda vīrul
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CENZORS

(Māj liktoriem, tie atkāpjas, iebaidēti no ļaudīm.)

370 Tik neskar sūdzētāju!

RUBRIJS

Rāmi, Kaj!

KAJS

(Pārvarēdamies.)

Es būšu rāms; tik vienu vārdu teikšu:

(Uz Septīmiju auksti rāmi.)

Kā drīksti Kornēliju minēt tu?

Vai esi bērnus dzemdējis kā viņa?
375 Tjn tomēr visa Roma zin, ka viņa

Bez vīra ilgāk gulēja kā tu,

Pats būdams vīrs.

(Piepešs apklusums, tad piepeša vispārēja smiešanās, kurā nogrimst

Septīmija apjukums un niknā pretošanās.)

KAJS

Un tāds še mani sūdzi

Par netikumiem, ko pats izperējis,
*80 Kam pierāds tikai mutes ļaunā dvaša.

SEPTĪMIJS

(Uzbudināts brēc.)

Man vārds, man vārds! Es nepabeidzu runāt!

ĻAUDIS

Vai gulēt pabeidzi? — Vīrs, kur tavs vīrs? —

(Smejas atkal.)

CENZORS

(Apsauc ļaudis.)

Ļaut vārdu!

ĻAUDĪS
(Smiekļi un īgnums.)

Ko tam vārda? — ļaut tik gultu! —

385 Nost, āksts! — Lai runā Grakhs! — Lai Grakhs!

(Liels nemiers, Septīmijs apklust, cenzors nepretojas.)
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KAJS

Mans grēks?
Viens tverams šķiet: es esot kara bēglis!

(Ļaudīs uztraukums un gaidas.)

KAJS

(Uz cenzoru.)

Ko tu teic, cenzor, likumzinātājs:
Kad likums kvestoram ļauj mājās nākt?

CENZORS

390 Pēc gada —

KAJS

Lūk, — un es pēc trijiem nāku!

ĻAUDIS

Klau! Klau! — Tā ir! — Trīs gadus Kajs bij kvestors.

CENZORS

Tu nāci patvaļām.

KAJS

Lūk, patvaļība!
395 Kas pārāk kalpo Romai, to ķer — sods!

Tu, cenzor, nekalpoji pārāk — taisnais!

Vēl lielāks man ir grēks, — es atzīstos:

Es karā klausīju divpadsmit gadu,
Kaut citi mēdz tik pabūt astoņus,

400 Ja daudz, tad desmit — sodi ij par to,

Jo pats tu karā biji tikai sešus.

(Pret Septīmiju.)

Mans goda sūdzētājs, cik tas bij karā?

BALSS Ļ AUDĪS

Nakts klauši gultā skaitās trejkārt grūti.

(Smiekli.)
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KAJS

Un, augstie varas kungi, Romas balsti:

405 Jūs, senatori, Romas tikumspēks:
Cik ilgi bijāt karaklaušos? — Fannij, tu?

Trīs gadi; — Flavijs — četrus; Portijs — piecus.

CENZORS

(Apsauc Kaju.)

Pie lietas!

BALSIS SENATOROS

Nav pie lietas! — Runā lietul

(Ļaudis smej.)

KAJS

4io Jā, tā nav lieta, tā ir nelietība,
Bet pieder še pie lietas.

ĻAUDIS

Liec tik lietā!

KAJS

Vēl cits mans grēks, — es atzīstu ij to:

No visa karaspēka es tik viens

415 Uz Sardīniju gāju pilnu maku

Un mājās nācu — tukšu, es tik viens.

(Smiekli.)

Bet citi pat i savas vina mucas,

Kad izdzēruši tukšas, ved uz mājām —

Arzeltupilnas.

ĻAUDIS

420 Dzirdat! — Dzirdat! — Zagļi!

KAJS

(Domīgi.)

Es pārnācis bez ziņas — zināt, kādēļ?
Ne karš man dara grūt', bet sīkais viltus:

Laiž sardu karapulkus atpūtā,
Tik nelaiž Orestu un — nelaiž mani.
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425 Par ko? — Lūk, Micipsa, man laipnis būdams,

Dod maizi sardu pulkiem — tāds mans grēks!
Tiem bail, ka nāku Romā, tad še būs

Par daudz to viru, kam rūp krietnis darbs.

(Aizkustināts paceļ balsi.)

Man pāri dara, neļauj krietnus darbus,
430 Lūk, tādēļ, mājās nācis, gribu klusi

Ar rakstiem darboties, tā kalpot Romai

Bet mani velk ar varu tirgus laukā!

(Skaļi.)

Ko redzu še? Stāv kails še viņu kauns!

Pa gaišu dienu viņu grēki staigā
435 ījn zog, un plēš, un plītē, zobus šiepjot!

BALSIS

— Vairs nevar izturēt! — Mēs ejam postā!
— Mums lauku mājas nīkst! — Mums zemes nav!

— Mums vergu algu dod! — Mums nav ko ēst!

•— Mums viltus tiesas spriež! — Mūs bagāts izsūc!
440

— Nāc, glāb mūs, Grakh! — Nāc, viltus varu veic!

(Senatori saceļas kājās, troksnis.)

KAJS

Es nespēju to redzēt! Lienu kaktā.

(Starpbrīdis. Senatori apsēstas.)

Jo, kas to redz, tas nevar izturēt,

Tam jābrēc ir no dusmām, jāskrej glābt —

— Bet viņu suņi nāk un kož to nost.

(Senatori atkal saceļas, liktori šķindina cirvjus, troksnis. Cenzors

ari paceļas krēslā. Kajs turpina klusi.)

445 To mana māte zin, — tai riebjas asins.

Es spēju Romai kalpot arī klusi.

Nāks cits, kas cienīgāks, un Romu glābs.

ĻAUDIS

Grakh, Grakh, vai! vai! — Tu guli, Grakh, ai, celies!

KAJS

(Apsedzis galvu ar togu, iet prom no tiesas gaida.)

Es nedzirdu — es eju —
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PIESĒDĒTĀJS

450 Patvaļnieks!
Bez tiesas sprieduma ies prom.

CENZORS

Klau, Kaj!
Es redzu nu: tu Kornēlijas dēls

Un tevī dzīvs ir Scipionu gars, —

455 To Roma nesoda, bet audzē lielu.

(Svinīgi, skaļi.)

Es tevi atlaižu no apsūdzības!
Lai Kornēlija nebažījas vairs!

Es, Romas tauta, tev to atdodu —

(Piekrišanas troksnis.)

Uz miera darbiem, — esi pateicīga
460 Un turies rāmi! Sauc: «Lai dzīvo senāts!

Kas žēlo atgriezīgos, mīlē tautu!»

(Troksnis.)

ĻAUDIS

Klau! klau!, Grakhs attaisnots!

SENATORI

Lai dzīvo senāts!

ĻAUDIS

Lai dzīvo Grakhs! Lai Roma! Grakhs! Kajs Grakhs!

(Kajs atsedz galvu.)

SEPTĪMIJS

465 Es redzu, Kaj, tu esi godīgs romiets!

KAJS

Bet tu —?

SEPTĪMIJS

Ko es? Tu vīrs no vecās sugas,

Es sūdzēt atsakos, es piedodu!
Sniedz roku!
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KAJS

470 Piedod? Tu?

SEPTĪMIJS

Es labs, kaut stingris.j

ĻAUDIS

Kajs nedod rokas tam! Tas kungu kalps!

s— Bij optimātu meli, Grakhs nav bēglis!
—Kajs cēls kā Tibērijs! Šie grib to ēst!

475 — Tā viltus tiesa! — zags mums aizstāvniekul

— Nākt vest ar godu mājās mūsu Kaju!

KAJS

(Taisās iet, atvadoties paceļ roku pret cenzoru un tautu, kura

trokšņaini drūzmējas ap viņu, atraidoši grib runāt.)

Es — es —

CENZORS

Pirms atlaižu, vēl pamācīšu:
Tu, Kaj, vēl jauns un straujš, tā kļūdās krīti,

480 No kurām izaug grēks. Kad esi šaubās,
Pie veciem griezies, cēliem senatoriem, —

Tie rādīs tikumus un taisno ceļu.

KAJS

(Izbrīnījies.)

Tie rādīs ?

SENATORI

(Apstāj Kaju.)

Nebēdz labās sabiedrības!

485 Tad labprāt durvis vērs ij bagāts vīrs.

Kad dalīs amatus, i tevi minēs.

Ar tādiem nejaucies, — tur netīrums!

Tur arī cēlai ciltij pielīp puvums.

KAJS

(Atkāpjas, tad strauji.)

Nost, nost no manis! Neskart tīro togu!
490 Man daļas nav ar jums!
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(Cilādams togu, klusi.)

Nu mājās man

Ir toga jāmaina. —

(Spēji.)

Pie jums ir puvums!
Tie jūsu amati — nav vajdzīgs man!

435 ij šinī lielā brīdī liekuļojat!
Jo laupāt, zogat, neķītrojat — jūsl

Un, aplupuši visas pasauls malas,

Jūs, laupījumā sēdot, zobus šņakstāt,
Lai nenāk aplaupītie atņemt nost!

*ūo Lai nāk, kas palīdz vēl jūs apsargāt!
Es negribu jūs sargāt! Tiek jums suņu.

Kas sargā jūs, tas postā iegrūž Romu.

SENATORI

Jā, zinām! — Pietiek!

KAJS

(lekaisis.)

To es saku jums:
805 Kas valsts, tā turas tikai taisnībā.

Nost tādu kārtu, kur var bagāts laupīt!

(Ļaudis gavilējoši piekrīt.)

CENZORS

(Aši pieceļas, skaļi )

Es sēdi slēdzu! Mājās visiem iet!

ĻAUDIS

Lai runā Grakhs! Tam taisnība! Tā būt!

KAJS

Būt tādai kārtai, kur ik pilsonim
sio ir īsta daļa, ko tam atņemt nevar!

Kur katram līdzīgs mērs pēc taisnības!

Kur katram zeme, kas grib arklu dzīt!

CENZORS

Es runāt aizliedzu! — Šurp, liktori!

(Liktori sāk žvadzināt ieročiem un spiest ļaudis uz izeju.)
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KAJS

(Turpinādams.)

Kur katram maize, kas grib darbu darīti

615 Ne vieniem ēst un citiem strādāt tukšai

(Cenzors māj ar roku.)

KAJS ■

Dod taisnību tu, cenzori

CENZORS

Taurēt!

ĻAUDIS

Maizii

Dod maizi! maizi! darbu! īstu tiesu!

(Ārpus skatuves atskan kara taures.)

KVESTORS

520 Dzīt ārā! ārā!

ĻAUDIS

(Traucas ārā.)

Kara taures! Skriesim!

CITI

(Pulcējas ap Kaju.)

Nākt vadīt Grakhu mājās! — Vest uz tirgu!
Lai runā forumā! — Par jauno kārtu!

Par jauno valsti, jauno taisnību!

BALSS ĻAUDĪS

525 Nāc! Topi Tibērs! Ko tu vairies, Kaj?
Jums viens ir Grakha vārds, viens Grakha darbs!

KAJS

(Piepeši bailēs.)

Vai dien'! Kas teica to? Vai dien', mans sapnis,
Kas teica? Kas?
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ĻAUDIS

Kā zināt? — Kas par sapni?

KAJS

530 ES nevaru to teikt, tad gāztos viss!

Ak, Tibēr! Tibēr! Tibēr!

(Apsedz galvu un steidzas ārā.)

ĻAUDĪS BALSS

Kas to atriebs?

(Ļaudis top izbīdīti laukā; paliek tikai divi sargi pie durvīm, tiesas

kungi un nedaudzi senatori. Liktori aizver durvis un aiziet.)

(Senatori sācējas kājās, uztraukdamies, runādami un rokas mē-

tādami, pulcējas ap tiesas galdu, pārmet cenzoram un pie-
sēdētājam.)

OPĪMIJS

Kam neliki šos kaut?

Nekad tie nedrīkstētu troksni celt!

FANNIJS

535 Kam Kaju attaisnot? To negudrību!

PORTIJS

Ļauj runāt vien, cik tīk, nu lopi bizo!

FLAVIJS

Ko der tāds cenzors?

CENZORS

Nu tie gudrie jūs!
Jūs visu sajaucāt, to labinot!

FLAVIJS

540 Nu vainīgs cits, kad pats ir nespējīgs.
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PORTIJS

Uz vietas notiesāt!

OPĪMIJS

Bez tiesas nošņiept!

CENZORS

Ha, lūko! Pats es būtu saplēsts ticis!

(Durvīs troksnis.)

PORTIJS

Ha! Bailes zaķim gudrība!

FLAVIJS

545 Kas tur?

CENZORS

I jūs būt' saplēsti — vai nejutāt?

OPĪMIJS

Bij liktori un kara pulciņš.

CENZORS

(Rūgti.)

Pulciņš!
Man desmit vīrus dod! Kas tie pret simtiem?

(Pie durvīm troksnis, viens liktors paņem no istabas kakta pa labi

sainīti un pienes pie durvīm. Otrs liktors atver durvis, kurās parā-
dās zemnieks.)

ZEMNIEKS

(Skaļi sūdzas.)

550 Mans kāposts še! Dod kāpostus! Man atņem!

LIKTORS

Kas ņems tos? Vēlāk nāc, kad tiesu atvērs!
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ZEMNIEKS

Nāc vēlāk! Tirgu slēgs, kur tad man pārdot?

LIKTORS

Tāds grausts. Nu, nost!

ZEMNIEKS

Tev grausts, man nav ko grauzti

LIKTORS

555 Stiep viņu bedrē!

(Otrs liktors sit un aizved zemnieku.)

ZEMNIEKS

Mani sit! man zog!

(Senatori uztraukušies, vecākie aizbēg aiz tiesas galda, ari

F1 avi ļ s un Por t i j s.)

PORTIJS

Kas ir? Kas bij?

FLAVIJS

Vai laužas iekšā Grakhs?

CENZORS

Kas bij?

LIKTORS

(Pienākdams.)

560 Nekas, viens trokšņotājs tik izsviests.

OPĪMIJS

Uz priekšu jāgādā par karaspēku.

CENZORS

Tam uzticamam jābūt.
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OPIMĪJS

Jābūt. Būs.

FANNIJS

Kad Kajs bij attaisnots, tad vajdzēj' sodīt

565 Par nepaklausi tiesai.

PIESĒDĒTĀJS

Musinumu!

No likumburta nebij jāatkāpjas!
Kajs lauza tiesas gaitu! Kur tas dzirdēts?

Pēc aktīm —

OPĪMIJS

570 Aktu žurkas, baiļu peles!

Bij jāsit agrāk nost! Ik dien' taps grūtāk.
Būt' ļāvuši man rīkot, viss būt' labi!

CENZORS

Bez tiesas nevar. Tibērija nāve

Tā ļaudis satracināj'! — desmit gadi,
575 ījn vēl tik atriebt alkst!

SEPTĪMIJS

Bet arī tagad
Kas kaiš? Viss labi. Kajs jau negrib iet

Par tribūnu. Jūs redzat.

BALSIS

Redzam, redzam.

OPĪMIJS

(Pavelk nomalis Septīmiju. Klusi, dusmīgi.)

580 Ko runā niekus? Vajga nomaitāt!

SEPTĪMIJS

(Klusi smejas.)

Nu vajg! — Kam muļķiem zināt.
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(Rada.)

Klusi šitā.

Vajg naudas. Es tam pietaisīšos klāt.

OPĪMIJS

Būs nauda, gādā man tik brīvu ceļu!

(Pievienojas atkal citiem.)

585 Jā, darīt visu, lai to atturētu

No tribunāta.

SEPTĪMIJS

Es tam pieglaimošos.
Un noturēšu grieķu studijās
Un grieķu — tikumos.

BALSIS

590 Ha! Tos tu proti!

PORTIJS

Tam skaists ir grieķu zēns, tik maigs kā skuķe,

LĪVUS

Ak, ko!.

OPĪMIJS

Nu, nu, vai esi svētais?

LĪVUS

Rimsti.
595 Kad Kajs top tomēr tribūns, — ko tad darīt?

Vēl sūdzēt? Lieki būs. — Vai slēpu nosist?

Tik vairos viņa slavu ļaužu vidū,

Līdz izaugs pāri senātam un Romai,

Trieks mūs un veco kārtu, tapdams — tirāns.

BALSIS

600 Nu ko tad? — Ko tad?
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Vajga cīnities

Ar citiem līdzekļiem, — še nav vairs Tibērs.

Tas gribēj' pārlabot, šis grib ko jaunu.
Par tribūnu lai liek, kas uzticams

605 ījn pārspēj Kaju!

OPĪMIJS

Ha, — tāds vīrs vai tu?

LĪVUS

Kajs garā pārspēj visu Romas tautu,

Ne tikai tos, kas ir, ij tos, kas bij.
Varbūt viņš pats to nezin, viņš ir bērns,

610 Viņš nāk no citas pasaules un aiziet,

Viņš visu saprot, visu jūt un izved,
Tik visu pārāk agri, tā to pārspēs.
Man nav to dāvanu, bet man kas omā.

OPĪMIJS

Tev omā tikt pie naudas.

LĪVUS

615 Es ne tu!

CENZORS

Ak, laiki! Badi, dumpji, vecais grūst,
Cēls jauneklis grauj Romu!

LIKTORS

Ļaudis brēc!

Grakhs tribūns! Grakhs top nests kā triumlators!
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7

Romas nomale. Akmens žogs. Tumsa.

(Kajs, lēni nākdams, taustīdamies pa tumsu.)

KAJS

620 Cik tumša nakts! — Vai īsto ceļu eju?
Zūd kājām pavediens ...

Vai simtreiz gāju!
Ko aklā tumsā tinies, brāli Tibēr?

Pats aicināji, vai nu liedz man nākt?

(Piepeši apstājas, ieraudzīdams savā priekšā kādu tumšu teļu

A! kas tur tumsā stāv?

625 Nāk sieva pret' — un melna! — ļauna zīme —

(Uzrunā melno tēlu.)

Ko, sieva, staigā te tik vēlu viena?

SIEVAS TĒLS

Es nāku te, lai nestaigātu tu!

KAJS

A! kas par balsi — pārvērstu!

SIEVAS TĒLS

Es nāku —

630 Ne ļauna zīme tev, bet brīdinoša: —

Ej atpakaļ!

KAJS

Kas esi?

SIEVAS TĒLS

Neej tāļāk!
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KAJS

Ā! — Māte, ko tu nāc kā dēmons dēlam?

KORNĒLIJA

Ak, dēls! ak, dēls! — Kā labais dēmons nāku —

Ij tev, ij sev: — tur nāve, kur tu ej i!

Tā vienu dēlu ņēma, — neņem otru!

KAJS

Es tavam dēlam eju ziedus nest,

Kā veli godināt, lai ir mums labs!

KORNĒLIJA

640 Man vairāk nav, tu viens man esi, pēdējs!

Ej nost no nāves!

KAJS

Tev jau Tibērs mīļš —

Kam liedz to cienīt?

KORNĒLIJA

Mājās vari ziedot

KAJS

645 Es gribu padoma no viņa lūgt.

KORNĒLIJA

Lūdz mājās!

KAJS

(Rādīdams.)

Še tā gars!

KORNĒLIJA

īj mājās dzirdēs!

KAJS

Tā nevar veļus nievāt.
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KORNĒLIJA

(Ballēs lūdzoties.)

650 Šoreiz! šoreiz!

KAJS

Pats Tibērs mani sauca.

KORNĒLIJA

(Uztraukta.)

Sauca?

KAJS

Sapnī.

KORNĒLIJA

Ak, neej! Tibērs labs, viņš nedusmos.

KAJS

655 Viņš trīsreiz sauca mani.

KORNĒLIJA

Ej tad rīt!

Tik šodien klausi mani!

KAJS

Šonakt sauca.

Kad trešreiz neklausīšu — ļauni būs.

KORNĒLIJA

660 ij man tu teicies: tribunātu bēgt —

Kad vārdu lauztu man — ij tad būs ļauni
Pats māci jauno Stoas tikumību.

KAJS

Bet veļi jāklausa: teic tu! Un veļi
Liek to, ko tikums.

KORNĒLIJA

665 Klausi reiz ij māti!

Vai nāve būtu lielāka par dzīvi?
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KAJS

Laid, māt!

KORNĒLIJA

Es nelaidīšu, neatkāpšos
Ne visu cauru nakt' no taviem sāniem !

KAJS

670 Vai, māt, tu mācīji mūs vergiem būt?

KORNĒLIJA

Tad lūgšos tevis, lepnais, ceļos krītot.

(Viņa krīt ceļos.)

KAJS

Vai, māt, tu mācīji mūs ceļos krist?

KORNĒLIJA

(Aši pieceļas.)

Es liku tevim dzīvot, viņš liks mirt!

Ej manu dzīves ceļu, neej to!

675 Es tevi dzemdēju, es, es! ne veļi!

KAJS

Kurp mani ved mans ceļš, vai es to zinu?

Es jūtu, pārvarīgi laužas spēks,
Ko manī kāds ir licis, pirms vēl dzimu.:

KORNĒLIJA

Ak dievs! — Par māti lielāki ir visi!
680 Ko māte sāpēs dzemdē, nāve ņem.

Pat pirms vēl dzemdēts, tu jau biji spēks!
Kāds tad vairs mātei ciens? kāds mātes asrām?

KAJS

Ak, māte, māte dārgā! siltā dvaša!

Visaugstāks dzīvības un mātes vārdsl
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KORNĒLIJA

685 Tad varu cerēt vēl? tad varu iet!

Lai visi gari tev ir žēlīgi — un Tibērs!

(Viņa pagriežas uz iešanu. Kajs aiziet. Kornēlija, viena palikusi,
pakrīt zemē.)

*

v

Pie Tibēra nāves vietas.

(Augsts akmepžogs, uz kura rēgojas liels atsevišķs akmens, lejā
mazāki. Nakts. Nāk Kajs vēl lēnāk, pie akmens apstājas.)

KAJS

Uz žoga akmens uzcelts, tā tā zīme,

Kur tevi apsērst, brāl? Tev kapa nav.

Še tava asins plūda, še tavs gars,
690 pie asins piesiets, — še es nāku sērst.

Tu mani sapnī sauci jau trīs reizes.

(Rokas pie akmens pacēlis, galvu uz rokām, atslejas pret žogu,
Tad, galvu paceldams, lēni.)

Ak, brāl, ko miera nedodi tu man?

ATBALSS

— Tu man —

KAJS

(Uztrūcies.)

Es tev? Es tev? Vai tevim miera nav?

ATBALSS

695 — Miera nav —

KAJS

Tev miera nav? — Tad jāiet tevi atriebt?

ATBALSS

— Atriebt —
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KAJS

Ko vienmēr atbalss skan? Ak, briesmas, briesmas!

ATBALSS

— Briesmas —

KAJS

700 Dzen dienu ļaudis, nakti gars uz nāvi!

ATBALSS

— Uz nāvi —

KAJS

(No žogaatkāpdamies.)

Nost tumsas balsis! Ko tās mani smej?
Ar mana paša dvēsli kauj man dvēsli, —

Ar mana paša spēku lauž man spēku!

(Viņš atsēstas uz akmens.)

705 Man miesas norūdītas, tomēr slābst.

Mans gars, kā kalnus kāpjot, noguris.
Nost, miegs, — man jādomā, ko darīt būs —

(Parādās Tibēra gars asiņotās drēbēs.)

GARS

Ko vairies, Kaj? Tev neizbēgt no liktens.

Mums likta viena dzīve, viena nāve

7io Par labu tautai. Nu ir jāiet tev.

KAJS

Tie paši vārdi, ko man sapnī teical

Ak, Tibēr, kāds tu asiņains!

GARS

No ceļa. —

KAJS

Tavs ceļš bij vaids un ceļa gals bij asins.;
715 Un mans?
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GARS

Viens ceļš, viens gals. Tavs laiks ir klāt

KAJS

Un māte?

GARS

Roma mūsu māte —

KAJS

Roma?

GARS

720 Dod savas asins, gaida, — manu netiek.

KAJS

Vai manu tiks?

GARS

Vēl ne.

KAJS

Tad nav vēl laiks.

GARS

Ik brīd' ir laiksl Ko bēdz? Daudz jāplūst asnīm,
725 Līdz brāļu karos jūra sarkanos.

KAJS

Es kara negribu! Nost brāļu karus!

(Parādība nozūd. Kajs uztrūkstas kājās.)

Kur esi, Tibēr? — Sapnis! — Atkal sapnis!
Nē, nesapņošu vairs: — man māte Roma.

(Aiziet aši.)
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m

X a ja namā

(Atrijā. Jauns zēns — vergs no dzintarzemes, klusi dziedādams.,

rotājas pa grīdu, saules starus uz rokām laizdams un ķerdams.

lenāk vecs trāķiets — vergs.)

VECAIS VERGS

Ko tu te dzīvo, grīdā izmeties?

730 Nāks kungi.

VERGU ZĒNS

Pakaļ tiecos saulei, lūk.

Kā aizbēg.

VECAIS VERGS

Jā, no vergiem bēg ij saule.

Ko pūt tik žēli tā kā ziemeļvējš?

VERGU ZĒNS

735 Ar sauli rotājos, par sauli dziedu.

VECAIS VERGS

Cik maigi hiperborejmēle skan!

Kā dzintarkrelles dzingst. Nu, runā vēl!

VERGU ZĒNS

Man nav vairs savas runas, tik šī dziesma

No mātes palika,

VECAIS VERGS

740 jā, atminos:

Bij skaista sieva, nopēra uz nāvi,

Uz dzintarzemi bēga, pirmdzimteņiem. —

Ko teic tā tava dziesma?

VERGU ZĒNS

Saule riet.
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W5 Un māte mirst un atstāj bērnu saulei,

Es teku pakal saulei, nepanāku.

VECAIS VERGS

Jā, saule māte. Kas cits žēlos mūs?

VERGU ZĒNS

Kļaus, mūsu kungs, tas zemos ļaudis glābšot?

VECAIS VERGS

Kungs gan, bet māte neļauj.

VERGU ZĒNS

750 Kā viņš glābs?
Vai mājās laidīs?

VECAIS VERGS

Kur man mājas? Kapā.

Kungs zemi došot zemniekiem, kas man tur?

VERGU ZĒNS

Kungs došot brīvi! Kas tā?

VECAIS VERGS

755 Labi ēst.

VERGU ZĒNS

Vai iet, kur grib?

VECAIS VERGS

Tev māte mēģināja.

VERGU ZĒNS

Bet mūs kas glābs?

VECAIS VERGS

Neviens vai saule!
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VERGU ZĒNS

760 Pats,

VECAIS VERGS

Es saku saule, jaunā saule, zēn!

VERGU ZĒNS

Vergs Eunus cēla brīvu valsti?

VECAIS VERGS

Klusi!

VERGU ZĒNS

Ij Lacijā, ij Romā? —

VECAIS VERGS

765 Klus! — Bij Blosijs,
Tur Pergamā bij saulpils — brīva, zini:

Riet saule, atkal lec, daudz veidos nāk —

VERGU ZĒNS

Kas? kas?

VECAIS VERGS

Varbūt ij Kajā?

VERGU ZĒNS

770 Kas nāk?

VECAIS VERGS

Nāks, nāks! —•

Kļūs zeme skaista, saulē mūžam dzīvos;
Būs Adads dievs un Saulvedis būs —

VERGU ZĒNS

Kas?

775 Es nedzirdu.
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(lenāk grieķis — vergs.)

GRIEĶIS — VERGS

Bet dzirdu es — (Uz veci.) nāc, saulnieki

Sauc tevi kundze! Pergama un Blosijs,
Un brīvā saulpils.

VECAIS VERGS

Vai man! (Uz zēnu.) Dzīvo tu!

780 Es eju nepārnākt. Riet saule.

VERGU ZĒNS

(Apskauj veci.)

Tēti!

GRIEĶIS —VERGS

Ej nost! un sargies, zēn! Un, ja tu teiksi

Jel vienu vārdiņu vai pašam Kajam,
Tev saules neredzēt!

VECAIS VERGS

785 Riet, atkal lec!

Tad tas — tad tas mums draud. Man tevis jārod!

VERGU ZĒNS

Kas Saulvedis?

(Paliek durvīs, pieslejas pie staba.)

/V

Kaja namā.

(lenāk Kajs dzijās domās; Fulvijs viņam seko.)

KAJS

(leraudzīdams vergu zēnu, pārsteigts.)

Ko, zēniņ, arī tu tāds sāpīgs stāvi?
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ZĒNS

Es vergs, tā verga daļa.

KAJS

790 Ass tavs vārds.

Es tevi mīlu, esi brīvs un ej!
Lai viens jel līksmis Romā.

ZĒNS

(Dziji paklanās)

Pateicos.

KAJS

(Izbrīnījies.)

Tu nelīksmo? Reiz rautin rāvi es iet!

ZĒNS

Ļauj palikt vel.

KAJS

Kas tura?

ZĒNS

Rūp viens cilvēks.

(Kajs māj zēnam iet. Zēns paklanās un aiziet)

*

KAJS

(Zem sevis runādams.)

Tik jauns, jau rūp; rūp viens, — tā viena dēļ
No brīves atsakās! — Cik man rūp visa,

800 Ak, visa tauta?

(Nokratīdams domas.)

Nostu! nevar līdzēt.

FULVIJS

Kļaus! Tibēram mēs bijām tūkstots — trīs,

Nu trīsdesmiti: — puse tribu mūsu.
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Kad vēlēs, — balsis visi dos tik tevi

805 Es galvu lieku. — Prāva līdzēj' varen'l

Nu tu gan runātājs! — Ne tā kā Tibērs!

Tas skaisti, gaiši, jūsmām, bij i jāraud —

Tu virsū skrej kā zvērs un grāb, un krati,

Ka nevar nostāvēt, — tev visur tiesa!

810 Cik senāts muļķis, tevi sūdzēt! — Grāb! —

Nu ļaudis karsti, palaist, — tūdaļ atslābs.

KAJS

Es domāj', domāju un nevar' beigt.
Ne tik šo gādību, kā veikt līdz galam?
Lūk: pirmkārt, agri —

FULVIJS
815 Labāk nekā vēlu,

Vēl agrāk Tibērs sāka.

KAJS

A, tā gan.
Tad: Romas proletam ir pretīgs latīns.

FULVIJS

Nu atstāj latīņus!

KAJS

820 Kā? Tas mans spēks!

FULVIJS

Bet Romu vieglāk pirkt.

KAJS

Pirks vieglāk senāts

FULVIJS

Bet ekviti, bet publikāņi —

KAJS

Tos var gūt.

FULVIJS

825 i patricieši — cenzors tev bij labs.
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KAJS

Nīst nobiļus, ka nelaiž amatos,
Bet nīst i mūs.

FULVIJS

Un tādi glumi zuši —

— Kā Septīmulejs?

KAJS

830 Rokas tikai traipīt.

FULVIJS

Ak, ko! Bet derēs daudz. Jel pieņem viņu!

(lenāk Kornēlija.)

KORNĒLIJA

Dēls, viesi nāk, tu bēdz. Gan Fulvijs paspēs.

FULVIJS

Es paspēšu.

(Uz Kaju.)

Nu, pārliec!

KAJS

835 Nāksi vēlāk?

FULVIJS

Es nākšu.

(Aiziet.)

KORNĒLIJA

Tevi dzen uz tribunātu?
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KAJS

Vai es tāds dzenams kustons?

KORNĒLIJA

Kāds tu rūgts

KAJS

840 Es teicu: neiešu par kandidātu.

KORNĒLIJA

Daudz viesu būs, par tevi vien tik runās,

Pats cenzors atnācis un vecais Rufijs,
Kas neiet vairs nekur, mūs pagodina.

KAJS

Gods, gods!

KORNĒLIJA

845 lr grieķu filozofi, tēlnieks,

Ir dziedātāji, histrioņi, sofists —

KAJS

Vai ģeometers ir?

KORNĒLIJA

Jā, un vēl daudzi —

KAJS

Man jārunā ar to un arķitektu.

KORNĒLIJA

850 Jā, parunā. Bet ir vēl vēsturnieks,

Grib tavu padomu. Un gramatiķis,
Ar kuru kopā rakstāt — vai nav griba
Tev atkal uzņemt skaisto dzejas darbu?

KAJS

Tev patika?
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KORNĒLIJA

955 Tas labākais, ko zinu.

To gan tu nepalaid!

KAJS

Nav tagad laiks.

KORNĒLIJA

Nekad nav laiks! Tev simtas lietas galvā.
Bet galvenā tev guļ.

KAJS

B*>o Guļ galvenā,

Guļ Romas valsts un nejūt nāvi nākam.

Ikvienam jāglābj ļaužu posts un valsts —

Nav izrunas!

KORNĒLIJA

let postā gara darbnieks!

KAJS

Hos Te viens, tur valsts!

KORNĒLIJA

Bet viens uz visiem mūžiem.

KAJS

Kas noteic? Pats? — Bet necieš mana sirds,

Ka visi bojā iet! — Līdz ies ij viens.

KORNĒLIJA

Bet nemirtne?

KAJS

870 Ne Romai mirt, ne mani

KORNĒLIJA

Vai romiets esi, Kaj, bez godkārības?



KAJS

Es vien tik romiets, Romā viss mans gods.

V

Romas forumā.

(Tautas sapulce. Runas vietā Kajs Grakha.)

KAJS

Jūs ļausat manim brāli apraudāt,
Tā nelaime nav mana vien, i jūsu.

8?5 Man viņš tik brālis bij, jums bij i tribūns.

Un tribūns jūsu tēviem reiz bij svēts,

Bij tautas gods, bij balss, bij gars, bij dvēsle.

Vai zināt vēl, šie tēvi laliskiem

Ar karu uzbruka, kad tribūnam

880 Genucijam tie bij reiz pieskārušies?
Un Veturijs uz nāvi notiesāts,
Kad nebij ceļu griezis tribūnam!

ĻAUDIS

— Tā bij, tā bij! — Tā tiesa!

— Jo tribūns, tas ir svēts!

885 — Ne greizi paskatīt uz viņu nedrīkst!

KAJS

Bet jūs jau ļaujiet savu tribūnu

Jums acu priekšā sist ar nūjām, nosist!

Jums acu priekšā svētās miesas staipīt
Caur visu pilsētu, likt upē sviest!

890 Jums acu priekšā tribūndraugus grābj
Un notiesā bez tiesas, tā, tāpat!

Nez, — nu varbūt tā var?

ĻAUDIS

Tie bendes ir! — Tie slepkavas!

KAJS

Gan jūsu tēvi netiesāj' bez tiesas

895 Ne smagos grēcniekus, un te nav grēcnieks,

391
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Bet tribūns pats, kas neskarams un svēts!

Es nezinu, kā tagad?

ĻAUDIS

— Ak, dievi, ko mēs esam darījuši!
— Ko mēs? Ko mēs? bet tie!

900
— Lāsts! lāsts! — Klus, klausāt!

KAJS

Es lūdzu atdot manim brāļa miesas.

Pēc miruša, ne dzīva brāļa lūdzu —

Un kā es lūdzu! — ceļos krizdams! brēkdams!

Lai ļauj tik brāļa miesas zemē rakt

905 Pa nakti, slepus rakt — to, kas bij tribūns!

Nē, neļauj; liek to upē mest kā maitu

Ar trīssimts citām maitām: — jūsu brāļiem!

Nez, — nu varbūt tā drīkst?

(Ļaudis dzird vaimanas.)

KAJS

Kas nāves izglābās, kā gāja tiem?

9io Kajs Villijs piemērs: maisā viņu bāž,
Kas pilns ar ko? — ar odzēm un ar čūskām.

ĻAUDIS

— Tie nezvēri! — Tas ir par daudzi

— Tie paši odzes, čūskas!

KAJS

Ir citāds maiss — kas zin? — pilns odzēm, — čūskām.

915 Tās izrāpj, sazīžas no ļaužu asnīm,

Lien atkal drošā maisā — senātā!

ĻAUDIS

— Jā, senātā, tie sēd tur nesodīti!

— To odžu maisu vajga upē mest!

— Viņš atkal runā — klausāt!

KAJS

920 Savs kaps ikvienam ir, kas cilvēkvaigā,
I zirgam bedri rok, i sunim rok,
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Tik Tibēram nav kapa. — Krupis sprāgst —

I to vēl aprok kukaini iekš zemes.

Tik Tibēram nav kapa. — Vai gan Tibērs

925 Nav vērts ne suņa maitas, i ne krupja?

ĻAUDIS

(Dzird skaļi raudam.)

Nu, kas mēs esam, ka to visu ļaujam?!
Vai mēs ne romieši?

KAJS

Bet maldās neliešiem i grēku trakums:

Met miesas jūrā, ūdens slēps un mazgās?
930 Vai jūrai ūdens tiks tiem grēkus mazgāt?

Liedz kapu — asins vietā mājos gars!

ĻAUDIS

— Uz Tib'ra kapa vietu! — Viņš ir dzīvs!

— Mēs iesim atriebt Tibēru! Mēs iesim!

KAJS

Un gars no asins vietas raujas nost,
935 Brēc Kapitolā, brēc, pa ielām skriedams,

Brēc runas vietā, forumā, brēc Tibrā,
Nes upes Tibērs tribūn-Tibēru,
Dod viļņu vētras balsi sacelt jūru,
Līdz visur krāc un puto: atriebt, atriebti

ĻAUDIS

(Visi saceļas troksnī, raudās, draudos.)

940 Pie Tibēra! pie Tibēra!

V 7

Forums Romā.

(liela tautas sapulce. Runas vietā Livijs Druzs.)

LĪVUS DRUZS

(Turpina savu runu.)

Man senāts laipnis — vai tā liela vaina?



394

ĻAUDIS

(Smejas.)

BALSS

— Jā, lunkans zutisl

CITA BALSS

m Tas to prot!

VĒL CITA

— Tas pielien!

BALSS NO CITAS PUSES

945 — Nav liela nelaime! Kas māk, tam nāk!

OTRA BALSS

— Lai runā vien! Ko traucat?

LĪVUS DRUZS

Kad gribat, runāšu. — Es saticīgs,
Es visu panākšu, kas jums ir vajdzīgs.
Kad lūdzu es ko, senāts tūdaļ dod, —

950 Lūdz Grakhs, tad liedz ij to, kas krīt pēc tiesas

Jūs prasāt, kā tas nāk? Kā tas var būt?

To saprast grūti nav:

Kajs netop ciests kā cilvēks, Kajs ir straujš!
Nu, teiksim tieši: parupjš, — jūs jau zināt.

BALSS

955 Ko melsi? Pats tu rupjš kā latīns.

LĪVUS DRUZS

Nu, ļaujat izrunāt; es Kajam draugs
Jūs zināt, kāds viņš reizēm ir.

ĻAUDIS

(Smejas.)

Ha, ha!
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BALSS

Kajs teiks, uz reizi mute tev būs ciet!

LĪVUS DRUZS

960 Lūk, smalkāks cilvēks, senators vai nobils,

Tam riebjas rupjība. — Kajs lāga vīrs,

Tas aizstāv brīvi, tam ir plašas domas, —

Tā taisnība vien ir, kas to gan liedz?

Bet, kad jums kas ir vajdzīgs māju dzīvē,
965 Kas ikdienišķis tāds, bez lielās brīves,

Bez plašām domām, maizes rieks vai eļļa,
Tad nākat tik pie manis, tad der Līvijs!

VAIRĀKAS BALSIS

— Dod maizi Grakhs!

— Ko lielās šis ar saviem darbiem?!
970

— Lūk, lūk, kāds šis mums draugs!
— Mums Grakhs ir gādnieks, kam mums tevis?

NO CITAS PUSES

Ko starpā jaucaties? Lai runā katrisl

OTRĀ BALSS

Ij Druzs ir lāga vīrs!

LĪVIJS DRUZS

Ko Druzu slavējat? Es ceļu Grakhu.

975 Jā, Grakhs ir jūsu gādnieks, es to zinu

Pat labāk nekā jūs, — viņš visiem gādnieks,
Tam tik daudz rūp, ka jūs to nesaprotat.

BALSS

Klau, klau! — Vai re! — Tā gan!

LIVIJS DRUZS

Jūs rūpat Grakham, jā, bet vairāk — Roma!

960 Vēl vairāk: Itālija! latīņtauta!
Vēl vairāk provinces un visa valsts!

Jo Grakham nerūp mazs, bet tikai liels.
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BALSS

Man rūp ne vēders vien, man rūp ij galva?

CITA

Man rūp ne dārziņš vien, man rūp ij druvas!

LĪVUS DRUZS

985 Nu, lūk, jums dārziņš, latiņiem būs druvasl

Taps latīns lielsaimnieks un bagātnieks
Un Romā nāks kā kungs, un skatīsies,
Kā romiets sīpoldārzu rok —

DAUDZ BALSIS

Mums Grakhs dos zemi! — Zemi!
990

— Mēs būsim arī bagāti!
—- Mums maizi dos tāpat!

LĪVUS DRUZS

Es dzirdu: būsim bagāti mēs ari!

Tas ir: jūs latiņiem drīz līdzi tiksat!

Labs gods! nekas!

BALSIS

995 — Viņš apvaino mūs! —- Nostu!

LĪVUS DRUZS

Nu, lūk! —

Ne es jūs pielīdzinu latīņiem!
— To dara cits!

Nu uzklausāties labi, ko nu teikšu!

iooo
— Līdz šim, kad valda senāts, tas ir, jūs,
Tad pasauls kungi — jūs! — Ne itālieši!

Ne provinces jums līdzas, ne jums pavēl,
Bet gan jums meslus dod un klausa jums!
Bet nu, kad Grakhs, —

1005 Kad Grakhs cels latīņtautu, provincvalsti —

Kas būsat jūs tad? — Latīns teiks jums: — biāļil

BALSIS

— Kas šie par «brāļiem»?
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LĪVUS DRUZS

Tad latīns svētkos pirmais būs pie bļodas;
Tad ies sev teātrī, kur labāk sēdēt, —

1010 Jus pastums drusku nost, jo — viņu vairāk!

BALSIS

— Nu, lai tik palūko!

LĪVUS DRUZS
1

— Un, kad ij visu apēdis, — nekas!

Kas brāļu starpā ķildos? — Viņu vairāk'

BALSIS

— Tie gan ko piedzīvos!
1015 — Vai redz, šo vairāk!

— Mēs Romas pilsoņi!

LĪVUS DRUZS

Kad maizi izdalīs, — cik paliks jums?
Es nezin', — pašiem jums tas jāapspriež,
Pirms dodat līdzu daļu latiņiem!

BALSIS

1020 — Mums pašiem jāapspriež!

CITA BALSS

— Mēs teiksim, un mēs lemsim!

— Vai arī latīņi nav cilvēki?!

KĀDA TREKNA BALSS

— Kas cēla Romu? latīņi vai mēs?

CITA BALSS

— Nu, resnais, tu gan ne!

VĒL CITS

1025
— Tas pats ir ceļams, nesams.

ĻAUDIS

(Smejas.)
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LĪVUS DRUZS

Klus! uzklausāties!

BALSIS

— Klausāt, klausāt Druzu!

LĪVUS DRUZS

Es nezin'! kam to latīņu tā vajga?
Man ne! nedz senātam!

BALSS

1030 Man arī ne!

CITAS BALSIS

Bet Romai gan! — Klus! Klus!

LĪVUS DRUZS

Varbūt, ka Grakham?

Grakhs teic: dēj lielās taisnības! — Labs ir!

Bet, kad jau taisnība, — un nu vēl lielā! —

1035 Tad līdzu daļu vajdzētu ij vergiem!

BALSIS

Tā — tā! — Pa kaklu!

(Smiekli.)

LĪVUS DRUZS

Jo vergi strādā jums tāpat kā vērši!

BALSIS

— Tā labi teikts! — Ha, ha! —

BALSS

— Vai vergs nav cilvēks?

ĻAUDIS

(Atkal smejas.)
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LĪVUS DRUZS

1040 Nu, lūk! jūs smejaties! jūs nesat muļķi!
Bet vērši strādā ar tāpat kā vergi, —

Vai līdzu daļu nedot arī — vēršiem?

ĻAUDĪS

(Atkārtoti, vēl lielāki smiekli.)

LĪVUS DRUZS

!— Kad lielā taisnība, — nu, tad lai iet!

ĻAUDĪS

(Lieli smiekli atkārtojas.)

LĪVUS DRUZS

— Lai latīns, vergs un vērsis teātri

i°4s Sēd blakus jums, kas esat Romas tauta!

ĻAUDIS

(Smejas, bet nedroši.)

BALSIS

— Nost joku nelgu! — Nost!

— Ko viņš tur melš? Ko musina?!

LĪVUS DRUZS

Nu, nu! — es tā tik — nebūs pārspīlēt!
Ir prāta slēdziens labs, kad nepārspīlē, —

1050 Bet Grakhs, lūk, pārspīlē. — Grakhs labs, — jā gani
Bet pārāk tic tiem grieķu filozofiem!

BALSS

Klau! Klau! tā tiesa!

LIVIJS DRUZS

Tur nāk viss ļaunums, kas mums maitā Romul

BALSS

Viss netikums no ārzemēm!
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CITA

1055 Tur mācījās viņš zēnus milēt!

ĻAUDIS

(Smejas.)

PIRMĀ BALSS

Tur māca vergus dumpot! Saules valsti!

TĀĻA BALSS

Vai vergs nav cilvēks?

CITA BALSS

Ko tur teiksi? Ir.;

LĪVUS DRUZS

Klus! vergi! latīņi! Se runā romiets!

(Klusums.)

1060 Kā gudris cilvēks, Grakhs, tā ļaujas vilties?

Vai Grakham nav kāds labums? — Grakhs jau pauž
Par tautvaldību, — valdīt pašai tautai!

Kas ir tas? Vai ikviens būs valdnieks, kārais?

(Rādīdams uz tuvāk stāvošu pilsoni.)

Tu, Tullij, būsi kārais? Tīk tev? — Nē?

1065 Kas tad gan valdīs? — Mūsu tēviembij
Savs senāts, — un caur to ir Roma liela! —

Kas valdis mūs? — Ja visi nē, nedz krietnie, —

Tad valdīs viens! — Un kas gan būs šis viens?

BALSIS

— Grakhs! Grakhs!

LĪVUS DRUZS

l°7o Jā gan, tad Grakhs būs jūsu kārais!

VAIRĀKAS BALSIS

— Nost karali! — Nost, nost!

— Lai dzīvo Grakhs! Lai dzīvo Grakhs!

— Nost karali! Nost karali!
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LIVIJS DRUZS

Jā, Grakhs tad kārais būs! —

1075 Bet jums tas netīk.

Bet latīņiem tas tīk! i provincniekiem!
Nu, vai tad nedot viņiem līdzu tiesu?

Tie visu nobalsos, ko vēlēs Grakhs.

BALSS

Nost Druzu! nost! Viņš musina pret Grakhu!

BALSIS VIENA CAUR OTRU

1080 — Nost Druzu! nost! — Lai runā! — Nostu, nostu!

— Lai dzīvo Grakhs! — Klus! Klus!

— Grakhs negrib kārais būt! — To senāts melš —

— No kungiem nopirkts Druzs!

— Lai dzīvo Grakhs! — Jā, tieci nu tu gudris!
1085

— Pie Grakha iesim, lai viņš teic! Tas zin!

(Ļaudis izklīst uz visām pusēm. Dzīvas pārrunas.)

V//

Romā. Tautas sapulcē.

KAJS GRAKHS

Ko teica Tibērs? vai vēl atminat?

Es uzrakstīju runu, lasāt paši!
Ir mūsu zemē alas meža zvēriem,

Ikvienam patvērums, kur ielīst gulēt.
1090 Bet sakāt man, vai tiem, kas mirst priekš Romas,

Vai tiem savs kaktiņš ir, kur patverties?
Nu, sakāt man?

Nē, — mūsu zemē tiem tik gaiss un saule!

Bez māju pajumtes tie apkārt klīst

1095 Ar sīkiem bērniņiem un vārgām sievām.

Nu, vai tā nav? — Vai neteica tā Tibērs?

Vai varbūt netaisni sev prasīt kaktu,
Ko sviedriem kopām? asnīm aizstāvējām?
To vien tik Tibērs grib — un viņu nosit!
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noo Jeb jums nu ir savs kakts?!

Jā, kā tas ir? Ar varu ņem jums nost,

Tāpat kā ienaidnieki vai kā vilki.

Vai jums nav tiesības tāpat kā tiem?

Jums jāvēl aizstāvji, kas nav tiem kalpi!

1105 Jums savas tiesības ir jāatkaro!

VIII

Diānas templī.

[Tumsa, tikai vienā malā redzas balts dieves tēls. lenāk Kajs,

nokusis, un brīvlaistais Fil o k r at s.)

KAJS

Še vēsums maigi dveš un lēnas ēnas.

Var acis atausties no saules spilgmes.

FILOKRATS

Kungs, atlaid karsto, stingri sprausto togu!

KAJS

Kaut sirdij arī atlaist žņaugu stīpu l

FILOKRATS

(Paklāj plaši uz grīdas savu segu.)

Še labi sēdēt!

KAJS

Labi krist.

FILOKRATS

(Izbijies)

Kungs!

KAJS

Ej!

(Filokrats aiziet.)
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KAJS

(Tēlam tuvodamies.)

Tu dzidrā Diāna ar mēnessvaigu!
1115 Tu vakarpakrēsle, kas sola nakti!

Jau pašā dienvērsmē dod īsu elsi.

Tu savu segu sedz pār mežazvēru —

Nu es tas mežazvērs, — kas mednieks bij,
To paša suņi plēš kā Akteonu!

1120 Tu dod man alu, kur var slēpu mirt,

Slēpt kaunu: romnieks romnieku skrej kaut

Ir Romas vilkumātei vilki bērni.

(lenāk Licīn i j s, aiz viņa Vilc 1 i s un Filo k r a t s.)

LICĪNIJS

Kaj, — Vilcijs salasījis vergu pulku,
Ko tevi aizstāvēt.

VILCIJS

(Ceļos pie Kāja.)

H25 Kungs, ļauj mums mirt —

Priekš tevis un priekš brīves!

KAJS

Zēn, tu nejēdz!
Man pretīgs pilsoņkarš — ved pulku prom!

(Uz Licīniju.)

Kaut gribat: pulku bij man gan bez — vergiem!
H3O Bet brīvos brīves nav, kā vergos būs?

Nu ejat, draugi!

(Sniedz roku Licīnijam. Tas aiziet, līdzās Vilcijs.)

KAJS

Paliec, Filokrat!

Mans zobens kur?



404

FILOKRATS

Ko gribi?

KAJS

1135 To, kas vajdzīgs!
Kas citus negrib kaut, tam jākauj sevi!

FILOKRATS

Tu trako, Kaj!

KAJS

Nē, nē. — Tu redzi, dieve, —

Kaut ir ko trakot: manas rūgtās asins
H4O Viens piliens ledū, ledus vārīsies.

Man pāri dara, pāri paši sevim.

*

(lenāk Pompejs steidzīgi, uztraukts; aiz viņa Licīn i j s un

V i 1 c i j s.)

POMPEJS

Kaj, — Opīmijs liek izsaukt žēlastību,
Kas vien pie viņa pāriet!

KAJS

Nu?

POMPEJS

1145 Daudz tribu

Jau pārgājušas.

KAJS

(Valdīdamies.)

Jā, pie verdzības!

(Tad piepeši izlaužas.)

Lāsts, lāsts par lāstu! Brīvi nododsuņi!
Tie pārdod brāļus! Se! Ar kāju aizspert!
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1150 Nost izvirtuma mieles! Romu aptriepj.
No grēku sutras ož tā žēlastība.

Ar maizes klaipu, ko tu viņam sniedz,

Viņš tevim galvu šķeļ, — tu nelga — devējs!
Kungs viņam zemē atsviež garoželi,

1155 Par to viņš tencin', svārkus bučodams.

Vīrs pats sev plecus atsedz: kungs lai kauj!
Tik kaujams laimīgs — brīves cīnītājs!
Un tos es iedomājos brīvus darīt!

Tā būt' tā tauta!? Ārprāts, kur tavs nams?

(Sev pa galvu sizdams.)

1160 še, še, še, še! — Šīs smadzenes gan pelē?
No bļodas jāgāž ārā pelošs ēdiens.

Lai tauta sevi valda! Tautvaldība!

Kā skan tas? — Brīvvalsts! — Mēle mutē raucas,

I circens smejas. — Vilcij! ko tu vaibsties?

VILGUS

1165 Kungs, bail man tavu sāpju, kā tās zvīļo!

KAJS

Ha, ha, tev bail!

VILCIJS

(Stostās.)

> Kungs, — vai tu neesi —?

Bail teikt — reiz nāks, kas pestīs mūs — būs sirds

Kā saule karsta — žēlos — nāks tā valsts —

KAJS

1170 Ha, ha! ha, ha! Tā valsts! — Posts, posts un posts!
Tu dzirdi, dieve!

(Nometas ceļos.)

Es še ceļos,
Šis pūlis, saucams brīvs, bet sirdī vergs,

Tas taps ij saucams vergs — uz mūžu mūžiem!

H75 Tam mugura būs lauks, ko ars un plēsīs,
Kas visu nesīs, cietīs, turēs, baros,
Kam visi spļaus!
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Ar asnīm laukus mēslos, nebūs pēdas,
Kas nemērcēta laužu asinīm, —

11 80 Bet pūlis labāk strautus asins ļaus,
Lai kungs tiem izlej verdzībā, pirms pats —

Lies vienu dzīsliņu priekš brīves cīņas.

(Ceļos un tūdaļ augšā.)

VILGUS

(Sajūsmā.)

Tu esi, esi tomēr. — Skriesim, glābsiml
Lai dzīvo saules valsts!

(Aiziet.)

KAJS

(Atmozdamies.)

HB5 Ko zēns?

LICĪNIJS

Tas skrien. Tas neņems labu gala.

POMPEJS

Kāds troksnis?

FILOKRATS

lešu lūkot.

KAJS

Ej tu, Pompejl

(Aiziet.)

KAJS

H9O nu izplet segu plašāk, Filokrat.
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FILOKRATS

Kungs, kungs mans! — Licīnij, ak, nākat glābt!

KAJS

Še, turi dunci. — Sveiks, mans Licīnij I

(Apskauj to.)

FILOKRATS

Še duncis, ņem. Mans dārgais tēls, mans gars.

LICĪNIJS

Mans Kaj, ko dari? — Mēru turi, Pompejs
1195 Vēl neizmist! Vēl dzīvei laiks!

KAJS

Ha, ha!

Kam dievenāves vārdus dzird, tam nav

Vairs dzīves laiks.

LICĪNIJS

Bet iet tik skaidrā prātā.

KAJS

1200 Es skaidri zinu, ko es daru mirstot.

Mans darbs gan nebeigts, bet, cik spēju es,

Tik darīts ir, un tagad slēdzu durvis,
Jo mirt ir durvis slēgt, kad aiziet prom.

(lenāk Pom p c j s.)

POMPEJS

Tek turpu pulciņš latīņu — tie mūsu.
1205 Tur citi bēg. Tos atgriež. Tev ir jāskrej!

Nāc aši.

KAJS

Nevajga.



POMPEJS

Šis ceļš ir brīvs.

Pa citiem drūzma. Mūsie uzvarot.

'210 Kad neej līdz, kaut sāņis nolūko!

LICĪNIJS

Viņš pats grib aiziet.

POMPEJS

Aši ņem zem rokas!

Uz Tibra pusi skriesim.
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29.11.17.

Aiz acu plakstiem velti slapstās kauns.

(23102/82)

3.6.18,

Kajs. Atriebe

Kas jums nāk prātā? Es tik atriebtos?

Dzen mani mīla.

Daudz dziļāks avots manī straudarns verd,

Ar visiem dubļiem mutuļo uz augšu.

(23102/81)

5.6.18.

Es reiz jūs lūgšu lielas laipnības,

Un, kad to dosat, es to ieskatīšu

Kā augstāko, bet, kad ij lūgtu tā,

Nekad pie līdzpilsoņiem nesūdzētos,

(23102/155)

5.6.18.

Darbs greizsirdīgs, ņem visu tavu dvēsft.

Kajs — Kornēlija

KAJS

Tu mani nesaproti, nesaproti —

Tu taču saprati reiz Tibēriju,
Un es to pašu gribu. Ne to pašu,
Tik tāļāk vestu.
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KORNĒLIJA

Daudz par tāļu vestu!

KAJS

Bet domu nevar apraut.

KORNĒLIJA

Lai to aprauj.
Kad tu par tālu ej, kas spēs tev sekot?

* KAJS

Māt, māt, jel saprot' tu! jel seko tu!

KORNĒLIJA

Dēls, ko tu vaino mani, ko tu citus?

Nav negriba, es gribu tevi saprast,
Bet nespēju, un, kad jau māte nespēj,
Kā sveši spēs? — Dēls, aprauj savu domu!

(23102/80)

10.6.18.

Nav mīla bauda, patika vai prāts,
Vai salds, vai rūgts, jauks, nejauks, ļauns vai labs.

Ko jautā māte — tikai bērnā dzīve,
Ko jautā mīļākā — tik jūtās kūst,

Ko jautā varons — tikai tautai mirst.

Ir ceļi, kurus gājis tikai retais,

Bet tāda nav, ko negājis neviens.

(23102/82)

12.6.18.

Tiesas pārceļot uz ekvitiem,
Es skaudrus dunčus metu forumā.

Ar tiem jums savstarpā būs sagriezties.

(23102/156)
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12.6.ia

Vergi
Vergs — Atlants, nosodīts nest debess jumu,
Kur viegli dzīvojošie dievi mīt

Un dzerot, dziedot vada saldo dzīvi.

(23102/83)

12.6.18.

Kajs — Kornēlija

KAJS

Es gribu darbu, kas visdarāmāks.

KORNĒLIJA

Jā, lieli darbi lielu slavu dod,

Kā ērgļi vārdu nes pār tālām zemēm.

KAJS

Ha, ha! Kas daļas ir gar slavu man?

Lai vārdu ērgļi nes vai kraukļi plosa:
Es redzu, rati nokārē draud brukt,

Es griežu zirgu, rauju augšā ratus

Un grūžu braucēju, kas greizi grožo (brauc).

(23102/83)

5.3.20.

Opīmijs un nobiļi
— Cik ilgi es tā? Stiprāks top jo dienas.

— Mums strādā Līvijs. — Maksā daudz, velk gari,
Lai vairāk iznāk. Nez vai pats mums drošs?

— Drošs, drošs, bez mums viņš nieks, tāds

puskoklēcējs
— I Septīms meitas kājām lips?
— Tas pakaļlaizis? ...

Tad labāk maksāt

Par Kaja galvu. — Nē, par otru galu.
— Ha, ha, ha, ha. — Smej kungi, smej. Cik ilgi?
— Vai dzirdat padibeņus? Nav vairs droši

Ne mājās runāt, vergi ož, ne [rinda nav pabeigta]
Tik pakārt visus dumpeniekus. Sveiki!

(23102/81)



6.3.20.

Kornēlija
Man sirds ir mirusi kopš viņas nakts,
Kad es pret veļiem tevi pazaudēju.:
Vēl gadu, otro, sargā tevi kopšu,
Tu vairs ne mans — tu varoņdzīvi ved

Un karsoņmuldos spožu kroni ķer,
Ko galvā likt, bet galvu veļi rauj.

(23102/83)

6.3.20.

Blēžu saruna

Mēs būsim vajdzīgi, un nobiļi,
Tie labi maksā. — Jā, bet bīstams darbs,
Mūs ļaudis sakauj. Labāk iet pie Grakha.

— Bet tas pie darba liek. — Vēl Fulvijs lādzīga,
Bet atkaras no Grakha. — Septīmijs,
Tam naudas nav. — Par velti būtu maize,

Bet kas viss cits? Labs vīns un grieķu skuķi?

(23102/80)

9.2.22

Vergi
Mums, vergiem, piestāv nāve,
Tad topam līdzi karaļiem un brīviem.

(23102/81)

Lai tiktu mīlēts, jābūt niecīgam.

(23102/82)
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RADĀMAS DOMAS VISAI LUGAI

30.1.18.

Visi laikam jau sagaida pilsoņkaru laikmetu, un Kajs,

no tā baidoties, padodas. Negrib to sākt.

Galvenais motīvs raksturā: lepnums, kas nicina zemus

ieročus aiz sava spēka apziņas.

Nicina Septīmuleju. Tas metas tur, kur jūt varu. Grakhs

tiks par monarhu. Septīmulejs netic ideāliem mērķiem:

kad Grakhs atraida viņa palīgu (plānu ar intrigām uz-

veikt), Septīmulejs domā personisku cēloni, bet ienīst tā-

dēļ, ka Grakhs ir skaidrs, tātad liekulis.

Tā vēlāk atriebjas galvai.
1

(23102/104)

14.2.18.

Teorētiski var plašāk izvest līdz galam savas domas,

praktiski viņas ir jāsašaurina, kompromiss.

Civilizēt Romu uz grieķības pamata, uz Aleksandra2
,

hellēnisma3

, pirmā eiropisma, kosmopolītisma, universā-

lisma.

Aleksandra domas labāk izvedīs Roma.

Tad Roma lai civilizē pasauli, ko grieķi nespēja, nav or-

ganizēts viens Aleksandrs Maķedonietis.

(23102/131)
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20.5.18.

Tai kārtībai vai tiesības pastāvēt, kur katrs labs darbs

ir aizdomīgs, kur sabiedrība ir liekulība, kur tikums ir ap-
šaubāms. Bet kas nekā aizdomīga neatrod netikumā? Kur

ļaundarim būt ir parasts? Tāda kārtība ir pati aizdomīga
un ļauna, un ir iznīcināma. Veco tikumu grib uzglabāt,
bet tas ir palicis par netikumu, ir sarūdzis. Vecs vīns ir

etiķī vērties. Ir tikumi tie paši un mūžīgi, tos grieķu filo-

zofi meklē. Tikumi labi, tikai viņiem netic vairs Romā

<,kā lai tas tic tikumiem, kas pats laupījis, tas uz visu ska-

tās aizdomīgi). Kas ēd, tas suns rūc uz visiem, kas tuvo-

jas. <Kas citam atņēmis, tas baidās, ka no viņa atņems.)
Kārtību vajga, kas neatņem otram, kur pareizi izdalītas

mantas, kur lauks pieder tam, kas viņu ar. Ne otram, kas

nav ir redzējis! — Tikumu māca tas, kas pazīst tikai ne-

tikumus. No grieķiem arī mācījies, bet tik ļaunu, kas ir

pret grieķu filozofiju, to labāko, kas ir pasaulē. Platona

valsts. 4 Beigās stāsta par Tibērija sapni.

(23102/132)

21.5.18.

Kad arī uzveiktu sīkā politikā, tomēr zaudētu lielajā,
kad nav saprašas tautā: negrib latīņu brīvību, negrib ro-

miešu kolonizēšanu, negrib zemniecību, negrib pašvaldību,
negrib reprezentatīvsistēmu

5
.

Grakham no jūtu puses, se-

nās, riebjas karalība, tādēļ nepieņem reizē tribūna kon-

sulātu6
.

V leskata sevi par pāragru, bet tic nākotnei. Citi uz-

traucas par viņa personu, viņi nav par politisku nākotnes

plānu.
Dod ar nāvi piemēru: nekauties pilsoņu karā!

(23102/39)

3.6.18.

Ar apziņu revoluc. un ne mērenība. Tālākās konsekven-

ces, t. i., arī tālākie plāni. Saskan ar straujo, konsekvento

raksturu, asām domām.

Ļaudis nesaprata konsekvenci:
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1) ka jādod tiesības latiņiem. Aizņems telpas Romā, tās

jāupurē. Ļaudis nespēj. Un arī būs skrandu proleti. Vajga
atrast izejas,

2) ka jāiet pret senātu.

Traģika, ka nespēj atturēt ļaudis no kompromisa poli-

tikas. Senāts vairāk sola, tikai negrib latīņus, arī latīņus,

tikai lai vada senāts.

Negrib tautas valdību, tad pārāk jāpūlas, kad pelnīs
maizi. Lai kungi zin, lai viens zin: zini tu!

Nelīdzību iznīcināt.

Visi taps kā proleti? Ari ekviti? Neviens negrib. Sena-

torus jā, pazeminātos nē, visi taps kā senatori.

Traģika, ka neatrod. Neatrod, kā darīt ļaudīm saprotamu
laikā. Saka gan, ka reprezentāti. Vai tie vien drīstēs ēst

un teātrī sēdēt?

Aristokrātija. Arī citiem taisīt teātrus. Paši latīņi negri-
bēs reprezentātus. Nedot tiesības teātrī.

Ko atrod V cēlienā par vēlu? Tikai reprezentāti vēlas

ievest tiesības, tas nav rom. garā.
Nu baidās pazaudēt ļaužu piekritni: top mērens, ko zi-

nāja par kļūdu.
Redz IV maz piekritēju. Negrib pilsoņkara, karš zau-

dēts, tādēļ mirst.

Jāiziet vēsturei cauri caur monarhiju.
Parlaments varētu sastādīties no sūtniecībām, no tautām

un pilsoņiem.
(23102/133)

4.6.18.

Kaja traģiska kļūda, ka pareizi gan atraidīja monarkiju,
bet neatrada parlamenteismu reprezentatīvi. Kļūda garīga.

Pats arī neattīstīts, nesaprot, ko ļaudis.

Kad Kajs pats to saprot, tad apņemas, lai arī velti nelej

asinis, lai neceļ pilsoņkaru, tā kā tā mēs zaudējam.

Jānāk monarkam, bet tas nevar uz ilgu [laiku] būt libe-

rāls, jāpiemērojas vecai sistēmai. To Kajs negrib, uztura

principu.
(23102/134)



420

4.6.18.

Traģiskais moments

Neievēlē7, par kuru ļaudis neuztraucas.

Fuivijs: tūliņ kliegt par viltus skaitni, apgāzt.

cf. G. Freitag 8 86.

Kajs: būtu monarkisms, jūtas apvainots.

Kur nu paliks Tibērs?

Jeb vai traģiskais moments ir Atilija f [nogalināšana]? 9

Vairāki — traģiskie momenti:

1) neievēlē,

2) Atilija f [nogalināšana] otrreiz, jo pēc neievēlēs vēl

apmierinājās ar ļaužu lēnu pārliecināšanu; bet Opīmijs

spiež uz izšķirtni, tūdaļ.

3) traģiskais moments, Atilija f [nogalināšana].
Starpā vēl: 1) Druza ievēlē un ļaužu gaviles,

2) Opīmija ievēlē,

3) likumatceltne, 10

4) Kartāpas atceltne. !l

(22788/45)

4.6.18.

Kajs atnāk no Kartāgas 12 ar lielo domu uzveikt caur ilg-
stošu ļaužu attīstīšanu, iemācīšanu.

12.6.18.

Labi izdevies Kaitāgā, cerības un liela vara. Pārspīlētas

gaviles sarīko Fuivijs, forsē popularitāti. Aventīns 13

,
at-

tālne no mātes. Naudas nav. Nekas — ja sajūsma.

(22788/43)

5.6.18.

1) Cornelia — zilganmelna
Licinia 14

— sarkanmataina, cietēja, zaļas acis —

skopa, iedomīga

2) Inteliģence, griba, bagātas jūtas

3) Meitene — brūna, laipna, mierīga, garīga dzīve

4) Pavedēja — sprogaina, deja, mūzika, māksla, nepa-

stāvīga, melo.

(22788/43)
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5.6.18.

Tibēra kaps. Otrreiz sapnis. Proletu tipi vairāki,

Starpskats, proleti pārspriež reformas.

Kornēlija ņem ļaunā, ka min vecumu.

Sūtīti emisāri, kas sagatavo likumu saprašanu.

lestāsta, ka Tibērs negribējis to, ko Kajs.

(23102/140)

5.6.18.

Kajs neatrod sapratnes ne mātē, ne sievā.

(23102/126)

30.6.18.

Grakha lugas grāmatai dot priekš skatuvēm klāt kā pie-
likumu lapiņas, kur būtu izlikta mana drāmas tehnika un

atzīmēts, kā kopā saspiest atsevišķus skatus, t. i., vecā

tehnika.

(22788/32)

10.6.18.

Hetēra dāvāta Kajam no Septīm., rāda, ka iemīlas, apjūk

dejojot.
Dāma, kura iemīlas, pārmet Septīm., greizsirdīga, sa-

kropļo.
Licinija nikna uz māti — visi jūs jaunmodīgie.

Kornēlija greizsirdīga, ka ap dēlu vairāk pulcējas arī

zinātnieki un dzejnieki.
Zemnieku meitene V dievina, atzinusi mīlā, aizstāv?

Bezgalvas ķermens kā dieveklis.

(23102/128)

11.6.18.

Kajs. Vai man arī būs kaps? būs pēdējā mājas vieta tā

šaurākā un neērtākā? Vai būs mums, kas jums gādā mā-

jas vietas, kur dzīviem dzīvot un laimīgiem sauli redzēt?

Vai man būs jel tā, kurā sauli neredz, jeb vai es arī būšu

gluži nabags? Lūk, Tibērs nezināja, ka viņš taps gluži na-

bags, jūs apgādādams. Es zinu to, kas mani gaida, un es

tomēr iešu. Es jums daudz dodu, kad eju par tribūnu. Tik
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daudz nedod Līvijs Druzs, jo viņam nekas nedraud, viņš

kļūs laimīgs. Vai viņa dēls arī? Kaja draugs, cienītājs.

Opīmija meita. 111 ? To atbild, kad ļaudis Līvijām piekrīt.

(23102/141)

12.6.18.

Pirms aiziešanas no mājas Kajs sarunājas par saviem

tālākiem plāniem, par tālāko vēstures gaitu, monarkiju un

sociālās krīzes attāliņu caur koloniju un labklājības izpla-

tīšanu.

— Nav mums karaspēka.

(22788/69)

12.6.18.

Apvienot visus dumpja virzienus: zemniekus, latīņus,

vergus, jūrlaupjus, barbaru15 nemierniekus: grieķus, sīrie-

šus, galliešus 16
.

— Barbarība. Bet izplatīt Romas civilizāciju pār visiem.

(22788/70)

12.6.18.

Kaja traģika:
1) grib uzveikt, sevi kāpinājot, plašāki redzot un dziļāk

domājot, bet jo plašāks, jo nesaprotamāks un mazāks

iespaids,

2) negrib monarks būt,

3) nevar atrast reprezentatīvo sistēmu,

4) nevar lauzt privāttiesības par labu atklātībai,

5) negrib izliet pilsoņu asinis,

6) šaubās savā politikā: latīņus ļauj izslēgt no vēlēs.

(22788/44)

12.6.18.

Arī pret Fuiviju intrigas. Daži draugi aizstāv zemniekus,
daži pilsētniekus, latīņus, daži patriciešus.

— Nav karaspēka, uz ko dibināt monarhiju.
— Dibināt no proletiem, kas negrib zemi kopt un ne-

grib priekš valsts strādāt.
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— Tam vajga laika.
— Mazāk nekā priekš demokrātijas sapratnes.
— Negribu.

(22788/42)

16.6.18.17

Kajs — ideāla kaislība, jūtas.
Cēzars — tikai egoisms, bez jūtām.

Mērķis mazāks, tādēļ vieglāk sasniegt.

Kajs: rom[iešu?] kultūra.

Spartaks: barbaru pašu kultūra.

Cēzars: ideju realizēšana, ne idejas.

Salīdzina visus 3 caurejoša persona, latviešu vergs.

Ir Spartakā un redz Cēzaru.

(23099/6)

28.6.18.

Kajs nav entuziasts, praktisks fanātiķis.

(23102/142)

23.7.18.

Kaja māte arī stāv zem viņa iespaida, kaut gan citas,

vecās, pārliecības. Mīl dēlu, bet baidās, ka viņš aizrauj

viņu svešā vietā. Kad mirst, tad top brīva no spaida.
II Kornēlija cīnās par savu personību. Kāpinums pret I.

(23102/143)

10.2.19.

Klizma: mērķi var panākt, tikai ziedojot sevi — vēl par

maz. Tikai ziedojot, ko visvairāk mīl. Tikai ziedojot savu

pārliecību. Ziedojot pašu mērķi. Iziet no tā, ka nedrīst

lietot varu — un, piespiests, pats to dara.

II Palaiž gadījumu tapt par konsulu 18
un tribūnu reizē,

bet solīts ir.
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111 Fuivijs spiež viņu to darīt, bet tad vajga karaspēka,

apbruņot savējos un vadīt, apbruņot vergus, latīņus, vajga
sākt brāļu karu. Nikns skats: vai kauji nost brāļus, vai

topi pats nokauts līdz ar jauno, taisno valsti. Beigts tā kā

tā: uzvarēšu, tad pārliecība beigta, tad es pirmais var-

māka, tirāns, brāļu slepkava, nokaut mani katram tiesības.

Ja ne, nokaus mani un visu ideju. — Bet tā atdzīvosies

mana labā slava.

(23102/90)

2.3.19.

Grakhs

Nav prāta cilvēks vien. Lielās domas nenāk no prāta,

bet no sirds. Prāts tik sagatavo, ieveido, pamato to, ko

jūtas atrod un liek, vēlas.

Nav baiļu, negrib sevi likt sargāt kā brālis. Tautai vajga

gribēt savas tiesības, kā lai sargājas pret tautu? Tad jau

negrib to, ko viņa grib. Brāli sargi nenosargāja. Tauta pati

sargās, lūk, kā viņi raudāja, kad es minēju brāļa nāvi.

Tauta nožēloja. Jūtas liek nesargāties, nevadīt karaspēku.

(23102/92)

8.6.19.

Kajs nav ideālists vien, bet reālists arī, tādēļ nesaprot

Spartaka ideālu. (Tas kā Tibērs ideālists vien, tik ar citu

ideālu). — Tu pats saki, ka nākotnē būs visi brīvi, tātad

vergi lai arī palīdz atsvabināt.

— Ha, tu neredzi reālos apstākļus, nespēj. — Spēs.
— Kad?

(23102/93)

8.6.19.

Kajs Grakhs

I Uzsvērt viņa darbību kolonijā, Sardīnijā, viņš pats lai

runā par savas darbības ideālu tur.

īsa replika: Kas man daļas. Gaidi še, palīdzi mums.
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II Kad jau darbība, tad liela, ar vistālākiem mērķiem,
ļaudis tos pūlas nedzirdēt. Kajs tos vienmēr paplašina,
ļaudis grib, lai paplašina tuvākos mērķus. To izlieto Druzs.

Mazais veic lielo. Tā arī izskaidrojas, ka Kajs atraida kara

varu pret aristokrātiem, optimātiem, jo tālākā nākotnē no

turienes Romas krišana.

Kajs netop vainīgs sevis un idejas priekšā, nav traģiska
vaina (cf. Mahomet19 Berl. 250).

Viņa traģika taisni tā, ka viņš uzticības dēļ, dēļ ticības

saviem ideāliem iet bojā. Cēzars netic un uzvar. Kajs
ideālists un reālists. Cēzars reālists vien. Tibērs ideālists

vien.

(23102/144)

3.3.20.

Pie Tibēra kapa

Jāpiemetina: ar prieku iet ziedoties, lai tad piepeši viss

piepildās, visi lielie plāni.

(23102/98)

3.3.20.

Kajs augstas kultūras cilvēks, reprezentāts, tiesību

valsts, uz atzītas taisnības dibināta, to taisnību nevar lauzt,

viņas atkāpšanos var lauzt.

No sava principa taisnība nevar atkāpties arī tad, kad

pašam par ļaunu.
Taisnību var izbūvēt plašāku.

Mirst, bet neatkāpjas. Tāda taisnība pate mirs, jo pār-

grozās kārtība. — Ja mirst ārējs veids, paliek pati taisnība.

(23102/94)

6.3.20.

Latīns pērk kurpes

— Ej labāk uz laukiem par kolonistu. — Nē, rupjš
darbs. — Kurpnieks arī nav smalks. Verga darbs. — Kad
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gribu, strādāju, aiz gara laika, maizi man gatavu dos

Grakhs. — Ej par namdari. — Par kareivi. — Nē. Sliņķis.
Bezdarbnis. Mums ir darbs, labāks, nekā tu saproti: pa-
saule jāvalda. Populus 20 tagad valda, ne senatori. — Zemi

kas kopj? — Latīņi. — Zemi dosim, tiesības ne. — Grakhs

dos. — Viņš tik jūs māna. Tev gribētos sēdēt ar mani

blakus tautā. Nekā. — Lai tu bagāts, tu esi zemas cilts.

Nepērk zābakus. — Nav vajdzīgs, par zābakiem nepār-
došu savas tiesības. lespriežas un uztaisa valsts ģīmi.

Kam man tās zemes, tikai maizes un tiesību.

Divi veci nobiļi. Zemi man atņems. — Nevarēs.

*— Grakhs vienīgais valdnieks. Kas mēs?

(23102/167)

6.3.20.

Plašāk izvest dzīves un nāves cīņu un Kornēlijas sievie-

tes filozofiju un dzīves teoriju.

(22788/33)

14.3.21.

Uzsvērt mātes traģēdiju. Kajam jauns pasauls uzskats.

Kornēlija atzīst daļu no tā, Kajs visu.

(23102/148)

20.3.22.

Aleksandrs

Grib pasauls varu sev, savam spēkam, sevi piepildī-
ties — grieķībai, kultūrai, nav praktiska mērķa. Lielie

valdīs atkal kā personas.

Grakhs

Grib pasauls varu ne sev, kā arī Cēzars, bet Romai; lai

arī mazi ļaudis, bet visi stipri lielam mērķim, praktiskam.
Te varbūt motīvs, kādēļ netop par diktatoru? Savu per-

sonu attīstīt, bet tad ielaist citus iekšā.

(23102/149)
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20.12.22.

Var valsti vest pareizu ceļu, bet dodot varu. «Ņem pats

varu, kad tev vajadzīga.» — Nedod likumīgi. — Ņem
nelikumīgi. — Negribu, jo nebūs pamata tādai varai, iz-

sauks citu nelikumību un asinis, abas aizies postā.
Tā es būtu varējis saņemt varu rokās, bet gribēju, lai

dod.

(23102/150)

7.1.23.

Grakha traģēdija tā, ka viņš nedabūja izaugt un attīstī-

ties, mira par agri. Jaunības traģika. — Zigfrīds, Ahils.

Skat. jaunais Sopenhauers.
Tur radīsies arī motīvs viņa negribai vadīt kauju. —

Pilns domu, bet arī ideālu, ņem ideālu nopietni.

(23102/151)

16.2.23.

Grakhus uzbūvēts uz atriebi kā Hamlets. Nemanāmi.

(23102/152)

RADĀMĀS DOMAS ATSEVIŠĶIEM CĒLIENIEM

Pirmais cēliens

4.6.18.

I beigās: Druzs nesaka, ka viņam kas pret, bet ka vajga
citiem līdzekļiem cīnīties, jo še vairāk nekā Tibērs, nekā

jebkurš. Te iet ap jaunu pasauls uzskatu.

Pret senātu, tas visu ļaunumu sākums. Nelīdzību iznīci-

nāt. Pret mērenību.
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Nobīļiem visi amati, populāri 21
un optimāti nesavieno-

jami.

(23102/117)

5.6.18.

Vai I cēlienā labi, ka Kajs nesaka, ka pieņems tribu-

nātu?

Kad, spiests no optimātu neģēlības, pieņem, tad sapnis

par Tibēru būtu otra pieņemšana, t. i., konsekvence, t. i.,

nāves pieņemtne.

(23102/163)

Otrais cēliens

11.2.18.

Parlament. sistēma, vēlēti reprezentāti. Min tad, kad

redz pretestību pret itāļiem, tādēļ ka liels pulks sanāk

Romā, aizņem vietas teātrī, viesībās, ēd maizi. Tas nebūtu,

ja nāktu tikai ievēlēti, reprezentāti, virsnieki.

Grakhs. Bet kur tad demokrātija? Pašai tautai jāvalda.

Te īla22 nospriež: demokrātiju ņemt kā savu sistēmu

pret senātu un aristokrātiju. Arī ne monarkiju.

(22788/30)

13.2.18.

Mākslu nicina romnieki.

II a To Grakhs grib grozīt II a.

II a likt arī viņu praktiskā darbībā. Ceļi, kolonijas
23

,

likumi — bet tad jābūt zem tribūna. Tad atrast citu gala

efektu.

Kur es likšu savas praktiskās spējas?

(23102/131)

14.2.18.

II a varētu tēlot arī Grakhu praktiskā darbībā, būves,

ceļi, kolonijas, kad būtu jau ievēlēts par tribūnu agrāk.
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Kāds gala efekts?

No II b24
var pārcelt šurp kā gala efektu. Bet kur paliek

jautājums starp politiku un mākslu?

(23102/88)

14.2.18.

II a. Taisni savu domu plašuma dēļ Grakhs krīt II b un

111. Druzs nav plašs, bet slkmans, tūdaļ sola vairāk, izlie-

kas plašāks, ne fantasts. Labs gan, bet fantasts, ar naudu

nez kā, un itāļus un svešos grib par romniekiem darīt.

(23102/89)

4.6.18.

II

Skatu gaita.
Proletu tipi vairāki

Patrici

Nobiļi

Ekviti

Publikāņi
Zemnieki

Latīņi

Bijušie zemnieki

Bijušie vergi
Amatnieki

Parazīti — proleti.

(23102/102)

6.6.18.

II Ir tādi piekritēji kā Plūtarhs, kas tomēr nicina. 25

Tādaarī Kornēlija.

Kornēlijas raksturs,

(23102/127)
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3.3.20.

II

I Lielā runa par Tibēru, ļaužu postu, revolūcijas nāk-

šanu.

Plāni lielumā un visumā.

2) Starpskats. Vergu sarunas.

2)
„

Kaja satiksme ar daudziem:

namdari, fijozofi, Septīmijs, sievietes.

Kornēlija; ļabu dari zemai tautai.

Kajs: nē, tikai viņas rīks.

II Lielais skats: Kartāgas kolonijas nolemj.

Plāni speciāli, uzvara!

3) Starpskats. Druzs musina, pārsola.

4) Starpskats Kaja namā. Kails, nedaiļš, dažas grieķu
vāzes, tēli. Kur latīniete? Septīmija grieķiete? Kor-

nēlija.

(23102/161)

6.3.20.

II

I levadskats.

1) Forumā uzbrukuma runa.

2) Starpskats. Varbūt pie Opīmija?

3) Māju skats. Nakts, dārza skats, cipreses, lāpu uguns,

2 stabi.

4) Starpskats. Nakts skats, blēži. Pie Kaja naktī raksta

Tibērs, ari var rādīt bagātību, zelta raktuves, mar-

mortēli, vergu daudz.

5) Forumā.

levada skatā tikai skrēja uz forumu.

— Man bail, ka viņš baras. Es neiešu. Es tā trīsēju.

Starpskats: ielas, krogi, nakts, dārzi, cietumi, ķēķi.
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Starpskats: Septīm. un ļaudis. S. par labu Kajam, ļaudis

atraujas: tāds viņa draugs!

Starpskats. Sept. un Opīmijs, Sept. ar jau viņam kaitē

palīdzēdams, jo mana slava nav labā.

(23102/161)

Trešais cēliens

1[9].2.18.

111 Tribūni pabalstītu, Grakhs negrib blēdības un baidās

tautu atbaidīt, kad tā izzinās tribūnu naudaskārību. Bet

nu atgrūž tribūnus. Dilemma: blēdību darīt vai pazaudēt,
tikai ar blēdību var uzvarēt.

I ar tām uzvar.

(22788/38)

Ceturtais cēliens

17.12.17.

IV

Liels skats ar māti. Ziedo otro dēlu, labāko. Zina, ko

dara.

IV Negrib dēlu apbēdināt lielā dienā. Visus spēkus sa-

ņemt arī nāvē. Kad aiziet, tad sabrūk.

Meitene. Nu tik parādās, māte redz, ka tā ir mīlējusi,

dēls nekad nav teicis.

II Neizrunājas. Tikai aizejot, meitene atskrien atpakaļ

pie mātes.

Vai rādīt agrāk? Kā meitene aiz līdzjūtības apmeklē pro-

letārus. Bez Grakha ziņas. Tur pirmoreiz saredzas.

II Proleti, zemnieki un pilsētnieki rādāmi. No turienes

tā meitene vai arī otra.

Optimātu sūtītā pavedēja, iemīlas. Proletu vairāki tipi.



432

V Jauneklis ar Kaju un pēc ar Spartaku. 120.—70., tātad

apm. 70 gadu vecs. Vai redz vēl arī Cēzaru?

(23102/103)

4.6.18.

IV Kritne. Kajs arī darbīgs un virzītājs, tik citādi, maz

personu, lieli skati.

Vai pareizi?

Nogurusi uzmanība, uzbudināts: tehnika, izgudre un

žēlums, asaras, ļauna nojauta, kas agrākos cēlienos nebija.

Tātad jauns un pārsteidzas.
Bet arī rādīt gala nenovērstibu.

Visi glābtnes nodomi veltīgi.
Nāves filozofija.

Tehnika, izgudre, bet ne sīka izvedne, ne poēzija, iz-

glezne, lieli vilcieni, epizodes svarīgas.

Nakts skati.

Cietums.

Vergu šenķi.

Netikumi.

Pēdējā kāpne. Kur, V vai IV?

IV Fuivijs grib sadabūt ļaudis, ielaist itāļus. Meitene

grib glābt Kaju?
Māte — piekrīt Kajam?
Bet arī rādīt gala nenovērstibu.

Visi glābtnes nodomi veltīgi.
V cēlienā īsi, aši, bez masu skata.

(22788/68)

20.6.18.

IV

Kornēlija un Kajs

1) Kaja namā, Aventīnā, nav tik grezni:

a) neliela istaba. Sarunas par stāvokli, par Kaja plāniem.

Tūlītēju rīcību: sūtīt Fulvija dēlu.25

b) atvadne un ļaunas zīmes,
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c) meitene un dāma,

d) Kajs iet pie Fulvija, kurš nav atmodināms.

2) Opīmijs senātā. Atnāk Fulvija dēls. Septīmijs: lai ap-

cietina Fulvija dēlu. Kornēlija pie Opīmija: tu arī

piedalies.
3) lelas skats. Kaja partija. Pilsoņu saruna.

4) Cietums. Fulvija dēls, Sept. aicina uz netikumu. No-

tiesāto baiļu un sāpju brēcieni. Ar varu aizved Ful-

vija dēlu.

5) Forums vai senāts. Gatavība kaujai. Žēlastības iz-

sauktie.

6) lela. Fulvija part. Kauja.

7) Meitene un Eiripile vai dāmas krogā.

8) Diānas templis.

Diānu poētiski izcelt, kā Eiripīds.

(22788/71)

24.8.18.

IV vai V Grakhs atzīst savu kļūdu: varēja būt kā Pe-

rikls, bet bij nepacietīgs vai bij pārāk pacietīgs, kompro-

misi, nespēja audzināt tautu.

Grakhs grib taisnību un demokrātiju ar kontroli.

Cēzars taisnību, bet uzspiestu, bez kontroles.

Spartaks brīvību.

(22788/72)

26.6.18.

let priecīgs ziedoties, redz lielu mērķi, redz iepriecinā-
tus ļaudis.

IV Diānas templī ir jau parādījies bez liela mērķa, ļau-
dis paši negrib, nepriecājas par upuri, nevajadzīgs upuris,

naidīgi tie, priekš kuriem dara.

Te izšķiras galīgi. Bet nav cīņas ar māti??!

Priekš šī ielikt mātes skatu.

Jeb vai Kajs atnāk pirms mātes, tad Fuivijs? Māte vien?

— Vislabāk nu varu būt romiets.

IV tomēr Kornēlija nāk atkal kā māte, bij jau atsacī-

jusies.
Citā dzīvok i.

(23^02/100)



Piektais cēliens

28.1.18.

V Fūriju birzei

Aiz skatuves sauc pēc palīga, pēc zirga, pēc pabalsta.
Top ievainots, to saka.

lenāk Kajs un Filokrats. Lāsts pār Romu. —• Latīņi pie-
dāvā karalību, visu, ko tu gribēji. — Bet caur Romu, ne

pret Romu. Tad nāve. Filokrats jāatgrūž nost no līķa.

Septīmulejs (galva, apsegta segā): Tu negribēji, ka pelnu
naudu, negribi viltu. Nu palīdz man viltus dabūt naudu. —

Tad pie līķa romietes un vīri: nespējam palīdzēt, ne vēl

paši atbrīvoties. Tikai varoņus dievināt.

(22788/75)

5.6.18.

V

Kajs ir jau ievainots nāvīgi, tādēļ no birzes nebēg.
Vai atrast citu iemeslu.

1) Negrib pilsoņu karu.

2) Negrib Itāliju, bet Romu.

3) Negrib monarkiju.

(22788/76)

24.8.18.

Saule vai mēness pielej Grakha galvu pilnu ar dzīvu

zeltu. Sievas ir dzirdējušas Septīmija skatu.

(22788/78)



STENKA RAZINS

TRAĢĒDIJA PIECOS CĒLIENOS
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PIRMAIS CĒLIENS

Kara virsnieku telts stepē.

(Telts abās pusēs durvis, vidū atklājams logs.)

(Bajāri greznos ģērbos kara gatavībā; kazaki un atamani

pilnā bruņojumā savrup; starp šiem pēdējiem trīs brāji Razini:

vecākais Andrejs, augstāks atamans, jaunākie Stenka un

Frols, vienkārši virsnieki; Sevruks un Jermolovs, ata-

mani; Gaida, Kipčaks, Bolbans, virsnieki.)

STENKA RAZINS

Nu jau gaidām mēs vai no pus rīta, —

Vai tad nenāks reiz tas Dolgorukovs
Pieteikt kara dienu?!

SEVRUKS

Būs vēl aši diezgan.

STENKA

(Izvilcis zobenu no maksts.)

5 Nu tu, zobens, spīdi smiedamies,

Asus zobus ņirgdams, — būs ko kost!

Būs ko dzert, ka tev pār lūpām līs!

Mēs nu gribam kara kājām pastaigāt,
Rokas brīvā vajā pastaipīt,

10 Acs lai redz, kā zemē raustās nodurts tatārs,

Kauliem rūsa metas, stepē guļot vien.

VIENS BAJĀRS

Ko tu? tatārus? — Tie palīdz mums pret poļiem.
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STENKA

Alga viena: polis, tatārs, kad tik man tiek prieks

ANDREJS RAZINS

Alga viena nav: ar poliem mums ir miers!

STENKA

15 Salkans miers jau gads, — vai dūša apšķeb!

SEVKUKS

Mēs pret tatāriem šurp aicināti.

FROLS RAZINS

Dzird jau gan: pret poliem?

SEVRUKS

Neiesim.

BAJĀRS

To mēs redzēsim, kā neiesat.

JERMOLOVS

2ū Poļi tomēr kristīgi, kaut latīņi.
Izkaut pagānus ik brīdi var, kaut miers, —

Dievs to svētīs — šie, lūk, ticīgi cik necik.

STENKA

Zobens vienu tā kā otru griež,
Zobens neskat' ticību, tik cietību, —■

25 Es kā zobens.

CITS BAJĀRS

Vai tad likums nav?

STENKA

(Smiedamies.)

Likums zobenā, kas šitam ceļā — nost!
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JERMOLOVS

Nu, bet grēks?

STENKA

Kas grēks? Jo visi blēži.

KAZAKS

30 Stenka, tas tik vīrsl

ANDREJS RAZINS

Kā bērns jau zvērēns bij.

STENKA

Ha, ha — mātes asnis mazgāts.

FROLKA

(Uz Stenku.)

Nabags brālits.

ANDREJS

Tiesa, tikko piedzima, te nāca siši,
35 Māti nokāva, un mātes asins tekot

Apslacīja mazo Stenku. — Tā tu, kazaks, brāli
f

Pirms vēl juti ūdeni, jau mazgāts asnīs.

STENKA

(Smejas.)

Ha, ha — ha — es atmazgāšu pasaulei.

ANDREJS

Sargies, brāl, tā runāt!

STENKA

40 Ha, ha, joki vien, —

Sargies, brāl, ij tu tā godīguma —•

(Rotājas ar zobenu kaujas paņēmieniem.)
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(Sulainis ieved trīs zemniekus, kuri bailīgi pazemīgi

lūkojas apkārt un vēl ko iedod sulainim.)

JERMOLOVS

Ko jūs, zemes urkņi, nākat šurp?

SULAINIS

Nāk pie kņaza gaišības ar lūgumiem,
Še tiem lika uzgaidīt, līdz atnāks pats.

(Aiziet.)

VECĀKAIS ZEMNIEKS

45 Nākam lūgties, zemu lokoties.

VIDĒJAIS ZEMNIEKS

Apžēlojat mūsu nabadzību!

JAUNĀKAIS ZEMNIEKS

Aizdzen mūsu lopus, aitas, cūkas, putnus —•

BAJĀRS

Gan jau samaksās.

VECĀKAIS ZEMNIEKS

Paldies, kungs, kad tas būs?

VIDĒJAIS ZEMNIEKS

50 Aizved maizi, izdzer dziru, aiznes drēbes.

STENKA

Vai tadkara vīri negrib ēst un dzert?

JAUNĀKAIS ZEMNIEKS

Vēršus šķūtīs dzen un ļaudis līdz kā lopus,
Bedrēs met un kauj, kas nespēj maksāt.
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STENKA

Kas ļauj dzīties līdzi lopiem, lopi ir.

VECAIS ZEMNIEKS

55 Kungs, mēs zemes rūķi, tos jau katris spiež.

STENKA

Ko tad sūdzat?

JAUNĀKAIS ZEMNIEKS

Lai jau spiež, kaut būtu mērs!

BAJĀRS

Mērs jau ir, tik kungu mērs, ne jūsu.

STENKA

Kungiem mērs ir zobens, — nags ir jums.

(Rāda.)

60 Zobens garāks? Ko? Un asāks ne tavs nags?
Lūk, cik ass!

JAUNĀKAIS ZEMNIEKS

Es zinu.

STENKA

Uzsit plaukstu!

JAUNĀKAIS ZEMNIEKS

Kā tad tā lai —?

STENKA

(Uzsauc skaļi.)

65 Uzsit, sakul

JAUNĀKAIS ZEMNIEKS

(To dara, plūst asins.)

Vai man dien!



444

STENKA

(Smej.)

GJēvuls zemnieks, brēc kā lops. Kas brīvais kazaks

Nebrēks, lai vai citus zobens ķer vai pašu.
Skaties!

(Pats sagriež sev roku uz zobena.)

ĻAUDIS

70 Vai man! vai man!

FROLS

Stenka, brālīt!

ĻAUDIS

Tas tik kazaks!

ANDREJS

Mūžam muļķojas.

FROLS

Vai! Kā apsiet?

(Plēš no krekla gabalu.)
75 Ej! Te jostas gals.

(Sasien ar to.)

(lenāk sulainis.)

SULAINIS

Klusul Viņa gaišība pats kņazs! — Pie malas!

(Pagrūž zemniekus.)

JAUNĀKAIS ZEMNIEKS

Tāds tas brīvais kazaks!

VECAIS ZEMNIEKS

Klusu! saspied asins saujā.
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JAUNĀKAIS ZEMNIEKS

Tāds mums vajdzīgs būtu, kas mūs glābj!

SULAINIS

80 Klusu! Klusu visi! — Žēlīgs kungs!

(lenāk kņazs Dolgorukovs ar pavadoņiem.)

KŅAZS DOLGORUKOVS

Sveiki, bērni!

ZEMNIEKI

(Metas viņa priekšā cejos.)

Zēlo! žēlo!

KŅAZS

Ko šie blēži?

Kas no kūts šos lopus laidis ārā?

VECĀKAIS ZEMNIEKS

85 Žēlastību! žēlastību, brēcam mēs!

KŅAZS

Ārā sviest šos suņus! Kas tos drīkstēj' laist?

VECĀKAIS ZEMNIEKS

Tavas svārku vīles nākam skūpstīt mēs.

JAUNĀKAIS ZEMNIEKS

Uzmet gaišās acis mūsu posta likstām.

VIDĒJAIS ZEMNIEKS

Atņem mūsu mantu, mūsu dzīvībiņu!

JAUNĀKAIS ZEMNIEKS

90 Ne no nekristiem mūs sargā, paši laupa!
Mūsu brāļus, tēvus bedrē met un nokauj.
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VECĀKAIS ZEMNIEKS

Mesli, klauši izsūc mūsu kaulus sausus.

KŅAZS

Prom! jeb divkārt meslus uzlikšu!

Jūsu kaulus kokā kāršu sausināt!

(Zemnieki top izgrūsti ārā.)

KŅAZS

(Uz sulaini.)

95 Paskat, vai tiem nauda līdz, tad redzēsim,

Tad var citiem atlaist klaušu, pakārt šos.

(Sulainis aiziet.)

BALSS

(Aiz durvīm.)

Kurš man roku sagrieza?

CITA BALSS

Tas Stenka Razins

KŅAZS DOLGORUKOVS

I tul piesmirdēja visu istabu!

(Uz kara virsniekiem.)

100 Nu tad vēlreiz: sveiki, mani kungi!
Cara virsnieki, jūs visi cara kalpi!

BAJĀRI UN KAZAKI

Sveika! sveika! kņaza augstā gaišība!

ANDREJS RAZINS

Sveika ij no mūsu puses, kņaza gaišība,
Kas mēs brīva kazakspēka virsnieki!
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KŅAZS

105 Visi cara kalpi, visi sveiki!

Nāku prieka vēsti ziņot jums:
Šodien karā izejam pret poļiem blēžiem!

Visas kara nodaļas lai reizē traucas;

Priekšā vieglie jātnieki, — pēc strēlnieki.

(Uz kazakiem )

ne Viss vai gatavs viegliem jātniekiem?

ANDREJS RAZINS

To es nezinu; — bet brīvais kazakspēks
Katrā brīdī gatavs dien' vai nakti, —

Tikai pārsteigts, ka pret poļiem jāt?
Jo mēs karot izgājām pret tatāriem.

KŅAZS

H5 Kad tu gatavs katru brīd', ko tad tu pārsteigts?
Cara tētiņš liek, un tā tu ej.
Cara tētiņš zin, kā liek, kā groza.

JERMOLOVS

Vakar lika tā un šodien tā —

PIRMAIS BAJĀRS

Tu zin' — tik ej!

OTRAIS BAJĀRS

120 Kā jūs drīkstat šaubīties, kad pavēl cars?

KŅAZS

Kurš ir gatavs tūdaļ šodien kaujā iet?

BAJĀRI, arī daži KAZAKI

Visi! visi!

KŅAZS

(Uz kazaku pusi.)

Nu, un jūs?



KAZAKI

Kā citi teiks.

KŅAZS

(lekaisdams.)

i 25 Es jūs visus —! he!

(Tad lēni pret Andreja grupu.)

Nu, jūs ko sakāt?

ANDREJS RAZINS

Mums ar poļiem noslēgts miers, mēs nevaram.

KŅAZS

Gan jau cara tētiņš atbildēs par jums.

ANDREJS RAZINS

Mums par sevi pašiem zemei jāatbild.

STENKA RAZINS

(Paiedams uz priekšu.)

130 Es ar mieru tatārus vai poļus kaut.

Ko tu šaubies, brāl,

(Uz Andreju.)

pats esi kungs!

ANDREJS

Ej nost!

KŅAZS

(Uz Stenku, uzsizdams tam uz pleca.)

Ekur brašais karavīrs! — Tāds paraugs labs!

STENKA

(Tāpat uzsit uz pleca kņazam.)

135 Ekur kara vecis! lesim vien!

KŅAZS

(Atkāpdamies.)

Ko tu?

448
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JERMOLOVS

Ko mēs teiksim tautas sapulcei?

KŅAZS

(Uz viņu.)

Kas tev daļas tauta? Valda cars.

SEVRUKS

Kazaktauta valda pati sevi.

VAIRĀKI KAZAKU VIRSNIEKI

140 Jā, mēs tautā nospriedām pret tatāriem.

KŅAZS

Cars tos paceļ, kuri viņam labi klausa.

(Pēc brītiņa.)

Cars man izrunāties liek ar gudrākiem.
lenākat: jums teikšu, kādēļ cars

Nospriedis pret poļiem. Nāc tu, Razin Andrej!
145 Jermolov un Sevruk, nākat!

ANDREJS

lesim pulkā!

KŅAZS

Nē jel! Mazā skaitā lētāk saprasties, —

Visi pulkā salīgumu dzersim!

VAIRĀKI KAZAKI

Tiesa! tiesa!

STENKA

150 Andrej, kļaus'!

ANDREJS

Ek, Stenka brāli,
Kādu ceļu tu vēl aiziesi!
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STENKA

Ha, ha, un tu?

(Aiziet kņazs, Andrejs Razins, Jermolovs un Sev-

ruk s.)

FROLS RAZINS

(Uz Stenku.)

Labi nav, ka Andri vienu aizved kņazs.

BAJĀRS

(Smejas.)

155 Mazā skaitā lētāk saprasties, ha, ha!

FROLS

(Nopietni.)

Jā, — kņazs solis, Andris neņems, ķilda būs.

STENKA RAZINS

(Uz kazakiem.)

lesim visi! Neļausim ko nodarīt!

BAJĀRS

Jums še gaidīt lika, še jūs gaidīsat!

VECS KAZAKVTRSNIEKS

Kā tas izskatītos — kņazam pakaļ līst!

CITS BAJĀRS

(Uz Stenku.)

īco Ko tu baidies, kazaks aukle?

STENKA

Tevis, bajārs sulains.

BAJĀRS

Ko tu drīksties?
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STENKA

Katrs bajārs taču cara sulains.

PIRMAIS BAJĀRS

Lūk, tie blēži — kazaki vēl muti palaiž!

OTRAIS BAJĀRS

(Klusi.)

165 Visus iespundēt par patvaļību!

STENKA RAZINS

Nākat, brāļi! —

(Neviens nekustas, tik Frolka iet.)

Nē, — tad eju viens.

(Taisās iet.)

VIENS JAUNS KAZAKVIRSNIEKS

Tiešām, — ko tik ilgi neatnāk?

STENKA

Parauj velns! — No durvīm nost, jūs bajārmēsli!

(Atgrūž no durvīm bajārus.)

BAJĀRI

(Stājas durvīm priekša.)

170 Zagļa kazaks! — Aunu čiepējs! — Laupītājs!

{lenāk sulainis, tūliņ pēc viņa kņazs Dolgorukovs ar

pavadoņiem. Stenka un bajāri atkāpjas.)

SULAINIS

Stāvat rāmi visi! rāmi! Kņazs nāk bargs!

KŅAZS

(Pārsmejoši un nikni.)

Nu, kā apdomājies brīvais kazakspēks?
lesat labuprāt pret poļiem šodien vēl?
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STENKA RAZINS

{Panāk uz priekšu.)

Kur mans brālis Razins, Sevruks, Jermolovs?

KŅAZS

175 Gan jau redzēsat, bet atbildat man pirms.

VAIRĀKI KAZAKI

Kur ir mūsu atamani? Kur ir Razins?

KŅAZS

Vēlreiz labā prasu; iesat kaujā vai —?

VECAIS KAZAKVIRSNIEKS

Tava gaišība, tie trīs bij mums

Pirmie vadoņi, — kā viņi teiks, tā iesim.

STENKA RAZINS

180 Nedrīkst ieslēgt brīvus kazakus neviens.

Liec, lai tūdaļ viņus šurpu ved!

KŅAZS

(Ļauni smejas.)

Ha, ha, ieslēgt nedrīkst! — To tik ne!

Es jau neieslēdzu, paši negrib nākt,

Pakāpušies izlūko, kur ienaidnieks,
185 Liek jums iet!

JAUNS KAZAKS

Pirms jāredz mūsējie!

KŅAZS

Nu tad redzat tur, — tie gaida jūs!

(Viņš atsedz telts logu, pa kuru redzas pie trim kokiem pakārti
atamani: Andrejs, Sevruks un Jermolovs.)
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(Kazaki dodas uz loga pusi, pārsteigti un uzbudināti; bajāri

ļauni smejas. Stenka salecas dusmās, tad savaldās.)

FROLS RAZINS

Vai man, brāli!

DA2I KAZAKI

Nodevēji! — Slepkavas!

STENKARAZINS

(Skaļi.)

190 Mājās, kazaki!

KŅAZS

Vai kartavās?

Vai nu iesat kaujā jeb vai turp?

(Rāda uz logu.)

VECAIS KAZAKVIRSNIEKS

Darīsim, kā vēlēts.

KŅAZS

(Smejas.)

Ha, ha, lūk!

195 Lūk, ij tie tur piekrītoši galvas liec;

Lūk, tie raustās: ašāk, ašāk kaujā!

Lūk, kā paaugstina cars, kas viņam klausa!

Vai nu diezgan redzējāt? — Tais' slēģi ciet.

(Logs top aizklāts.)

Vai nu drikstēsat vēl caru neklausīt?

(Uz Stenku.)

200 Vai nu zini, kas tev darāms?

STENKA

(Palokās.)

Zinu, ha!
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KŅAZS

Ko smej?
Es jūs auna ragā saliekšu, jūs blēžusl

VECAIS KAZAKVIRSNIEKS

Kungs, mēs brīvi kazaki, nemūžam blēži.

KŅAZS

(lekaisdams.)

205 Brīvi gaisa kariķi, jūs blēži!

Visu zemju salašni un padibeni!
Bēgļi zemnieki, kas kungus apzog,

Sliņķi, bezdarbji un laupītāji,
Kas ne cara nebaidās, ne bajāru, ne dieva,

210 Tādi brīvi kazaki jūs esat,

Badakāši, nelieši, kas izspļauti no ciemiem,
Kristus atkritēji, kas ir nolādēti mūžam;

Divpirkstzvērētāji, nikonieši,
Pekles vēmekļi, ko Zemes māte liedzas nest!

215 Visi saplūst kopā kazakstepē,
Tā tā lielā Krievuzemes mēslu bedrei

He, vai nav tā, veci?

VECAIS KAZAKVIRSNIEKS

Kur nav grēka?

KŅAZS

Bet es izmēzīšu jūsu smirdu zaņķi!
220 Visus neklausītājus es izdeldēšu!

Pirmos vieglāk palaidu, lūk, pakarot,
Kad vēl nelabosaties, tad cara tētiņš

Bajāriem liks tādus sodus gatavot priekš jums,
Ka ij velniem paliks bail, kas peklē soda;

225 Mietos durs un ratā pīs, un katlos virs,

Nagus noraus, ādu dīrās, zāģiem zāģēs,
Dzīviem miesas ķekšiem saraustīs.

Vai nu zināt?

STENKA RAZINS

Tu mūs pamācīji —



KŅAZS

(Vēl pārtrauc, atminēdams.)

230 Netiks sodu vēl, pats cara tētiņš izdomās —

Nu, un tam ir galviņa, es saku.

STENKA RAZINS

Bendes kalpi bajāri un kņazi —

Kur tu, brīvā kazakzemīte?!

KŅAZS

(Pārsteigts.)

Ko šis? Ko šis?

STENKA RAZINS

235 lesim meklēt brīvu kazakzemi! — Nostl

(Viņš metas piepeši virsū kņazam, pasviež to zemē, izrauj zobenu,

norauj apsēju rokai, tā kā tā atkal asiņo.)

KŅAZS

Palīg-palīgā!

STENKA

(Atrauj logu.)

Šurp, karaspēks!
Atamanus nokauj! Celies, kazaks!



ATSEVIŠĶI PANTI

NO «STENKA RAZINA»;

STENKA

Nebūs priekiem, nebūs bēdām mani siet!

240 Saule nevils mani, tumsa nebaidīs.

Brīvs kā vējš pār Volgas dzelmēm drāzīšos

Pretī vaidiem, lāstiem, asins šķīdoņai,
Briesmu rēcieniem un gaužiem smilkstieml

Acs lai atpakaļ man negriežas
245 Meklēt mudinošus mīlas smaidus!

Lai ne piemiņa par laimi nemelš man;

Lai man rokā netrīc naža gals,
Kad tas vandīsies pa ienaidnieka krūtīm.

Es tev saku: muļķa tava runa!

250 Volga vaidot, smagas cara strūgas pludinot?
Ha, ha! Volga smejas baltiem vilnīšiem,
Kad mēs apmetāmies, brašenieki biedri:

Mums tās cara strūgas viļņi ved,

Mums ij cara strēlniekus par brīviem biedriem mums!

255 Vizo zilā jūra, mums kā dziesma skan, —

Volga, jūra — abas brīvas ir un dara brīvus.

Ak tu, ūdens plašums, stepes tāļais lauks,
Te var brīvi trakot sirds, kā trako vējš .. f
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RADĀMAS DOMAS VISAI LUGAI

10.12.18.

Stenka Razins

Lielā brīvības sajūta pārvalda visu. Uzcelts viss uz sa-

jūtas kā Šillera Reiberi. 1

Tātad īsa luga, bet 5 cēlieni.

Poēzija ārēja: Volga, ūdens dziesmas, meži, tukšums,

tālums.

He BOp, He pa3OOHHITK.

Tautas dziesma, teika pārvalda.
Astrahana.

Kamas upe (ugru valoda).

Alekseja
2

grēki:
1) apspiež zemniekus,

2) apspiež ticību, uniformē,

3) apspiež tautību, kazakus.

Musulmaņiem, pagāniem nav apsardzības, bet tik no-

dokļi.

(23067/25)

11.12.18.

Uz Krieviju iet laupīt, bet arī atriebties, nabagie ir radi.

Valda doma un ilgas pēc brīves.

Krievijā iznīcināt visu, kas apspiež nabaga ļaudis, un

ierīkot Ka3aiiKyio BOAt>HHiry, vajga tik cilvēka, kas saceltu

visus plikadīdas pie Donas un ietu uz Kriev.

Razins, kazaku atamans, iet ar Juriju Dolgorukovu pret

poļiem.
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Razins grib iet mājās, kad neļauj, aiziet pats, jo klausa
balt. caram pēc sava prāta, ne pēc pienākuma.
Viņu noķer un notiesā uz nāvi.

Stenka un Frolka viņa brāli. Stepans grib atriebt Dolgo-
rukovam un visiem bajāriem.

Maskavas valstī.

(23067/73)

11.12.18.

Vēl Puškins, dzeja par Stenku. 3

(23067/27)

13.12.18.

Pantmērs Mūra4

vai jambs 5-pēdis?

(23067/46)

15.12.18.

Atriebe par brāli.

I un II atliek pretnieku briesmu darbu tēlotnes. Aleksejam
arī jārāda.

(23067/48)

10.2.19.

Kas traģika, klizma, vai dari šā vai tā, vienmēr tikai

nāve. 111 draud atkrist vai kreisie, jo staroveri,
5 vai labie,

jo ticību zaimo. Tatāri paliek, draud kazaki. Nepaliek —

nav glābēja.
Tatāri draud paši brīvai vaļai.
Tatāre: brīve citiem galvenais, ne paša brīve.

Topi brīvais varons.

Kas man brīve?

Tie ir mēsli.

— Tā nepanāksi ne citiem, ne sev, jo brīvei personiski

arī nav vietas, jeb tev jātop kā varmākam, kā valdniekam,

(23067/71)
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15.3.19.

Vajdzīgas ainas

1} Stenka apvainots, brāli pakarot. Telts.

2) Stenka pie Kaspijas Astrahanā. Kaspija.

3) legūst tatāreni. Volga.

4) Cars žēlīgi joko ar zemniekiem, ne bajāriem.

5) Stenka saceļ kazakus un zemniekus.

Paralēlisms 2-reiz: skats, pretskats.

Šekspīrs atkārto 3-reiz to pašu tēmu, gari.

(23067/64)

26.3.19.

Sajūsmināts brīvības jauneklis, uz kuru Stenka klausās

kā uz nelgu vai bērnu, vai dziesminieku.

Vai tas pats I zemnieku sūtnis.

(23067/57)

18.7.19.

1. skats. Tumsa, asins dziesma.

2. skats. St. bēg. Tilts, stepe.
3. skats. Volga, persiete, kakurnieki, 6 Jauneklis.

1) Gaida izlūkus no augšas — lejas Volgas. Atnāk no

lejas; nāk strēlnieki.

2) Jaunekļa propaganda — cars un bajāri.
3) Strēlnieki, kakurnieki. Kakurnieks: Ko es salaupu, to

ņem tu. Jauneklis: Nē, kopā.

4) Persiete. Nav gūstīta, bet brīvi nākusi.

5) Vēl plašākas perspektīvas nekā jauneklim,

6) Astrahaniets: atpirkties.

7) St. laupīt, dzert, ģērbties. Persiete to atmetusi.

Gudrs kazaks liek St. pieņemt un izmantot tos ideo-

logus.

8) Pasauli atsvabināt — St. kazaki: laupīt. St.: izdzīvoties,

kaut, atriebt, izdeldēt prieks.
J.: Kārtība jauna, demokrātija.
St.: Kas daļas? Demokrātija taisīs jaunus spaidus.
J.: lekarosim tik stipri, ka nespēs.

St.: Jūs savstarpā ķildosat.
J.: Ved tu, saturi kopā.
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St.: Jūs mani nodosat. Viss tik uz laiku.

J.: Tic.

St: Kad ticat, kam vajga manis,
J.: Nav kas iesāk, nav talanta.

St.: Tātad talants vairāk nekā viss. Tad es daru, kā gribu,
ko māciet mani.

Nāk ziņa, ka Dolgorukovs briesmīgi kazakus sodījis
Stenkas dēļ.

Es viņiem visiem rādīšu, izdeldēšu visus bajārus.
— Un brīvus padarīsi zemniekus.

— Kas gribēs brīvi, to padarīšu brīvu!

Arī jūs gribat brīvi. J. Arī mēs: brīvi,

(23067/65)

2.3.20.

1. Cars amizējas un dabū ziņu par Stenku.

2. Stenka pie kazakiem.

Persiete līdzi, nemiers.

3. let cara karagājiens. Dzirdas Stenkas vārds allaž. Mēs

arī par brīviem kazakiem.

Svešiem zaldāti nē, nicina zemnieks. Arī pilsētnieki ne-

grib mežoņus, kas nopostīs visu kultūru.

Tie IV aizstāvas, un St. uzvar.

(23067/49)

Jauneklis un persiete pretnieki — aprobežo viņa brīvo

vaļu. Kur tas, ka nedrīst turēt meitas? Apsmej visu sa-

biedrību, arī ideālismu. Tikai materiālismu.

Tam pretī: jauneklis, kakurnieki un persiete. Ar labiem

spēkiem un ieročiem būs jāuzvar. Ļaunie spēki par ma-

ziem. IV sašķīst pret tehnisko svešzaldātu varu.

3 Kakurnieks: Tu tapsi Kristus, kas mūs izpērk savām

sāpēm. Kakurnieks ir sektants. Visi uzskati še saduras.

It visu apsmej kā materiālists, sāk just ideālistu spēku kā

sev naidīgu. Līdz beidzot 111 to pārvar un IV top pārvarēts

pats.

(23067/65)



463

RADĀMĀS DOMAS ATSEVIŠĶIEM CĒLIENIEM

Pirmais cēliens

10.2.19.

Stenka Razins

I

Viņa brāli un citus kazaku vadoņus izbar. Brāli izsauc

laukā. Ko neatnāk? Re, kā kavējas. Tā jūs tiksat paaug-
stināti. Ejat karā! Bezkaunīga atbilde un izbēg. Jātēlo vēl

citas pārestes.
Vai tatāres gūšana?
Vai I skats tikai ir telts skats?

Jā.

(23067/69)

Otrais cēliens

15.3.19.

111 Cars joko: dīķi met, uz lāča, no lieveņa grūž. Paši

saka: Ko mūs, nabaga ļaudis? Jānis Briesmīgais bajārus

jokojis, tas ir briesmīgi. Kam zemniekam vajga treknu

miesu? labu drēbju? Cits cars joko: katrs bajārs un muiž-

nieks vairāk zemnieku nomocījis nekā cars. Tas vēl nav

nekas. Pēc apžēlo. Bajārs neapžēlo.

(23067/64)

15.12.18.

II

levest persieti un nemieru pret viņu.
cf. 111 Nebūs labi!

*

Saceļ mazos kazakus, atsaukdams Jakovļeva sapulci, so-

dīdams Jevdokirr ovu.
7

Nolemj iet uz Astrahami.
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let pret bajāriem.
Kur persietes atradne? I

(23067/49)

Trešais cēliens

12.12.13.

111

Persietes slīene

Ax ti>i Bc-Ara MarvniKa, peKa BeAUKan! Mfioro tli

MHe 3Aaxa h cepečpa h Bcero KaK oTeii h MaTb

CAanoio h HecTbio MeHH HaAeAHAa, a h Te6a erne hhhcm He

6AaroAapHA. Ha >k Te6e, BO3bMH!
8

Aizporogu
9

paraža skaitīt par nāves noziegumu kazaka

satiksmi ar sievieti. Nemiers biedros, ka sev atjauj. Grib

rādīt, ka brīvs, nav pār viņu varas sievietei.

Ziedojums upei pēc gara ceja.

MeHeAM-xaH 10 meitas (un dēla) tēvs, abus sagūsta
Stenka.

70 laivas.

Ziņa iepriekš. Skats: sarunājas, ka jāziedo. Meita pati

grib ziedoties, lai viņam labi veicas.

(23067/52)

14.12.ia

111

Upes dekorācija

Astrahana ieņemta. Kauja. Vojevods sūta uz Maskavu.

Nodevuši mazie ļaudis, kas gaidījuši Stenku, apsmej

gavēni un popus.

Sodi, kauj pilsoņus, izdala mantu, ieved kazaku kārtību,

pa 100 un 10 un vēlēti priekšnieki. Sēde. les atsvabināt

ļaudis pa visu Krieviju, ievest kazaci m. Izsūta sūtņus un

propagandistus, bet solījumi pretēji, pat turki un pērsi
aicināti.
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Atnāk labas ziņas, ka visur St. gaida un aicina. Dzīres.

Rīt iziet karaspēks. Aizlūgums. Negrib popus, ziedojums

pa pagānu ticību, ēd nocTnoe, bet MHCHoe.

Ziedojums. Persieti iemet upē. 2 variācijas:

1) persiete bēg, lūdzas, nolād Stenku: pieminēsi,

2) brīvprātīgi, lai izdodas labi, noskūpsta.
Vai abas, pirms 1), tad 2) {?).
Jārāda 111 sākumā, ka nemiers pret persieti un arī laip-

nība: 1) intriganti, 2) baidās, ka sieviete iegūs varu,

3) mums neļauj sievietes, 4) pagāniete. Pats Stenka izrāda

brīvības sajūtu, nebūt saistītam.

Uz lielu darbu iet gluži brīvām rokām; nav jābaidās, ka

bēdāsies mājnieki. Ne prieks, ne bēdas mani netura, viss

lielam darbam ziedots.

Pēc tam trokšņaina piekrite, bet pirms klusums: raskol-

nieki un nikonieši negrib pagānību, sievietes: mums arī tā

var notikt.

Tie, kas labu saņēmuši, St. īstie draugi: bija draugs,
ziedoji ienaidniekam. Atnāk ziņa, ka pērsi līgst, kad atdod

persieti, jo viņas tēvs, Menedi hans, ticis vezīrs.

Ziņa no persiem, grib, lai viņu uzklausa pirmo, St. at-

raida, ir neticīgie!

Augstākā varas pakāpe un tūdaļ pārvērtne.

Augsts un traģisks moments.

St. apjūk, tad lielība, lai izjauktu nelabo iespaidu vai

vēl ko? Nosit peršu sūtņus?

Uz kauju agrāk, nekā bija nolemts, t. i., atkal pārsteidze.
Jārāda, ka viņš vainīgs arī pret ideju: visur kompromisi,

pretruņas, apsola visiem, meli, viltus. Ar teroru, ar Jen-

seits v. Gut v. Bose, 11 postnes instinkts.

(23067/51)

2.3.20.

111

Ziedo arī persieti, ne vien aiz gribas atbrīvoties no vir-

zītājas.

(23067/56)
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Ceturtais cēliens

[2.3.20.]

IV

Saprot, ka taču ir šīs sabiedrības loceklis, kaut gan viņas
naidnieks. Ir daļas labas, tām jāpalīdz, jāceļ labais. Tas

arī ir šinī ļaunajā sabiedrībā.

(23067/56)

14.12.18.

IV

1) Kauja pie Simbirskas, uzvar strēlnieki karamākslā,

sveši, uz tiem nav iespaida.

2) Nakti teltī, kad sataisās — persietes parādība:

a) vai draud ar žestu: nelaidīšu, nebūs redzēt,

b) vai aicina laipni: viņš mīlu nodevis, negrib skatīties

atpakaļ.

3) Pārgroza rīkojumus, bēg uz kazakiem.

Kazaki: ko tu žēlo mužiku, lai viņu pakar. Pats bij to

aprājis.
4) Bēg, atstāj zemniekus, tie lūdz, lai ņem līdzi, slepeni

bēg uz Astrahanu. Intrigants.

5) Kazakos prestižs zudis.

6) Ar viltu sagūsta Korņila Jakovļevs.
Vai rādīt, ar kādu? Nē, par garu.

(23067/58)

Piektais cēliens

13.12.18.

Stenka V

Cars pārģērbies nolūkojas, baidās, kad St. lamājas; iz-

domā briesmīgākos sodus: dievbijīgu iecirps.
Sv. Dievmāte lai izdzen velnu no Stenkas, lai tas justu

sāpes, lai padotos.
«Svētums nav kokā un zeltā, bet garā.» Teiku, dziesmu

vārdus. St. pats min beigās, ka biedri atstājuši. Jeb vai

no ļaudīm kāds to saka.
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14.12.18.

Persietes parādība stiprina viņu mokās. Viņš izpērk ar

mokām savas vainas.

Pie nopratnes: ir man grēki citādi: nodevu pie Simbir-

skas, noslīcināju sievieti, neaizstāvēju brīvību, nekāvu

diezgan bajārus, nesapratu brīvi un nākotni.

(23067/67)

STENKASRAZĪNA RAKSTUROJUMI

11.12.[18. ?]

Stipra auguma, ārkārtēji uzņēmīgs un darbīgs.

Nepārvarama griba, kura lika viņam padoties, patvaļīgs

un nepastāvīgs, bet neatlaidīgs, kad apņēmies, drūms un

bargs.
Pa3ryAbHbiii ao 6emeHCTßa nododas dzeršanai, dzīrēm,

iespēj panest visas ciešanas un trūkumus, agrāk bijis pat
Soloveckas klosterī, 12 vēlāk neievēro ne gavēņus, ne svēt-

vakariņas, ne garīdzniekus.

Viņa runa apburoša.

Sauc par burvi, viņš ļaudīs jūt nepazīstamu spēku, pret
kuru nespēj atstāvēt. Nežēlīgs un asinskārīgs.

Viņam dara prieku ciešanas, citu un savas paša. lenīst

likumu, sabiedrību, baznīcu, visu, kas apspiež cilvēka pa-

tlgās dziņas.

Nepazīst līdzjūtību, godu, augstsirdību, ir nenokārtotas

sabiedrības izdzimums, pret šo sabiedrību pilna atriebes

un naida visa viņa būtne.

Bezpajumtnieku, badakāšu, dumpinieku, nemiernieku,

laupītāju 6aTioinKa.

(23067/60)

4iRl9.

Stenka Razins

I

1 Arī mācīts, bijis mūks, atgādina, ka Crassa 13 pulkvedis
apsmādēts par Milētas 14

grāmatu lasīšanu. Tāda stingrība
arī Stenkam. Cf. Crassus.



Vai atgādina arī Bossus?

Vai citu antīku vadoni, Spartaku?

(23067/42)

2.3.20.

Stenka ir bez mērķa: tikai brīve sev, Jeb vai atriebe par

brāli?

Valsts ideja, plāns tapt par caru?

1 vēl nav. I 3) beigās liek viņam visu priekšā.
Viņš kā līgava grib izdzīvoties.

Bet tad nav dzinēja spēka.

Atriebe par asins kristību?

Varbūt tādēļ brīve un nežēlība.

Māte ieņem, asnīs guļ cits bērns, šis lai atriebj.
To iztēlot I?

Viss laiks briesmīgs, viņš tā izdzimums.

(23067/72)
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OTRAIS CĒLIENS

Mantu nama durvju priekšā,

(Liela siena; mazas durvis, aizzīmogotas. Sargi guļ un stāv gai

sienu.)

(lenāk vāraus ar kancleri, pavadoņi; princese,
kanclera līgava, ar pavadonēm.)

VĀRAUS

Vai visi sargi vietās bij?

KANCLERS

Vai visi sargi vietās bij?

SARGS

Bij visi vietās visu nakti.

VĀRAUS

Nu, princi kancler, lūkojat,
5 Vai visi zīmogi ir sveiki?

(Kanclers ar pavadoņiem aplūko tuvumā zīmogus pa vienam.)

KANCLERS

Ir sveiki paši galvenie
Kā augšā, tā ir apakšā.
— Jūs, galma atslēgturoņi,
Nu tos gar šķirbām pārbaudāt!

PRINCESE

10 Ko pētāt! lesim iekšā vieni
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ATSLEGTURĒTĀJI

Viss sveiks, viss sveiks un neaizskarts:

Ir sveiks ij še, — ir sveiks ij tur!

VĀRAUS

Tad plēšat nost tos zīmogus!

KANCLERS

Nost zīmogus un durvis vērt!

PRINCESE

15 Nu reiz! nu, ašāk, ašāk, tā!

(Viņa atrauj durvis vaļā un ieiet līdz ar pavadoņiem.)

(Tumsa.)

Mantu nama telpas.

(Ēģiptes kapeņu stilā ierīkotas un izgreznotas. Visapkārt zelta un

sudraba trauki, trijkāji, vēdekļi, tīnes, galdi, bļodas u.t,L Priekša,
kreisā pusē, grupa tādu dārgumu atsevišķi saliktu — princeses
pūram.)

(Vāraus, kanclers, princese un pavadoņi.)

VĀRAUS

Nu redzēsim, vai brīnums būs?

KANCLERS

Nu nebūs zagts, nav iespējams!

PRINCESE

Nu, ejta jel! — Kur ir mans pūrs?

VĀRAUS

(Pieiet pie traukiem un lūkojas.)

Ko? še pie durvīm viss ir sveiks!

20 šis trauks ir pilns! Tas ar! Nu, lūk!
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KANCLERS

Tā gan, tā gan, — es rīkojos,
Nu zaglis neiedrīkstēs vairs.

Tavs labums rūp man, līdzi mans,

Jo vairāk lielprinceses pūrs.

VĀRAUS

25 Nu jā, tas tev kā znotam nāks.

KANCLERS

Kā aci tevi sargāju.

VĀRAUS

Še netrūkst, kauss gan vieglāks šķiet.

(Izcilā traukus un kausus.)

PRINCESE

(Kura līdz ar kancleri aizgājusi tālāk uz priekšu pie sava pūra un,

to aplūkojusi, piepeši iesaucas.)

Mans pūrs!

KANCLERS

(lekliedzas līdzi viņai.)

Mans pūrs! mans pūrs! mans pūrs!

VĀRAUS

30 Kas ir ar pūru? Vai ir dzīvs?

(Pienāk pie pūra.)

PRINCESE

(Smejas.)

Ir dzīvs, jo aizbēdzis ir pats,
Še bēru sievu atstājis.

(Rāda uz kancleri.)

Tik ir vēl mana mīļā sākts,
Ko es tik labprāt nēsāju.



476

KANCLERS

35 Ko sākts! Tai vērtības bij maz.

Bet naudas, naudas, naudas nav!

(Vaimanā un lauza rokas.)

VĀRAUS

Un cits nekas nav aiztikts vairs!

Cik dīvaini! Tik pūra trūkst!

PRINCESE

(Meklē un atrod vēl dažas rotas.)

Vēl kakla rota, sprādzes ir!

40 Kopš viņas nakts tās noliku,

Lai mūža piemiņā tās stāv.

Tās ir! tās ir! un cita nav.

KANCLERS

Ak vai man! vai man! naudas nav!

VĀRAUS

Bet to tu, kancler, nedomā,
45 Ka es tev naudu dotu vēl!

KANCLERS

Ko vainīgs es? vai ņēmu es?

VĀRAUS

To nezinu, — bet, ja tu teic —

KANCLERS

Es neteicu, — bet pūrs man nāk

Pēc likuma, bet, kad nu tukšs —?

VĀRAUS

50 Nu, kas var zagt? Viss noslēgts ir,

Viss zīmogots, — pats zīmogs man, —•
Bet kāds varbūt to izņem man

No pagalvja —
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PRINCESE

Vai man to zagt?
55 Man, tētiņ, tā jau pieder viss.

VĀRAUS

Hm, — mazais princis mantnieks vēl

KANCLERS

Tā dzīvība man svēta ir.

VĀRAUS

Nu, lūk, jums piederēs tik pūrs,
Jums varbūt vairāk gribētos —

KANCLERS

60 Ak dievs, tās ļaunās aizdomas!

Nu kā tad es lai tieku klāt?

VĀRAUS

Es nez', tu gudris, zini pats.

KANCLERS

Tas zaglis man ir jādabū.

PRINCESE

Nu slastus liec. — Es ziņkāra:
65 Kādēļ viņš tik šo naudu ņem?

KANCLERS

Jā, slastus liku gatavot,

He, slastus, he!

PAVADONS

Kungs, slasti ir.

Es domāju —

KANCLERS

70 Ko domāt nav, —

Tik uzliekat.

PAVADONS

Kungs, tūdaļ būs.
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KANCLERS

(Uz vārau.)

Es izdomāju slastus pats,
Kas ķerts, tas vaļā netiek vairs.

VĀRAUS

75 Nu, kurš pats savos slastos ies?

Bet vergu gan var iekšā dzīt,
Tu gudris —

KANCLERS

Atkal aizdomas!

SARGS

Kungs, gatavs viss.

KANCLERS

80 Nu, lūkosim.

VĀRAUS

Tad iesim.

PRINCESE

Kas tas gan tāds ir?

(Visi aiziet.)

(Tumsa.)

Mantu nama durvju priekšā.

(Sargi pie durvīm. Vāraus, kanclers un pavadoni.)

KANCLERS

Nu, liekat atkal zīmogus!
Tā, tā! Tu ter tu tur un tur.

85 Vēl savu roku pieliekat!
Lai šaubu, vāraum, tev nav.

Nu, ejam. — Sargi, uzmanāt!

(Aiziet.)
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(Sargi, vieni palikuši, sēstas un gulstas, un taisās uz naktsdusu.)

VIENS

Ko še tik daudz to sargu liek?

Kurš zaglis lai pa durvīm nāk?

OTRAIS

90 Ko lipin' tik daudz zīmogu!

TREŠAIS

Tas zaglis citu ceļu zin.

PIRMAIS

Pats kanclers būs vai vāraus pats,
Lai iemeslis ir ļaudis plēst,
Ja šis nu nabags tā kā mēs.

OTRAIS

95 Tik nabags es ganbūt' labprāt!

TREŠAIS

Man šķiet, ka zaglis burvis ir,

Kā muša lien caur atslēgu.

OTRAIS

Ko tur spēj cilvēks nosargāt?

CETURTAIS

Mēs gulēsim, lai sargā pats.

OTRAIS

100 Kas tiek mums labs? Viņš ir tik skops.

CETURTAIS

Šķiet, zagli labāk nosapņot.
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TREŠAIS

Pa nakti noceļas še jumts,
Kā putnis zaglis ielaižas —

PIEKTAIS

Klus, nepļāpā, lai gulēt var!

(Tumsa.)

Mantu nama iekštelpas.

(Tumšs. lenāk vecākais un jaunākais brālis; pēdējais

nes mazu eļļas lampiņu. Vecākais pieiet pie dibena durvīm un

klausās.)

VECAIS BRĀLIS

105 Viss sen ir apklusis, nu varam sākt.

JAUNAIS BRĀLIS

Mēs ņemsim šodien vārau' naudas kannu.

Tur vairāk tiek un vieglāk panesama.

VECAIS

Es gribu atkal princes' pūru ņemt,

Bet šoreiz rotas ar, vai viņa jutīs?
no Vai atminēs, ka es to skāvu reiz,

Un no tās reizes es no viņas apburts.

JAUNAIS

Tu, brāli, dzīvību vēl pazaudēsi,
Kad viņa tiešām tevi atminēs.

Liks tevi grābt un galvu tevim nocirst,
115 Kam viņas dārgās mantiņas tu aiztiec.

VECAIS

Lai manu galvu ņem no pleciem nost,

Kad viņa skauj tik to un skūpsta vēl!

JAUNAIS

Brāl, brāl, tik reiz to skāvi, mūžam dedzi
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VECAIS

Ak, tev to redzēt! Dzīv' un nāves tiek!

120 Tad vairāk laimes man ne viņā saulē.

Tās daiļās miesas! Un kā viņa smejas!
Ha. ha! kā taustot manu mātes zīmi!

Par viņu galvu dot, — tas nav tik daudz,

Es miesas visas dotu, cik vien ir.

125 Ko galva, šurp vai turp, vai dzīvs vai miris

JAUNAIS

Jā, starpība nav liela, še vai viņpus.

VECAIS

Cik laimes ir, tik zagtas. — Ak, tā nakts!

Un viņas skūpsti — salda kvēlu guns,

Neko man nedod, visu gribu zagt!

JAUNAIS

130 Man vāraus tēvu zog, es vāraum, —

Es viņam sirdi zogu, mantu ņemdams.
Viss dzīvē gadījums, tas vienīgs dievs.

VECAIS

Es eju manas mīļās rotas ņemt

Un pretī dodumīlas atmiņas.

JAUNAIS

135 Teic, mīļo brāl! — Tu mīli to tik ļoti,
Vai mani arī mīli vēl? — Es tevi —

Es tevi mīlu gan tā kā neviens.

VECAIS

Brāl, brāli, — kopš es viņu iemīlēju,
Es vairāk, karstāk mīlu visu, visu,

140 ij vairāk tevi, kas man tuvākais.

JAUNAIS

Nu, kur jūs tikāties?
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VECAIS

Tas svētkos bij —

— Tik maiga nakts, — tik viena, īsa stunda —

— Tā lotoss smaršoja — kluss ūdens čalo —

JAUNAIS

145 Bet kā tas gadījās?

VECAIS

Pag, teikšu visu, —

5o rotu paņemšu, to viņa nesa —

(Piepeši iekliedzas.)

Vai! vai! — es gūstīts! slastā esmu ķerts!

JAUNAIS

Kas? kas?

VECAIS

150 Es ārā netieku. — Sis slasts,

Es zinu to — tas tura ciet — no dzelzs.

Nu esmu pazudis — ak vai! bēdz tu!

Kad mani grābs, tad tevi līdz ar māti.

JAUNAIS

Kad pazīs tevi, pazīs arī mani,

155 Bet lai! — tev līdz es eju arī nāvē!

Vēl glābt! vēl glābt!

VECAIS

Nē, galva ciet. Žņaudz rīkli.

Klau, brāl! Ij runāt drīz vairs nespēšu —

Nu, man nekas, — ir labi miroņvalstī —

160 Turnaida nav, — še mīla man bij mirklis,
Tur mīlas mirklis taps par mūžību.

Bet tev un mātei! A, es zinu ko!

No miesām nepazīst, no galvas pazīst
Griez manim galvu nost un nes to prom!

JAUNAIS

165 Vai! vai man, vai man, ko tu manim liec?!
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VECAIS

Brāl, nekliedz! nekliedz! Sargi izdzirdēs —

Ir galva šurp vai turp, vai dzīvs vai miris —

Nav liela starpība. — Griez aši nost!

Vēl vienu skūpstu dod! — 2ēl, viņas nav!
170 Mans skūpsts to sadzeltu kā Hora skūpsts.

Jaunais

Ak, brāli, brāli, brāli!

VECAIS

Skūpsti mani!

Nes tai šo skūpstu! — Griez nu, brāli, griez!
Jo galva šurp vai turp. Nu, — vāraus gaida!

(Lampiņa apdziest. īss kliedziens un vaids. Aši, aizejoši soļi. Tad

klusums.)

(Tumsa)

*

Mantu nama durvju priekšā.

(Sargi guļ.)

PIRMAIS

(No miega uztraukts, stāvu sacēlies.)

175 Klau! klau!

(Ar miegiem pieskrien pie vairoga un sit pret to par uztraukuma

zirni.)

OTRAIS

Kas ir? Ko traucē? Ko šis grib?

PIRMAIS

Tur kliedza kāds! Tur, mantnīcā.

TREŠAIS

Kas kliedza? — Miegā kliedzi pats.

CETURTAIS

Būs kliedzis sokars — tuksnešnieks.
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PIEKTAIS

180 Tas ļaunu vēsta; labāk gul'l

OTRAIS

Vai zināt, ko es sapņoju?
Mazs sakals dievu vērsi rij —

CETURTAIS

Nē, klausāt mani: pods, lūk, krīt

Un vāciņš lec man kabatā —

PIEKTAIS

185 Nu miegs ir traucēts tik un tā,

Es durvju šķirbā pavēršos.

TREŠAIS

Jā, gudrais, ej, — vēl piedursies
Pie zīmoga, un tad tev gals!

PIEKTAIS

Bet kā lai zin, kas notiek tur?

TREŠAIS

190 Lai iet un pateic kanclerim.

CETURTAIS

Nudien, tur rēja suņu dievs.

PIRMAIS

Es iešu, teikšu, kā viss bij.

(Pie sargiem uz vairoga troksni pieskrien citi sargi.)

SARGS

Ko jūs te troksni taisījāt?
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CITS

Gar durvīm vajga apskatīt,
195 Tik nepiedurties zīmogiem.

OTRAIS

Tur iekšā baida dēmoni —

Vai kanclers pats nav ieviesies?

CETURTAIS

Viņš pārvērties par vilkati

Un pilns ar zeltu pierijies,
200 pa zemi ārā lien kā tārps.

Tik paskatāt, cik resnis būs!

TREŠAIS

Un kā vēl locīsies kā tārps!

ATNĀCĒJS

Nu, lodājat un lūkojat!

OTRAIS

Ko lūkot? — Velti.

ATNĀCĒJS

205 Pavēlētsl

(lenāk vāraus, kanclers, princese lidz ar pavado-
ņiem.)

VĀRAUS

Nu, kas te bij? Ko saķērāt?

SARGS

Tur kliedziens bij, kāds troksnis bij!

OTRAIS

Bet zīmogi ir veseli.;
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KANCLERS

Nu, ko jūs tādu dzirdējāt?

TREŠAIS

210 Kā vilks bij! pazīstama balss.

CETURTAIS

Kā vilkatis.

KANCLERS

Ko blēņas mels!

PIEKTAIS

Kā visi nāves gari bij,
Kā dzīroja un plosījās,

215 Gar acīm tumšs vien apmetās.

KANCLERS

Varbūt kāds slastos iekritis?

PRINCESE

Ko prašņājat? Jel verat vien!

VĀRAUS

Tu, meitiņ, nenāc, neskaties!

PRINCESE

Es gribu, gribu! Tur mans pūrs,
220 Es ziņkārīga, aši, nu!

(Zīmogi tiek noņemti, durvis atvērtas.)

(Tu m s a.)

Mantnīcas iekštelpas.

(Tumšs. lenāk vāraus, kanclers, princese līdz ar pa«

vadoņiem.)

VĀRAUS

Nekas nav redzams. Lāpas šurp!
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SARGS

(Klusi.)

Tāds dīvains tumšums! Neredzēts!

KANCLERS

Kas šim te dīvains? Nakts kas nakts

Nu, ejta iekšā, pāraugat!

SARGS

225 Tur spārnus vicin' Zelketa.

OTRAIS

Tur šakāls zobus atņirdzis, —

Kurš pirmais ies, tam kāja nost!

PRINCESE

Ko dairāties? Tad iešu es.

SARGS

Vai, princes mīļā, neejat!
230 Lai kanclers iet, tam nekaitēs —

OTRAIS

Tam stipri vārdi zināmi.

TREŠAIS

Tas var par mušu pārvērsties —

CETURTAIS

Kā vilkats visu sarīties —

VĀRAUS

Un varbūt arī — vēl kā tārps
235 Pa zemi atkal ārā līst?

KANCLERS

Nav taisnība! Kas jums to teic?

(Atnāk sargi ar lāpām.)
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PRINCESE

Man jāzin ir, — jūs ejat nost!

(Paskrien uz priekšu, viņai seko citi. Tuvodamās pūram.ļ

Lūk, tur! lūk, tur! — Tur ir kāds vīrs!

VĀRAUS

Nu, iesim, iesim, — kas tur ir?

KANCLERS

240 Ko teicu? — Slasts ir noķēris!
Kas lika slastus? — Vai ne es?

Kas pārmeta, ka vainīgs es?

Nu skaidri, ka es nevainīgs!

VĀRAUS

Ir slastā vīrs! ir slastā vīrs!

SARGS

245 Kad nav kāds dēmons?kas mūs viļ?

KANCLERS

Kur virs ir galvu iebāzis?

PRINCESE

Vai! vai! — Tam vīram galvas nav!

VĀRAUS

Paties', ir vīrs, bet galvas nav!

SARGS

Tas dēmons, dēmons bezgalvis!
250 Nost, visi nost! Bēdz, vārau, bēdz!

KANCLERS

Tam slasts būs galvu nožņaudzis.

PRINCESE

Nu, meklējat, kur galva ir?
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SARGS

Nav galvas, nav! — Tik asins vien

VĀRAUS

Nu, kancler, ko? Tam galvas nav.

KANCLERS

255 Būs tālāk ripojusi prom.

SARGS

Es teicu, dēmons bezgalvis,
Kas aiztiks, tam vēl ļauni ies!

PRINCESE

Kāds slaiks un mīlīgs jauneklis!
Ak, kā man viņa žēl un bail!

VĀRAUS

260 Nu, ņemat nost un nesat prom!

SARGS

Ir galva viņam nogriezta
Ar nazi vai ar zobenu.

PRINCESE

Viņš baidījās, ka pazītu!

KANCLERS

To otris izdarījis ir.

VĀRAUS

265 Kā divi ietikt varēja?

Jūs, sargi, ko jūs gulējāt?

SARGS

Bij troksnis liels, kā kara spēks!

OTRAIS

Tā rībēja! Tā trakoja!
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TREŠAIS

Man likās gan, ka kluss viss bij.

KANCLERS

270 Tie zagļi gudri bijuši, —

Ir galvu nogriezuši nost,

Lai nepazītu noķerto.

VĀRAUS

Varbūt vēl gudrāks bijis cits,

Bez galvas līķi ielicis,
275 Lai domā tā, kā saki tu.

KANCLERS

Ak, vārau, atkal aizdomas!

VĀRAUS

Nekā es vairāk nesaku,
Kas spēj par mušu pārvērsties,
Tas spēj ij līķim galvu griezt.

SARGS

280 Ko darām nu ar mironi?

VĀRAUS

Nest proml

PRINCESE

Cik roka maziņai

VĀRAUS

Nu ko? Nu lai!

PRINCESE

Kas viņš gan ir?

SARGS

285 Nu, ķeries klāt! un nesam proml
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OTRAIS

Es gan tam klātu neķeršosl

KANCLERS

Pag, aiznest prom, bet neaprakti
Ar viņu gribu zagļus ķert.

VĀRAUS

Ij man šķiet, drīz būs zaglis ķerts.

(Uz sargiem.)

290 Lai izzin, kur tas mirons ņemts.

SARGS

Kas gudris vāraus, noķers drīz

Pat tārpu, kas zem zemes lien.

KANCLERS

Es teikšu, kas ir jādara:
Šis mirons te ir jāizliek

295 pie vārtiem, kur daudz garām iet,

Un katram vajga pavēlēt,
Lai pieiet un to apskata.
Varbūt kāds viņu iepazīs, —

Tā zagļa palīgs noķerts kļūs.

VĀRAUS

300 Nu, labi, labi izdomāts,

Bet kas bez galvas pazīt spēs?

PRINCESE

Man izliekas viņš pazīstams —

VĀRAUS

Ej, meitiņ, ko tu sarunā!

KANCLERS

Klau, vārau, teikšu es vēl to:

305 Var pazīt māte, brālis, tēvs

Vai sieva, mīļākā vai rads.
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VARAUS

Var, var, — bet vai tie nodos to?

KANCLERS

Nu redz, — es teikšu beigās to:

Kas viņu mīl un garām iet,
810 Tas vēros, bailes izrādīs,

Tas raudāt sāks un vaimanās,

Ar viņu mīlas asarām

Mēs sagūstīsim vainīgos.

PRINCESE

Tas neģēlīgi, neļauj, tēvs!

315 Kas raud par savu mīļāko,
To žēlot būs, ne nosodīt!

KANCLERS

Bet tā var noķert vainīgos.
Tad, vārau, redzēsi, kas zog.

Es prasu to, lai izgaistu
320 Pret mani celtās aizdomas.

VĀRAUS

Varbūt, ka tiešām nezodz tu?

SARGS

Hm, hm! — Hm, hm!

KANCLERS

Kas klepo tur?

PRINCESE

Nekā tā zināt nedabūs.

325 Kas mīlēs viņu, sargāsies.
Lai labāk noliek mironi,
Kur piederīgie var to ņemt.

(Uz vārau.)

Ir žēlsirdīgam jābūt tev,

Jo vāraus tu, pār visiem celts:

330 Lai dievu likums pildīts top,
Ka miroņi var dusēt iet.
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KANCLERS

Es, vārau, prasu taisnību!

VĀRAUS

Nu jā; nu jā.

KANCLERS

Kad neļausi,
335 Tad zagļi vēl joprojām zags,

Līdz beigās būsi gluži tukšs.

VĀRAUS

To nē! to nē! — Tu klusi, bērns!

PRINCESE

Es zinu labāk, kā var ķert.
Es pati nakti sargāšu,

340 še iekšā guļot.

VĀRAUS

lekšā! še!?

Nē, nē, — to nevar; bīstami!

PRINCESE

Es gribu to vēl apskatīt.

KANCLERS

Kas tev tā rūp to apskatīt?

PRINCESE

345 Varbūt viņš ir man pazīstams?

VĀRAUS

Ej, kur tu varēji to tikt!

KANCLERS

Tik nesat prom!
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PRINCESE

Nu, neteikšu.

Varbūt, ka sapnī satiku.

KANCLERS

350 Kā? kā?

PRINCESE

Nu tagad neteikšu.

Lai neļaujat, es dabūšu,

Es tomēr zināt dabūšu, —

Es to, es to gan pazīšu.

(Priekškars.)

Miroņa zagšana.

PIRMAIS SARGS

Nu mēs kā nelgas stāvam še.

OTRAIS

Par ]aužu apsmieklu mēs še.

TREŠAIS

Lai nāk nu katris skatīties —

Un kas tad labs še skatāms ir?

Bez galvas mironis tik vieni

PIRMAIS

360 Lai pieteicas, kas pazīst to —

Nu, kurš tad to vairs pazīt var?

Ikviens jau galvu aplūko,
Kurš lejas galu iezīmē?

OTRAIS

Ne māte to vairs nepazīs.
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TREŠAIS

365 Bet vai tā dievu likums ļauj?
Ka zemei nedod mironi?

Vai mironi tā ķēmot drīkst?

OTRAIS

Tam kanclerim nekas nav grēks!
Gan viņu sasniegs dievu sods.

PIRMAIS

370 Bet kurš tad nāks? Jo katris zin,

Ka nāve tam, kas pazīst šo.

(Tuvojas vēstnieks, apstājas pie kāda ļaužu pulka.)

VIENS NO ĻAUDĪM

Kas ir? Kas ir? — Ko vēstnieks teiks?

OTRS

Nu, kas tad būs? Kas labs, taps liegts,
Kas nelabs, tas taps pavēlēts.

TREŠS

375 Būs atkal jauni nodokļi.

OTRS

Vai atraus maizi nabagiem.

TREŠS

Vai kādos jaunos darbos dzīs,

Vai citād' kā mūs aplaupīs.

PIRMAIS SARGS

Nu, tu jau pliks, ko laupīs tev?

380 Tev priekšauts vien, tas vecs, kas ņems?

OTRAIS SARGS

Kas ņems, tam rokas jāmazgā.



496

OTRAIS

Jums gan pilns zelta mantu nams.

PIRMAIS

Tik bagāta vairs otra nav

Kā mūsu vāraus Rampsinīts.

TREŠAIS

385 Tie apzog visu pasauli.

OTRAIS

Kad būs reiz gals tai zagšanai?

TREŠAIS

Kad nebūs vairs no mums ko zagt.

PIRMAIS

Kad nāks kāds zaglis, apzags šos.

SARGS

Vai nezināt? Tāds gadījies.

PIRMAIS

390 jā, brīnumi! Ko ļaudis teici

OTRAIS

Klus, klus! To runāt nedrīkstam.

TREŠAIS

Viņš princim galvu nozadzis.

OTRAIS

Tas princis tagad izkārts šeit,

Lai ļaudis domā, ka tas cits.

PIRMAIS

395 Bez galvas gan ij kanclers būs.

SARGS

Daudz netriec! galvu ņems ij tev.
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PIRMAIS

Klus, klusat, vēstnieks pienāk še.

(Vēstnieks pienāk pie ļaužu grupas, attīsta papirusa vīstokli

un lasa.)

VĒSTNIEKS

Pats vāraus — lai mūžam viņš ir sveiksi —

Liek vēstīt saviem uzticamiem kalpiem,
400 Lai katris lūkot nāk šo mironi,

Tas vārau' mantnīcā bij ielauzies,

Bet vārau' gudri liktos slastos ķerts.
Kam ir šis zaglis mirons piederīgs
Vai kurš tik pazīst to vai viņa radus,

405 Vai tos, kas pazīst viņa pazīstamos, —

Tiem visiem liela zelta alga būs,
Tos iecels lielos goda amatos,

Tiem vāraus piedos visus viņu grēkus, —

Lai tikai zinātu, kurš zaglis ir.
4io ījn tad lai spertu attiecīgos soļus!

IZSAUCĒJS

Ē! sanākat, sanākat!

Garām nelienat,

Bet krietni apskatāt!
Nu mūs tālāk palaižat!

(Aiziet abi.)

(Ļaudis. Saīgs.)

VIENS NO ĻAUDĪM

415 Kurš lai nu iedrīkst tuvu iet?

OTRS

Ko vāraus teic, kas tam lai tic?
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TREŠS

Tas zelta algu gūs, to pacels augsti —

Jā, — kartavās ar zelta naudu mutē!

PIRMAIS

Un ko tad šie še apsargā:
4 20 Lai mirons neaizskrietu prom!

OTRAIS

Nu, lai tas skrien, sev galvu meklē pats.

TREŠAIS

Ko šie vēl gaida, vai kāds muļķis nāks?

PIRMAIS

Vai viņu galvās smadzenes, es negalvoju.

OTRAIS

Bet vai tiem kauna nebūs tūdaļ ķert,
425 Kad nāktu piederīgie, tēvs vai māte,

Lai dēlu aplūkotu, apraudātu
Un apbedītu tā, kā likums liek?

SARGS

Ko stāvat še, ko ļauni mēļojat?
Par to var sodā krist. Nu, nākat klāt

430 Pa rindai visi, ko jūs bēgat prom?!

(No šķērsielas parādās zemnieks ar savu māti.)

ZEMNIEKS

(Bīda māti atpaka].)

Nu, nenāc, māte, laid man vienam darīt,
Es vīna maisus kraušu še, — tu paliec
Pie ēzeja un gaidi!
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MATE

Ha, ha! gaidi!
435 Tu dēlu nokauj man, un es lai gaidu!

ZEMNIEKS

(Nepacietīgi.)

Es teicu: mironi es atvedīšu,

Tik netraucē! — Tu postā mani gāz
Un sevi līdz, un dēlu nedabūsi.

MĀTE

Lai postā aiziet viss, es gribu redzēt!

ZEMNIEKS

440 Māt, vai tu labāk dēlu gānīt ļauj?!

MĀTE

Nu tikai redzēt!

(Māte izskrej no šķērsielas uz laukuma. Zemnieks dzenas

viņai pakaļ un rauj to aiz drēbēm atpakaļ.)

ZEMNIEKS

Pag, pag, kur skrien? Ē! turat to!

(Uz sargiem.)

Ē, turat, labie sardziņil

SARGS

Ko kliedz? Lai nāk tik skatīties!

OTRS

445 ir visi aicināti klāt.

Varbūt, ka pazīs mironi?

ZEMNIEKS

(Uz māti.)

Ak, māte, nākat, nākat šurp!
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TREŠAIS SARGS

Tā pirmā ir, kas pati nāk,

Mums prieks, ka velti nestāvam.

OTRAIS

(Uz māti.)

450 Būs alga tev, kad pazīsi,
Un augstā godā tevi cels.

MĀTE

(Stāv kā sastingusi un vēro, tad novēršas, apsedz galvu un vaid.)

Ak vai! ak vai!

SARGS

Ko viņa galvu sedz? Ko novēršas?

OTRAIS

Klau, vai tas nebūtu jau aizdomīgi?

MĀTE

455 Ak vai! tā skrēju, un nu dūšas nav!

To redzēt sakropļotu, sastingušu,
Ar asins plūdumu, kur galva bij!
Ak briesmas! riebums! neģēlīgais darbs!

SARGS

Klau! klau!

ZEMNIEKS

460 Tai riebjas.

OTRAIS SARGS

(Uz māti.)

Ak, — kas mirons, mirons,

Ikviens, kas beigts, ir tāds, vai lops vai cilvēks.

MĀTE

Tas neģēļ-neģēļ' darbs, lai lāsts pār tieml
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SARGS

Ko, sieva, lādi mūs? Ko iedrīksties?

ZEMNIEKS

465 Tā zagli lād, kad neģēļdarbu darīj'.
Tā sieva nevesela.

SARGS

Tā man šķiet.

MĀTE

Ko, nevesela?

(Traucas tuvāk pie miroņa.)

ZEMNIEKS

Neej! lesim prom!

SARGS

470 Kādēļ lai neiet? Nē, ir vēlēts iet!

Nāc vien, nāc itin tuvu!

ZEMNIEKS

Laid jel to!

Tu redzi, ka tā baidās, slima ir.

SARGS

(Uz zemnieku.)

Ej nost!

MĀTE

(Uz dēlu.)

475 Ej nost! Es skatīšos, — ak vai!

Ak vaiman, vaiman, vaiman! Izida!

Ak, mīļais, saplosīts — man spēka nav —

Nav spēka panest to — kā apgānīts! —

SARGS

Kas tas? tu raudi?
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ZEMNIEKS

480 Jutīga tā sieva.

SARGS

Tā raud, ka saplosīts!

ZEMNIEKS

Kā Izida

Par Ozirisu saplosīto raud.

MĀTE

Mans dēls, mans dēls!

ZEMNIEKS

485 Tā kliedza Izida.

SARGS

Bet Oziriss jau nebija tas dēls.

ZEMNIEKS

Nu, vai tad bailēs sieva atmin to?

MĀTE

(Piesteidzas piepeši pie miroņa un apskauj to.)

SARGS

Tā apskauj mironi, — tas viņai mīlšl

OTRAIS

Par vārgiem dažkārt sievas iežēlojas.

SARGS

490 Nē, sargi, ņemsim tik to sievu ciet!

TREŠAIS

Jā, redzams, tas tai piederīgs vai dēls.

ZEMNIEKS

(Uz sargiem, kas grābj māti.)

Pag, pag! es izskaidrošu, kā tas ir.
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SARGS

Ej! — Aiga būs mums, nodosim to nāvei.

ZEMNIEKS

Jūs, sargi, maldāties, man jāsmejas:
495 Tai krītamā, tā reizēm makten kliedz.

(ledur mātei rokā.)

MĀTE

(lekliedzas.)

Vai, vai! Vai nokaut gribi arī mani?

ZEMNIEKS

Nu lūk, kā viņa brēc! Kā aplam runā!

It kā es taisītos jau viņu nokaut,
Tā krītot roku pārdūra, es tagad

500 To skāru netīšām, nu viņa spiedz.
Jel atjēdzies, tu postā gāz mūs abus!

MĀTE

Tu viltnieks, slepkava! Es gribu mirt,

ZEMNIEKS

Tai vīru nokāva, tad viņa juka,

Teic, es tas slepkava.

MĀTE

505 Tu slepkava,
Tu kāvi dēlu, vīru kāva kanclers.

SARGS

Jā, kanclers daudzus kāvis nevainīgus.

ZEMNIEKS

Un tu mūs abus kauj, lūk, aplams ārprāts
Vēl sargi sāks mūs turēt aizdomās,

510 Ka mēs ko zinām, vedīs vēl mūs prom.

Un nodos arī tevi kanclerim.
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SARGS

Nu, sargi, neklausāt, ņemt sievu ciet!

OTRAIS

Tas puisis veikli grib mūs apvārdot.

MĀTE

(Stāv, galvu ietinusi.)

ZEMNIEKS

Ha, ha, ha, ha, kā man jūs apvārdot?
515 Tik gudrus vīrus! — Jo par sargiem še,

Kur jāķer lielais zaglis, nevar likt

Kaut kādus, bet tik gudrākus par zagli.

SARGI

Nu jā. — Nu jā!

ZEMNIEKS

Un es tik muļķis zemnieks

520 Kas vīnu ved, kā manim piekrāpt jūs?

SARGS

Klau, vīns!

OTRAIS

Tas dievtiešs cilvēks.

TREŠAIS

Runā vien.

ZEMNIEKS

Lūk, lieta tā — bet nesakāt nekam.

SARGS

525 Tev vīns, nu, pacienā, tad neteiksim.

ZEMNIEKS

Lūk, lieta tā, ka sieva gribēja
Tam mironim tik drusku pieskarties,
Lai dziedētos no savas krītamkaites.
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Un mirons bezgalvis vislabāk dziedē,
530 Bet to jau nedrīkst, tādēļ baidījos

Un liedzu viņai tuvoties, lūk, tādēļ.

SARGS

Ha, ha, ha, ha! Nu, to jau nedrīkst, protams!
Tas lāga vīrs pavisam cita baidās.

OTRAIS

Bez soda gan par to tā nevar atlaist,
535 Tev vīns būs jādod.

TREŠAIS

Sargi, nevar tā!

Tā lieta nopietna: tā sieva raud,

Mums stingri pieteikts, kad kāds redzot raud,
Tad ņemt to ciet, lai kanclers izmeklē.

OTRAIS

540 Ņemt ciet, nūjā!

PIRMAIS

Bet kur tad paliks vīns?

Vai vīnu arī kanclers izmeklēs?

OTRAIS

To izmeklēsim mēs.

TREŠAIS

Lai paliek vīns.

ZEMNIEKS

545 Jā, jā, lai paliek vīns, — bet to gan lūgtu,
Ka palīdzat man vīnu atkal sakraut

Uz ēzeļa. —

(let šķērsielā, vezdams līdzi māti.)

SARGS

Jā, labi! labi! iesim!
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TREŠAIS

Nē, nevar! Jāņem ir tā sieva ciet!

(Atved māti atkal atpakaļ.)

SARGI

550 Kad jāņem, jāņem, lai tad paliek vīns.

ZEMNIEKS

(lekliedzas.)

Ak vai! lūk, tapa atspruka, nu līst,

Nu līst viss vīns no maisa, glābjat, glābjat!

SARGI

He, he! ak, muļķis zemnieks, tu gan muļķis!

OTRAIS

Ko tur vairs glābt? Tik dzert, lai netek velti

ZEMNIEKS

555 Tu, sieva, nāc pie ēzeļa, ved šurpmākl

TREŠAIS SARGS

Kur iet tā sieva? — Nē, tu paliec še!

PIRMAIS

Ko paliec, paliec? — Ēzeli lai ved,

Tā taču šurpu nāks, tāpat kā ēzels.

Grāb labāk vīnu!

OTRAIS

560 Lai tā sieva iet,
Kur ēzels, tur ij sieva, tie der kopā.

PIRMAIS

Nē, nē, tas īstais ēzelis ir tas,
Kurš nedzer vīnu.

OTRAIS

t Nelabs cilvēks tas,
665 Kurš neglābj savu tuvāko, kam bēdas.
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ZEMNIEKS

(Ap viiia maisiem rīkodamies tM mati aizvezdams.,

Ak vai! ak vai! ak, glābjat! ķerat! dzerat!

SARGS

(Redz, ka sāk tecēt vēl otrs maiss.)

Kas tas?

OTRAIS

Ha, ha! ha, ha! vēl otris tekl

Viņš bailēs pats ir spundu atrāvis.

TREŠAIS

570 Pats atrāvis, nu brēc; ak, ir gan muļķis.

ZEMNIEKS

Mans vīns! mans vīns! mans vīns! Es posta virs!

SARGS

Nu, nekliedz tā, mēs glābsim. Nu tik dzeram.

TREŠAIS SARGS

Bet kur tadpaliek sieva?

PIRMAIS
.

Kas par sievu?

ZEMNIEKS

575 Kungs, zemniekiem tāds muļķīgs paradums,
Ka sievām dažkārt sievu vajadzības,
Tad viņas aiziet, kur neviens tās neredz

PIRMAIS SARGS

(Uz trešo.)

Ko? vai tu pakaļ skriesi raudzīties,

Ko sieva dara? ha! ha! ha!

TREŠAIS

580 Rauj velnsl



508

OTRAIS

Skat labāk, kas tur nāk, —- met vīnu nost!

(lenāk princese, aizsegusies, ar divām pavadonēm.)

PIRMAIS SARGS

(Jau iereibis.)

Ā, skaistas meitas. — Nākat vien!

Lūk, apskatāt šo mironi!

Vai labāk skatāt dzīvos mūs,
585 Mēs skaisti puiši!

OTRAIS

Klusi! klus!

Vai neredz', ka tā bagāta?

TREŠAIS

Jā, redzu, tā ir lielmane.

(Pret princesi, klanīdamies.)

Mēs sveicam tevi zemīgi
590 Ko, pavēlniece, vēlēsi?

PRINCESE

Es nāku skatīt mironi.

PIRMAIS

Jā, lūdzam, lūdzam, tikai — lūk!

Tur lielas lietas gan vairs nav.

Jo galva noņemta tam nost;

595 Bet citādi vēl dažs kas ir,

Tā dažas rokas, kājas ar.

PRINCESE

Nu labi, ejat tagad nost.

SARGI

(Atvelkas nost.)
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PIRMAIS

Jūs še aiz manis turaUe^i

OTRAIS

(Klusi uz pirmo.)

Kas ir tā tāda? Ceļos krist?

TREŠAIS

600 Vai sargi nav no pilsgaima?

PIRMAIS

Nē, galma nav, nav spalvas tās.

TREŠAIS

Vai nevajdzēs tad cieti ņemt?

PIRMAIS

Nē, drošāk būs mums klusu ciest.

(Atiet atpakaļ pie šķērsielas.)

ZEMNIEKS TUTANHS

(Panācis tuvāk; paklusu.)

A! Kas tā tāda? ko tā grib? — Vai viņa?!
605 No stāva skaista, vaigu aizsegusi —

Vai tiešām mīl to? jeb vai palīdz gūstīt? —

Vai nesaredz no malas?

(Lūkodams saredzēt; iesaucas neviļus.)

Ā! ir skaista!

TREŠAIS SARGS

(Uz Tutanhu paklusu.)

Kur skrej? Kas zemniekam ir jāredz skaistums!
6io Kāds savāds zemnieks! Tu man liecies šaubīgs.



TUTANHS

(Muļķa veidā.)

Es tikai domāju: jūs skatāt turp,
Un es tai laikā —

OTRAIS SARGS

Izmanītos sprukt, —

Nē, nespruksi.

TREŠAIS SARGS

615 Kad gribi sprukt, tad esi

Gan vainīgs līdz ar sievu,

TUTANHS

Kur es sprukšu?!
Man taču vīns, to atstāt nevaru.

PIRMAIS SARGS

Jā, vīns to vairāk tura nekā sargi.

OTRAIS SARGS

620 Nu, tad ij sargiem jāturas pie vīna.

(Aiziet šķērsielā un dzer.)

TUTANHS

Lūk, lūk, tā pieiet itin tuvu klāt!

Tā tausta mironi, vai tā ko meklē?

(Sargi atvelkas šķērsielā un skatās; viņu starpā paredzas ari.

māte.)

(Princese piegājusi pie miroņa un pieduras pie viņa drēbēm,

grib tās atbīdīt, bet dairās.)

KALPONE

(Klusi, tāpat kā visa turpmākā saruna.)

Ak, kundze, iesim: sargi vēro mūs.

Viens zemniekpuisis nāca gluži tuvu,
625 Lai tevi aplūkotu, — kad kāds pazīst!?

510
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PRINCESE

Ak, ko! — nu lai! —

(Domās,)

Vai tomēr būtu viņš?
Tas slaikais stāvs, tās skaistās, maigās rokas

Kas bij tik smalkas un tik stipras reizē,
630 Kas skāva saldāk nekā Nila viļņi

Un stiprāk nekā liesmās Urejčūskas.
— Man mantu namā, asins briesmas redzot,
Kā saldu sāpju vērsme sirdī dūrās:

Bet kā tas būtu viņš? Tik cēls un zaglis!

KALPONE

635 Bet kam viņš ņēma tavas kāzu rotas?

PRINCESE

(Sapņaini.)

Jā, jā.

KALPONE

Grib atriebt, kam tu citu prec.

PRINCESE

Bet kas tad viņu kāvis?

KAIPONE
_

Tas, kam rūp,
040 Kas grib tev skaisto liegt? Varbūt, ka kanclers?

PRINCESE

Tas riebeklis! Bet es tam atriebšu!

Lai vainīgs ir vai ne: tā dārgakmeņus
Uz ielas izbārstīšu!

KALPONE

lesim, kundze!

PRINCESE

645 Vēl reizi raudzīšos, — es uztraucos.
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(Pašķir drēbes mironim.)

Tā taču zīme! — To es skūpstīju -—

Tā ir! tā ir!

(Piepeši iekliedzas un, atmetusi aizsegu, apskauj mironi un skūpsta

to; tad aizsedz atkal galvu un stāv sāpēs, piespiedusies pie miroņa.)

TREŠAIS SARGS

Kas tas? Vai dzirdi?

PIRMAIS

Ko tu traucē? ledzer!

650 Tā princese! Es esmu kurls un mēms.

TUTANHS

(lesaucas.)

Ak, Ptah!

(Tad klusāki.)

Cik skaista! tā gan viņa ir!

Brāl, taisnība: par to var atdot visu!

Kaut es tas mirons! Kaut tā skautu mani!

655 Es, brāli, labprāt tavā vietā mirtu!

TREŠAIS SARGS

Ko tas par brāli runā? Šaubīgs liekas.

PIRMAIS SARGS

Tev šaubīgs viss, bet nešaubies, tik iedzer!

(Atvelkas atkal šķērsielā.)

PRINCESE

Tu dārgais, vienīgais! tu nokautais!

Bet vai! par to, kas lika tevi nokaut!

TUTANHS

(Klusi iesmejas.)

660 Ha, ha! viņš pats!
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KALPONE

(Uz princnsi. 1

Klus! smejas kāds, — jel rimsti!

PRINCESE

Es nerimšu, kas manu dārgo kāvis,

Tas trejkārt nokauts taps, to es še zvēru,

Tu dzirdi, Sehmeta, tu Izida,
665 Kas guni spļauj, kas ļaudis ēd un dievus,

Kas savu aci met kā liesmu čūsku,

Kas izdzer asinis kā tuksness Nilu!

TUTANHS

Ak vai! ak, nezvēri!

MĀTE

(Izskrien laukā.)

Es arī zvēru!

(Dēls lūko viņu atturēt.)

PRINCESE

(Uz kalponēm.)

670 Kas tas?

KALPONE

Ak, iesim, iesim ašāk proml

MĀTE

(Ceļos, uz princesi.)

Tu arī esi viņu mīlējusi, —

Mans dēls, mans dēls! — lai esi svētīta!

Mēs viņu apbedīsim, atriebsim!

PRINCESE

675 Tu, māte, esi svētīta!

KALPONE

Ak, iesim!
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TUTANHS

(Aizrauj māti.)

Nāc, ārprātīgā, projām!

MĀTE

Laid, jel laid!

(Aiziet abi šķērsielā.)

PRINCESE

(Aši aiziedama, uz kalponi.)

Lai mironi nes manā pagalmā!

(Aiziet ar otro kalponi.)

KALPONE

(Uz pirmo sargu.)

680 Lai mironi pēc aiznes pilsgalmā!

SARGS

Kā, kundze, pavēlat, — mums bij gan teikts —

KALPONE

(ledod viņam naudu.)

OTRAIS SARGS

Ko runā pretī? — Kundze, darīts taps!

(Kalpone aiziet.)

MATE

(Iznāk atkal laukā.)

Kas darīts taps? — To mironi tu neskar!

TUTANHS

(Atbīda māti.)

Ej, ļauj man dant!
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TREŠAIS SARGS

685 Ņemsim abus cieti

TUTANHS

Tā sieva teic kā likums: neņemt nost!

PIRMAIS SARGS

Mums pavēl princese, ko runā tu?

TUTANHS

(Uz trešo sargu.)

Nu, turi tu to sievu — kur mans vīns?

Man jāiedzer, viss trīcu.

PIRMAIS SARGS

630 Dod man arī

TREŠAIS SARGS

(Uz Tutanhu.)

Bet tu man tomēr šaubīgs! Ko tu smējies?
Ko kliedz? — Tev brālis tas? — Vai pats tu zemnieks?

TUTANHS

Kaut. zemnieks es, bet gudris, — ko es smējos?
Ka visas sievas nāk pie miroņa

695 pēc burvju zālēm, visas sakās mīlam,

Lai zāles vairāk līdz, — ē! es jau gudris!

TREŠAIS SARGS

Tu, zemnieks, muļķis vien: tavs vīns viss mans!

TUTANHS

Bet manim nākas puse tavas bārdas.

PIRMAIS SARGS

Ha, ha! ha, ha! Tu patīc man, nāc dzersim!

TUTANHS

700 Tu arī patīc man, jūs visi, visi!

Nu tad lai put mans pēdējs vīna maiss!

(Attaisa vīna maisu un lej traukā.)
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SARGI

Dod man! — Man aril

TUTANHS

(Uz trešo sargu.)

Dzersim! — Kur mans nazis?

Es noskūšu tev bārdu!

SARGS

705 Skuji! skujil

TUTANHS

Tā būs man atmaksa un pierādījums.

SARGS

Skuj, skuj!

TUTANHS

(Uz otru sargu.)

Man roka piekūst, skuj nu tu!

(ledod nazi rokā sargam. Sargi lereibuši, aizmieg.)

Nu, māte, aši ņemsim mironi!

(Viņi noņem mironi un aizbēg.)

(Atskan tāla dziesma.)

(lenāk vāraus, kanclers, princese, divi pavadoņi.J

VĀRAUS

710 Viss ir tik kluss! Tik tāla dziesma skani

— Neviens še nebūs nācis, zaglis bīsies,
Un citiem nav ko nākt.

KANCLERS

Bet augstā alga?
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VARAUS

Ne katris naudas dzenas tā kā tu.

715 Tavs padoms gudris nebij: lieta paliek
Tik neskaidra, kā bij, un — aizdomīga.

KANCLERS

Ak, atkal aizdomas! — Kur ir tie sargi?

VĀRAUS

(Paliek stāvot, kancleram arī jāapstājas.)

Tik klusā nakts to zin, kas vainīgais.
Bet gudris zaglis gan, — ja tas ne tu, —

720 Nu, to gan gribētu es labprāt redzēt.

KANCLERS

Ak, atkal! —

VĀRAUS

Mēnesis gan pateikt spētu.
Tu, meitiņ, citkārt triec ar Izidu,

Ko šodien klusi tu? Vai rotu žēl?

725 Vai gribas zināt zagli? —

PRINCESE

(Sapņaini.)

Citkārt, citkārt! »

To nakt' kā ziedi smaršoja tik saldi,
Kā palmas Nilā spoguļojās lēni

Un Nilā mēness peldēja kā gulbis
730 starp baltiem lotosiem — viss aizpeldēja —

— Tiem vai! kas Nilā lēja asinis!

KANCLERS

Bet, vārau, iesim skatīt!

(Pagājis uz priekšu, ierauga, ka sargi gul viens uz otra. lesaucas.)

Sargi guļ!

VĀRAUS

Nu, lūk, nekas nav ķēries!
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KANCLERS

(Nikni ārdās.)

?35 Augšā! augšā!

PIRMAIS SARGS

Ko grūsties? cl

OTRAIS SARGS

Dod dzert!

TREŠAIS SARGS

Tu liecies šaubīgs.

KANCLERS

Nolādētie! Tie cieti aizmiguši!

VĀRAUS

740 Ko tādus liec par sargiem?

KANCLERS

Bendes kalpi!

PIRMAIS SARGS

(Atjēdzies.)

Vai! žēlo, kungs! Mēs domās nogrimuši.

(Visi sargi sacēlušies)

KANCLERS

Es visus pakārt likšu! sakapāšu!

PIRMAIS SARGS

Kungs, nenāca neviens pie miroņa,
745 Un tā mēs pārrunājām gudras lietas,

Kā Horahta veic pūķi Apopi,
Un, domās nogrimuši, nemanījām —

TREŠAIS SARGS

Tur viena sieva atnāca gan raudāt,

Bet tā tik gribēj' drusku miroņtauku
750 No tā, kas pakārts tur —
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PRINCESE

(Piepeši ieraudzīdama, ka nav miroņa, iesaucas.)

Ā! ā! jau izdarīts!

\ ĀRAUS

Kur? tur?

KANCLERS

{Ari paskatās.)

Vai! vai! kur mirons ir?

SARGS

Tam jābūt tur!

VARAUS

755 Vai mirons projām?

OTRAIS SARGS

Vai tad šis nu skries?

Kas miris, tas lai kājas tura rāmi,

Ij galvas nebij šim, kur tāds redz aizskriet?

KANCLERS

(Vaimanā.)

Vai! nozagts, nozagts mironis! ak vai!

760 Tie piedzēruši! Kausēts varš tiem rīklē!

PIRMAIS SARGS

Tepat jau būs kaut kur.

KANCLERS

Nest lāpas šurp!

PRINCESE

{Uz sargu, klusu.)

Nu nebaidāties — esat paspējuši —

(Atnes sulaiņi lāpas; meklē mironi.)
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KANCLERS

Nav, nav! jūs sasodītie!

PRINCESE

(lesmejas.)

765 Kādi ērmi!

Ko tev pusbārda noskūta, lūk, lūk!

VĀRAUS

(Smejas.)

Patiesi, puse noskūta! Un tas

Vēl nazi rokā tura!

OTRAIS SARGS

Ko? man nazis?

770 Kur tas man rokā gadījies?

VĀRAUS

Kas jūs tā izjokojis? — Kancler, lūk,

Ij nozadzis, ij izjokojis vēl!

Ak, tas par tevi, kancler, gan ir gudrāks.
Kas tevi noskuva?

TREŠAIS SARGS

775 Kāds muļķis zemnieks.

PRINCESE

(Smejas.)

Un nazi sargam rokā atstājis,
Lai domā, ka tas vainīgs.

TREŠAIS SARGS

Šaubīgs likās.

Bet tas jau pierunāja, lai tik dzer,
780 (jn zaglis nozaga tā mironi.

PRINCESE

Ko? zaglis nozaga jums mironi?

Un ne jūs paši? Blēži!
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VARAUS

Tas nu gan!
Tāds zaglis redzēts nav kopš Mena laikiem!

785 To zagli gribu redzēt, tas tik vīrs!

Tu, kancler, tu! — Kur tevim viņu ķert?
Bet kas man viņu gādās?

PRINCESE

Tēvs, es zinu.

Kur beidzas vīru prāts, tur sievām padoms.

Princeses telpas.

(Telpas vidū liela ēģiptiešu stila gulta, apkārt greznuma lietas un

dažādi augi, ar kuriem telpa svinīgi izpušķota. Caur logiem skats

uz Nila ainavu. Mēness nakts.)

(Princese, vāraus, kalpones, kalpi.)

PRINCESE

790 Visskaistās segas klājat dārgiem zīdiem,

Kā zeltu spīdošas, kā palmas zaļas,
Kā tuksnešvērsmes karsti sarkanas!

Vismaigos spilvenus no strausu spalvām,
Kas gultā līgojas kā balti tvaiki!

795 Pārpārim kaisāt sārtas rožu lapas,
Gar spilvenmalām mēļas vijolītes,
Kas maigi, mīļi kļaujas vēl tām miesām,

Kas viņas nospiež, ka tās smaršā mirst.

Pie gultas sāniem liekat smuidras niedras,
800 Kas slīgst kā nogurušas meitenes.

Pār visu liekat starot lāpu liesmām

Drīz zelta, sudraba, drīz vara stariem

Un verat logus bālai mēnessgaismai,
Lai aizcel burvībā pie vakardieves.

805 Ar saujām vizuļzvaigznes izkaisāt,
Lai manas debess zvaigznes skaistākas

Par Hnuma zvaigznēm un par Hora liesmām.;
Tur mīlas putni dzied, tur cikādes

Kā citkārt viņu nakti, skaistāk, skaistāk.

(Uz kalponi.)
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810 «Visgudrākais mans darbs ir nepratina

Visgrēcīgākais pārmērīga mīla

Uz manu māti —» ā, tas savādi!

Tas nav no neģēļiem un nekrietneļiem.

Laid viņu iekšā!

KALPONE

815 Klausos.

(Aiziet.)

PRINCESE

Būs jau ari

Tik veiklis rakstītājs, kas tiecas augšup;
Nu parunāsim mirkli laiku kavēt

KALPONE

(Atgriezdamās.)

Klau, kundze, nav vairs!

PRINCESE

820 Kas?

KALPONE

Tā vīra nav,

Ko liki iekšā saukt.

PRINCESE

Lūk, sabaidījās —

Ka nespēs atbildēt; lai! ejat gulēt!

KALPONE

825 Es negulēšu, sargus pārlūkošu.

(Aiziet.)

PRINCESE

(Viena, sapņaini»)

Ak, viena skaista nakts! Nekad vairs nebūs

Aiz manis laime, priekšā nav nekas.
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Tas vienmuļ' galma greznums, ak, un ļaudis!
Kā viens, tā otris: Nila smilšu graudi

830 Un netīrāki vēl par Nila dūņām.
Ak nakts! ak, skaistais sapnis! sapņot atliek —

— Kas bij tas zemnieks? Likās pārāk cēls!

Viņš zaga mironi? par ko? priekš mātes?

Vai viņš tai mātei dēls? Tad mironim

835 Viņš būtu brālis? — Kas to nokāvis? —

Ak mīļais, mīļais, kur tu?

(lenāk Tutanh s, pārģērbies kā Jauns augstmanis.)

TUTANHS

Se es esmu!

(Viņš apskauj viņu un aiztura acis.)

PRINCESE

Vai! vai! Kas tur?

TUTANHS

Jel klusāk! Līgavainis*

PRINCESE

840 Laid mani vajā!

TUTANHS

Nu, tad gaidi velti!

(Aši paslēpjas.)

(lenāk kalpone.)

KALPONE

Kas, kundze, ir? Tu mani sauci?

PRINCESE

Nē!

KALPONE

Man likās tava balss: «Vai! vai! Kas tur?a
845 Un tad par laiku kā: «Vai logi vaļā?»
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PRINCESE

Es tikai sapņoju, ka nāk mans mīļais

Kā viņu pirmo nakt', tad cits kāds nāca,

Es mīļam uzsaucu: «Vai, vai, kas tur?»

Ej vien tik gulēt*, nenāc, kad pa sapņiem
Es atkal runāšu.

KALPONE

Kā kundze vēlas.

Es būšu tuvu, visi sargi modri,

Un katris vietā, kas tik nāks, to ķers.:
Tu esi gluži droša.

PRINCESE

Jā gan, droša.

*

Kas bij tas pārdrošnieks? Balss, šķiet, nav sveša

Nu aizbiedēts ir projām.

TUTANHS

Ir tepat.;

PRINCESE

A, tu vēl te? Kā nebijies?

TUTANHS

Vēl klusāk.

PRINCESE

Ko acis spied man ciet?

TUTANHS

Lai neredzi.;

PRINCESE

Kas esi?

* Sajā vietā pamatteksts beidzas.
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TUTANHS

Tas, uz kuru gaidi tu.

PRINCESE

Nē, tas ir miris.

TUTANHS

Dzīvs.

PRINCESE

Es redzēju,
Ar pašas rokām viņu aptaustīju,

Viņš manas ilgas līdzi aiznesis.

TUTANHS

Par viņu tālāk tavas ilgas iet

Līdz viņa otrai būtnei. [2 nesalasāmi vārdi]
Tas es.

PRINCESE

Kas esi tu?

TUTANHS

Kas viņu mīl.

PRINCESE

Ko gribi tu?

TUTANHS

Vēl vairāk nekā viņš.

Viņš zaga še visdārgās, skaistās rotas,

Lai dotu varu tās, es gribu vairāk:

To, kas par visiem dārgakmeņiem dārgāks,
Par visām rotām skaistāks, ij par zvaigzni,
Ko visu mantu namu krājas atsver.

PRINCESE

Ko gribi?
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TUTANHS

Gribu tavas sārtās lūpas,
Tās sarkanākas ir par rubīniem.

Un tavas acis — melnus dimantus,

Un tavus matus zilganus kā tērauds,
Es gribu tevi.

PRINCESE

Ha, ha, daudz tu gribi, —

TUTANHS

Es vairāk gribu, tūdaļ tevi gribu.

PRINCESE

Es esmu līgava, lūk, līgavgredzens.

TUTANHS

Un kāds tev vainags galvā?

PRINCESE

Līgavaiņa.

TUTANHS

Es ņemšu gredzenu un vainagu,
Neviena nebūs tev pēc manis skūpstīt.

PRINCESE

Ha, ha, ij pašam tev nav tiesības

No manis skūpsta prasīt.

TUTANHS

Tiesības

Man būs, bet pirms vēl būs, es skūpstu ņemšu.

PRINCESE

Ej nost.

TUTANHS

Nav tiesību tev mani atstāt.

Pēc pašas vārau pavēles tev jābūt
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Pret mani laipnai — divi jautājumi
Man jāliek priekšā, es tos atbildēšu,

Un rokā būs tas, ko tik sen tu meklē,

Tas lielais zaglis.

PRINCESE

Tu tas lielais zaglis?
Es gribu tevi redzēt.

TUTANHS

Vēl par agri.

PRINCESE

Tu zagšus ienāci še?

TUTANHS

Divas reizes.

Tik droši tu še topi apsargāta.

PRINCESE

Tu tas, kas rakstīja un nenāca,
Kad liku tevi saukt?

TUTANHS

Es nāku nesaukts,
Kad gribu es.

PRINCESE

Visgudrākais tavs darbs

Ir neprāts?

TUTANHS

Jā, ka nācu še pēc tevis —

PRINCESE

Bet mātes mīla kā visgrēcīgākais?

TUTANHS

Es, māti mīlot, ņēmu tai pus dzīves,

Lai otru pusi glābtu.
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PRINCESE

Kā?

TUTANHS

« Es zemnieks,

Kurš mātei dēlu dod, ko zaga kanclers.

PRINCESE

Tas zemnieks tu? Lai nezvēru, tu lūdzies,

Lai neatriebju? Vainīgais tev tuvs?

Man jāredz tas!

TUTANHS

Cūskula!

PRINCESE

Ak, tā?

Tu zemnieks neesi, tu nevainīgs,
Tu glīts no vaiga. Kas tu esi, teic!

Ko acis turi ciet, es redzēju. —

TUTANHS

Kaut redzēji, bet nepazini mani.

PRINCESE

No tava skūpsta tevi pazīstu,
Tā skūpstīja tik viņš, kas tagad nokauts,
Tik straujāks bij tavs skūpsts.

TUTANHS

Jo bija zagts.

PRINCESE

Tu zagi man ij viņu, manu mīļo?
Tu visu zodz.

TUTANHS

Ij tevi gribu zagt.
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PRINCESE

Ij vārau' mantnīcu tu apzagi.
Es gribu redzēt, kāds tu esi, laid,

Es kliegšu.

TUTANHS

Visi tavi sargi guļ.

PRINCESE

Teic, kā tu zagi?

TUTANHS

Ir man slepus eja.

PRINCESE

Kas manu mīļo nokāva?

TUTANHS

Neprasi!

PRINCESE

Teic, teic!

TUTANHS

To kāva viņa paša brālis,

Lai nepazītu, nenodotu māti.

PRINCESE

Tu, tu to nokāvi. Tu esi brālis,

Tu viņam līdzīgs, tu, tu slepkava!
E, sargi, sargi, zagli noķēru!
Es atriebšu par savu mīļo draugu!
Nu turi acis man, man tava roka,
Lai rausties kā, es tevis nelaidīšu.

A, roka gluži auksta tev un bāla.

TUTANHS

30.7.24.

Kas mani turēt spēj? Tik mīļā vien,
Ne tava gudrība, ne atriebība.
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Tu nespēj mani ņemt, bet tevi es.

Un redzi! Nākšu drīz pēc otra skūpsta.
Še, tagad turi to, ko mīli tu.

PRINCESE

Tu, gudrais, esi ķerts, es, meita, veicu.

TUTANHS

Ha, ha! ha, ha!

PRINCESE

Ak vai! ak, tādu viltu!

KALPONES

Kas, kundze, noticis? Vai bij kāds še?

— Mēs balsis dzirdējām! Vai ielauzušies?

— Tu sauci — noķerts zaglis! Kas viņš ir?

— Ko kundze nerunā? Tā klusi sēd.

— Tā galvu apseguši, liekas, raud.

— Kas viņai klēpī? Skatāt! trejas rokasl

— Tai rokās sveša roka. nogriezta.

PRINCESE

Jūs visi ejat prom, es teicu jums,
Kad es še runāšu, tad nenākat.

Tu, Raja, palieci

KALPONE

Kundze, kas tev ir?

PRINCESE

Viņš mani pievīlis tik nedzirdēti!

Kā es to saķeru aiz rokas, tā,

Un gribu notvert zagli, tad tāroka

Ir sveša roka, nogriezta, ak, kam?

KALPONE

Ak, tāda gudrība! ak, noziedzība,

Griezt roku mironim! Tā apgānīt!
Neviens vēl pasaulē nav bijis tāds

Tik gudris un tik bezkaunīgs kā šis.

Kāds viņš no sejas?
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PRINCESE

Acis sedza man,

Bet redzēju uz mirkli: skaists un cēls.

Un gluži līdzīgs manam dārgam draugam.

KALPONE

Tas viņa brālis būs.

PRINCESE

Tik straujāks, stiprāks.

KALPONE

Vai tevi skūpstīja?

PRINCESE

Jā, vienu reizi,
Bet viņa skūpsts tik aizraujošs, tik svešāds

Viņš otrreiz mani skūpstīt solījās,
No tā lai viņu pazīstot.

KALPONE

Nu, lūk,

Viņš tevī iemīlējies, — ko viņš nāca,
Jo nāve še tam draud.

PRINCESE

Bet balss tam maiga.

KALPONE

Kad mīl, tad maiga balss ij niknākam.

PRINCESE

Še, tagad turi to, ko mīli tu,

Tā viņš man teica aizbēgot — šī roka —

Kam pieder tā?

KALPONE

Ak, kam?
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Tā mīlā roka,
.

Tas viss, kas ir man palicis no mīlā,

Bet viņš tad brālim roku nogriezis.

Viņš divkārt aizskar mironi un mani.

Tas ir par daudz! To atriebt var tik asins!

KALPONE

To var tik nonāvēt — vai iemīļot! —

PRINCESE

To briesmoni lai mīlu, mūžīgs naids!

KALPONE

Klau, dzied kāds!

PRINCESE

Viņa balss.

Tā mīļā dziesma bij, tā atkal skan.

Un viņa roka mani glāstīja.
Tik auksta tagad! Nāc, es sasildīšu

Pie manas krūts, ko tu tā mīlēji.
Ak, nedzīva, ak, stinga! Tā ir dzīva,

Kas tevi nogrieza, lai lāsts pār to.

KALPONE

Bet kas šo roku tevim dāvāja?
Tā dzīva roka.

PRINCESE

Maigi bij tam pirksti,
Bet pārdroši. Bet dzīvi. — Šie ir stingi.
«Tik klusa mēness nakts, nāc, mīli, nāc ...»

(22789/103)
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FRAGMENTS

LUGAS PIRMAJAM CĒLIENAM

20.11.22.

Man šodien tomēr jāsvin prieka svētki,

Ka beigta mana lielā mantu nama celtne.

Es reižu reizēm atliku, nu nevar vairs.

Mans nedraugs kanclers mana manu viltu.

Kā dzīvot gribu, ķēniņš liek man mirt.

— Nu, protams, viens tu zini noslēpumu,
Un ķēniņš grib, lai nezina neviens.

Tu cēli mantu namu — slēptuvi.
Lai nespētu nekad neviens to apzagt,
Lai noslēpums ir drošs, tad jāmirst tev.

— Es manīju, ka ķēniņam tāds nodoms,

Un tādēļ ietaisīju slepeneju,
Lai atriebtu un taisni tādēļ zagtu.

Nu, kad man jāmirst, teikšu noslēpumu
Jums, maniem dēliem, ejat mani atriebt.

Kad šodien atsūtīs man ķēniņš balvu

Un ēdienu no viņa galda, tā būs ģifts.
Nāks arī ķēniņš pats un kanclers līdz

Un ļoti slavēs mani, teiks, liks celt

Man piramīdi, zināt, tad man gals.

(22789/77)
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FRAGMENTI

PĀRĒJIEM LUGAS CĒLIENIEM

26.7.24.

PRINCESE

To lielo nelieti, to miroņzagli,
Kas nekaunas nekādu kauna darbu,
Kas atrauj cilvēkam visdārgāko,
To es gan dabūšu, man neizbēgs!
Kad tam nekas nav liegts, man ar! ne.

Tēvs, tā es darīšu: tu pasludini,
Ka katris aicināts uz svētkiem nākt

Un katru vāravmeita laipni pieņems.
Tik noteikums: tas mīlai izredzēts,

Kas būs visgudrākais un grēcīgākais.
No visiem darbiem — tāds ir zag|a darbs

Tā zaglis nodosies.

VĀRAUS

Bet viņš vai nāks?

PRINCESE

Viņš diezgan drošs, un saldā alga vils.

VĀRAUS

Bet kad viņš noķerts būs un prasīs algu?

PRINCESE

Tad viņu vils.

VĀRAUS

Nu esmu mierā.
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PRINCESE

Jūs apsargājat mantnīcu no āra,

Bet iekšā liekat sargus!

VĀRAUS

Paši zags.

PRINCESE

Likt nāves sodu!

VĀRAUS

Kurš tad drīstēs iet?

PRINCESE

Tad pati iešu es.

VĀRAUS

Vai dien', tu ne.

Tu zini, cik viņš aši nogriež galvas,
Tik vieglis grieziens, ņem jel sargus līdz. i

PRINCESE

Tad paliks nenoķerts un nesodīts.

VĀRAUS

Nē, nē, kad rūp ij tev to rokā dabūt,

Tad darīsim mēs tā: es likšu ziņot,
Tik jāteic, jāizstāsta divi savi darbi,

Un, kurš vislabāk izstāstīs, to grāb,
Tas būs, bez šaubām, zaglis.

PRINCESE

Vai viņš teiks?

(22789/103)

4.8.24.1

Ak mīļā, labā, skaistā, debešķīgā!
Jel atmosties un teic mums labu vārdu.



538

Mēs vienās bailēs stāvam še pie tevis,

Ko tu tā apklusi un novērties,
Ko ne pus acis neuzmet uz mums?

PRINCESE

Nost, uzmācīgās! — Paldies ij par to!

— Tu atkal runā, runā! — Saldā balss!
— Tu daiļā rociņa, nu, sit jel mani!
— Tā, tā, plēs matus! — Plēs ij man, ij man!

— Nu atkal uzlec mūsu saulīte!

PRINCESE

Es visas likšu durstīt adatām,
Jums saules versmē likšu kailām stāvēt!

Ko miera nedodat! — Jā, sodi, sodi!

Tik runā atkal rubīnlūpiņām,
Tik rādi atkal pērļu zobiņus!

PRINCESE

Ak vai, tāds kauns, tāds kauns. — Kāds tur nu kauns?

Lai kaunas labāk viņš, bij bail no tevis.

Kā mēness tu, un viņš kā lampas guntiņš.
Vai skaists viņš?

PRINCESE

Mirkli redzēju: bij cēls.

Un tādu nekrietnību! Tā viņš krāpj!
— Ko? Kā viņš izbēga?

PRINCESE

Kā izbēga?
Kā pēdējs zaglis, kad tā roku tver,

Viņš atstāj miroņroku un ne savu!

— Tāds miroņzaimotājs, zems ļaundaris!
— Kas tādam prātā, ak — dot cita roku!

PRINCESE

Tik stipras rokas, bet tik maiga āda,

Kad acis turēj' man. Ak, viņa skūpsts!
Tā skūpstij' tik mans mīļais, nē, vēl saldāk.;
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Tas nelietis, es likšu sist to krustā!

Ar karstiem laužņiem kniebt, ar dzelkšņiem durt.

— Bet tad jau nenāks viņš?

PRINCESE

Tā spidēj' acis,

Tik mīļi un tik gaiši! Sods un nāve!

Tad pēc var apžēlot. — Bet kad viņš nenāk?

PRINCESE

Viņš sollj' otru skūpstu. — Viņam skūpsts
Var maksāt galvu!

PRINCESE

Tas vēl nav par daudz!

— Viņš tevī iemīlējies, viņš jau nāks.

— Tik gudra otra nav. — Tik bezkaunīga!

PRINCESE

Viņš nokauj manu mīļo, mani viļ.
Es atriebšos — vest viņu šurp — lai paliek,

Prom, prom! — Nāk vāraus!

VĀRAUS

Mīļo bērniņ, bērniņ.
—- Kungs negrib runāt! — Tāda nekaunībai

Pagalam apzog, znotu apkauno
Un noķert neļaujas, tāds Zeta2 kalps.

KANCLERS

Man atkal zagta nauda.

VĀRAUS

Ak, ko tu,
Man šorīt atkal dārgās mantas zagtas,
Pus manas mantas pieder lielam zaglim.
Es izpostīts uz mūžiem, nabags vāraus.

Es biju bagātāks pa visām zemēm,

Nu šis man atņem!
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PRINCESE

Ak, jums nieku žēl.

Viņš mani izsmej.

VĀRAUS

Ir gan gudris, veiklis.

PRINCESE

Ko gudris?! Tādai gudrībai tik nāvi!

KANCLERS

Kungs, sludināsim zaglim nāves sodu.

VĀRAUS

Kas uzrādīs, tam dosim princesi.

KANCLERS

Kam tūdaļ princesi — ar naudu pietiks.

VĀRAUS

Jā, nauda! tā jau apzagta, vēl dosim?

Nē, dosim princesi.

KANCLERS

Un es?

VĀRAUS

Ej prom.

Ne naudusargāt prot, ne savu bārdu.

Ej tautai sludināt, ko nupat teicu.

Kad būtu znots tik gudris kā šis zaglis,
Tas arī atnestu man naudu atkal.

PRINCESE

Bet sods visbargākais lai zaglim top,
Lai priestri izdomā vai meklē rakstos.

Es citu precēšu, lai tad viņš jūt!
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KANCLERS

Kungs, pieteicies kāds vergs, viņš sakās zinot

Par lielo zagli ziņas.

VĀRAUS

Ved to šurpī —

KANCLERS

Nupat es pasludinu, te jau klāt.

Ir manam rakstam spēks.

VĀRAUS

Vai nesazinies

Tu pats ar zagli?

KANCLERS

Atkal aizdomas.

— Še ir tas vergs.

VĀRAUS

Kur ir tas zaglis, teic!

[TUTANHS]

Kungs, es to varu teikt tik princesei.

KANCLERS

Nē, saki vāraum —

PRINCESE

Nē, saki man!

VĀRAUS

Lai saka kam, kad tikai rokā nauda.

PRINCESE

Tad ejat visi prom.
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KANCLERS

Vai nav tas zemnieks?

PRINCESE

Nu teic.

TUTANHS

Es varu teikt tik vienai tev.

PRINCESE

Tad ej. Nu, saki!

5.8.24.

[TUTANHS]

Augstā princesei
Es nāku lūgties tavas žēlastības,
Es nāku tavā priekšā ceļos mesties,
Es atzīstos, ka uzveikusi tu.

PRINCESE

Kas esi tu?

TUTANHS

Vai manis nepazīsti?

PRINCESE

Kā pazīstama liekas tava balss,
Bet svešs tavs veids.

TUTANHS

Man tūkstoškārtīgs veids,
Bet visi tūkstoš veidi vērsti bij pret vienu.

PRINCESE

Ko gribi?

TUTANHS

Uzklausies līdz galam.;
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PRINCESE

Runā!

TUTANHS

Vai, kundze, atriebt var par pārestību?

PRINCESE

Jā, atriebt, atriebt, ko man nodarīja!
Ko nolaupīja man, kā apsmēja!

TUTANHS

Kad nokauj to, ko mii?

PRINCESE

Jā, atriebti

TUTANHS

Tēvu.

PRINCESE

Ij to.

TUTANHS

Kad apsmej: vainīgs pats.

PRINCESE

Ij tā.

TUTANHS

Man tēvu ņēma, apsmēja mūs visus,
Pret augsto varu mēmiem vajdzēj' būt.

Kam taisnību bij sargāt, pats to lauza.

Tad zvērēju pie tēva aukstām miesām

Ar viltu deldēt ienaidnieka dzimtu

Kā tēvu, tā ij bērnu.

PRINCESE

Deldēt, deldēt!
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Tad gāju viņu deldēt, pirms tā mantu.

Pus mantas atņēmu, bet pazaudēju
Pus savas dzīves, tad es nolēmu

Tā bērnu ņemt. Vai var?

[PRINCESE]

Var, var,

Bet, kā to tvert, tas neģēlis tik viltīgs.

[TUTANHS]

Bet vai var atstāt atriebi?

[PRINCESE]

Nē, nē!

[TUTANHS]

Kad pēkšņi dieve Hatora3
grābj sirdi

Un apgriež apkārt sirdi, iekšām šņirkstot,
Ka labais top tev kreiss un kreisais labs,
Ka pēkšņi visa mana dzīve dziest,

Ka nezini vairs tēvu, māti, brāli,
Tik vienu nežēlīgu dievi vien,

Kas tavu žults un aknu atriebi

Ar vienu smaidu vērš par ...

(22789/107—109)
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ATSEVIŠĶU PANTU

UN RINDU UZMETUMI

20.11.22.

KANCLERS

Nu labi, ka nekas nav ņenub.

Tā varēja viņš visu paņemt,
Pie. sevis pārcelt mantu namu.

Nekasr nekas, vismaz nav mans,

Pret vārau vēl cieņu jūt.
Šais laikos paldies ij par to.

Vai nāk pa zemes apakšu?
Bet būtu zīmes še vai tur.

1f > . . |īfl
,

29.5.24.

Tavas gaišās, skaidrās acis

Laistās prieka vieglās šalkās

Zilās, baltās ezerkrāsās.

(22789/90)

12.6.24.

Lai laimē dzīvo tavas būtnes dvēsle

Un lai tu vadi milijonus gadus,
Tu, kas tu mīli tēvu zemes vēsmas (Vakarzemi Tēbas)
Ar vaigu sēdi tu pret vēso vēju,
Un tavas acis skata svētlaimību.
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Lai tavu māju dzīvi sargā Bess*

Un lauvu dieves naidniekiem ņirdz zobus.

Lai gūstits ienaidnieks ar savu galvu
Kā zelta griezums pušķo tavu zizli.
Kas dārgām mizām, zelta stīgām aptīts,
Kas notai klāts ar kukaiņspīdu spārniem.

Tik tievas audumskaras, lai tās tiktu

Ar smaršu eļļu mērcētas kā sveces,

Kā saules dievam izbirušas dzirkstis,
Kas naktī turētu vēl saules miņu,
Lai tavās acīs atspīdētu saule

Un viņas pret' man spīdētu kā mēness.

(22789/90)

9.7.24..

Tev acis spīd kā Bastetkaķei 5 naktī.

Jo saules dievs ir Jaudis radījis
Nosavu acu spožām asarām.

No asarām mēs nākam, visu mūžu

Mēs vadām asarās. Kad raud pats dievs,

Kā mēs lai neraudam?

Kā liela lotuspuķe uzzied saule

Uz jūras viļņiem, Mehvertgovij bērns.8

Tu, rīta vanags, skaisti atmosties,
Kad zeme guļ vēl mākoņos.

Šī visa zeme viena jūra top,
Nevienam tīrumam nav ejamvietas*
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Tu taisnis tiesnesis, kas neņem balvas,
Kas paceļ mazo, sargā nabago,
Kas nesniedz roku zemes vareniem.

Tu cēlais, kura gaita nezināma,
Cik noslēpts ir tavs stāvs.

Tev noejot, top aklas abas zemes.

Tu atstaro ar abām dieva acīm.

Tu vanags, skrej caur abām debesīm.

10.7.24.

Caur taviem stariem ļaudis redzēt spēj.
Tev nāsīs dvaša iet no dzīvo dvēsles.

Kam nāsis cieti aizbāztas ar zemi,

Kam rīkle šaura, sažņaugta no smiltīm,
Tam liec tu atkal elpu atgūt.

Mēs visi iznākam no viņa acīm.

Bez viņa ziņas nerodas nevienas dzīves.

Tu kungs pār zemi, pavēlnieks pār smiltīm.

Tu ugunīgais jauneklis ar spozmu.

Tu daudzinātais daiļa stāva bērns.
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Tev abas Nila meitas vēsta.

Lai sadedz viņu čūskas vērsmes dvaša,

Kas dzīvo tavu vārtu augstumos.
Tavs kuģis brauc pa liesmu ezeru.

Tu roku apakšzemes kungiem sniedz.

Kas nāvē guļ, tie slavē tavu daili,
Kad tava gaisma viņiem nostaro.

Tie uztic tev, kas viņu sirdis mit,
Lai tu tiem sevi skatīt ļauj vēl reizi.

*

Kad tu man garām ej, klāj mani tumsa,

Kā savā zārkā guļu.;

Tu noliec taisnību un neļauj grēkam
Nākt priekšā.

Kas vajā mani, stiprāks ir par mani.

Tas vecais tārps pie tavas galvas nenāk

Un aiziet garām tavu kāju pēdām.

Līdz četriem debess balstiem.

No viņa miesas sviedriem iztek Nils.

Uz zemes muguras ceļ namus, tempļus
Un piramīdas, vaļņus, druvas taisa.
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Daudz vairāk, nekā grāmatās spēj rakstīt.

Bet tu jau nesūdzies: man smagums spiež.

Tev plūdi savas niedras nes.

Tu «lūkošanas lielais», guļ tavs gars.
Kā mūžība no abām mūžībām.

Kad kalpam grēkot tīk, tad kungam piedot

Kungs nepavada dusmās pilnu dienu,
Bet dusmo vienā mirklī, otrā žēlo.

Kas nelaime, tā vēršas žēlastībā,
Un Amons7

apgriežas uz sava vēja.

Tu klausi lūgumu, tu nāc, kad sauc,

Tu vājam elpu dod.

Es sēdu akmenī kā dzemdētāja.
Tu dienā liec man redzēt tumsību (nelaimi).

11.7.24.

Cik saldi vīnu dzert, tik saldi šķiet
Man tavu balsi dzirdēt.

Sauc manim dūjas balss: jau aust, jau aust.

Ko mani vilini? Kur ir mans mīļais?
Še esmu, tavā istabā, mans mīļais.

(22789/131—135)

13.7.24.

Es izstieptus tos lieku tev zem kājām —

Ka Sešetzvaigzne sprauslā uguni
Un rasu dāvā.
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Tu atriebējs, kas spīd uz muguras

Tiem uzvarētiem.

Tu iznīcini pasauls galus
Tu vērsis, krokodils, tu lauva, vilks.

Tu ļaunos grūd kā saule mākoņus.

(22789/84)

14.7.24.

Tu mute, kas dod mieru visai zemei.

Kas zelts pret sudrabu, tik skaistāks vien,

Bet sudrabs dārgāks.

Tu priekšnieks visiem ragiem, nagiem, spalvām
Tu uzraugs abiem putnu ezeriem.

Tu, kuram nākot galma rindas veras.

Tu vīis, kas ļaužu priekšā taisni stāv.

Tev amats dots: tu dienasvidus stabs.

(22789/93)

19.7.24.

Tad pa visu zemi atskan gaviles,
Paviāni brēc, un putni dzied,

Kustoņi lec kājās, zivis mirgo,
Jūras smejas, debess zilums spīd,
Cilvēki ceļ rokas uzelpojot,
Dievi slavē skaisto, mīļo bērnu,

Savā laivā saule lēļo prieka pilna,

Līksmojas par to, ko radījusi.

Saule plaši spārnus izpletuši,

Asām, raibām, durstītajām spalvām.
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Dieva kvēļu acs dedz ienaidnieku,
Dieva galvas čūska dzels, kas naidnieks.

Dieva abas acis, abas čūskas.

Karaliskais zvaigznājs Orions,

Saulei Hators atver vakarvārtus,

Vakarkalna sienai klāt stāv dieve,

Vakarkalna dieve.

Čūska uguni spļauj pret naidnieku.

Naita8
, mate, kura dzemdēj! sauli,

Kura dzemdēja, pirms dzima pati.

(22789/88—89)

19.7.24.

Saule dzimst ik dien' no debess govs,

Pāriet debesis un rietā mirst,
Aizbraukdama zelta laivā lejā.
Rītā saule dzimst kā vabulīte,

Pusdienā tā spīd ar vanagacīm,
Kaudamās pret čūsku Apopi,
levainota cīņā, asiņota
Vakarā kā Atums9 viņa mirst.

Vakarlaivā kāpj kā mūžu valdnieks,

Brauc caur nāves valsti Oziriss. 10

Savās alās miroņi to līksmi sveic,

Veras viņu acis, sirdis gailē,
Rokas izstiepj, slavē to, tam visu sūdz.

Viņš tos klausa, kuri zārkā guļ,
Veldzē viņus, dvašu viņu nāsīs dod.



Viņi velk tā laivu nāves Nilā

Līdz pat kalnam Eeh, tur izkāpj Re,v

Sēstas dienas laivā debess tālē braukt.

(22789/87)

19.7.24.

Mēness — debesu staigātājs,
Kā saimnieks ik nakti pārstaigā,
Kā ilgu dzīts dzejnieks.
— Pa debess jūru brauc laivās zvaigznes.
— Saule labā acs un mēness kreisā.

10.8.24.

...
Jo dzīve ir tik miegs, bet nāves brīdī

Mēs tikai mostamies uz īsto dzīvi,
Kas sākas Ozirisa valstībā.

Tev savā sirdī nebūs sagrauzties,
Jo viens no 42 grēkiem

12

Ir nožēlums.

(22789/87)
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RADĀMAS DOMAS VISAI LUGAI

17.4,24.

Izceit Tutanhu pret amerik[āņiem?j, Snofru.'

Zagļi bieži varoņi angļu romānos.

Gudris un stiprs, tas ir jārāda.
Pret sievietēm augstsirdīgs.
Sieviete droša un veikla, sportangliete.
Sentimentāls, jo atriebj tēvu.

Krimināli aksturs.

lespēju daudz greznām dekorācijām.

(22789/116)

14.5.24.

Lai dzīvo tava būtne un lai tu vadi miljons gadu, tu, kas

mīli Tēbas.

Tu, kas sēdi ar vaigu pret vēso vēju
Un kura acis skata svētlaimību.

Māju dzīves sargdievības: Bess un lauvu dieve.

Karaļčūskas — balta Augšēģipte,
sarkana Lejēģipte.

Grezni zižļi ar gūstītiem ienaidniekiem, ar koka mizām

aptīti, musturi no spīdošiem kukaiņspārniem*

«

Sveces no satīta audekla eļļā.

(22789/91J
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12.6.24.

Daudz lirikas. Stalažu ašu
f īsu, gatavu, tad lirisku izbūvi,

kā namu izgrezno.

(22789/117)

1.7.24.

Medus āboliņa vainagu uzkar, ejot pie mīļākās.
Tutanhs zin, ka būs, paņem līdz.

Tutanhs ir nabagu reliģija par dievu žēlsirdību.

cf. 53. Rel. d. a. Ag, s

(22789/92)

9.7.24.

Visslinkākais lai top ķēniņš, tam jābūt slinkam.

cf. L. Puškaiša V 289. ip.
3

(22789/92)

13.7.24.

I Piramīdu teksti, sakāmvārdi.

II Miroņu grāmata.
111 Grāmata par mutes atdarīšanu.

„ par to, kas ir zemzemē.

„ par vārtiem.

„ par diviem ceļiem (uz skaidro Nila zemi).
Cilvēku deviņas ciltis.

Abas zemes savienoja, liliju un lapseni sasaistīja.

(22789/84)

15.7.24.

Satīru uz ķēniņiem. Saprotamu arī vienkāršiem ļaudīml

(22789/118)

5.8.24.

Minēt ēģipt. raksturojumu par skolotājiem, ari citus

amatus.

Eģipt. teicieni, sakāmvārdi.

(22789/106)
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RADĀMĀS DOMAS ATSEVIŠĶIEM CĒLIENIEM

Pirmais cēliens.

Rampsinits. Nē I c€L, jo līdzīgs «Zelta zirgam».

Namdara namā.

I cēl. Šodien spāres svētki. Atlikti spāres svētki daudz-

reiz, lai ilgāk dzīvotu, nu vairs nevar. Zin, ko kārais grib,

tādēļ ietaisa vēl zagļu robu. Nu jāiet mirt. Varbūt vēl

varēs? Namdarim būs jāmirst, lai neizpaustu mantas pag-

raba noslēpumu.

Tas jau ir agrāk bijis. Kārais žēlojās, bet tad apmie-

rinājās, ka nekā vairs nebūvēs; piramīdi būvēs cits. Tas

nozīmē, viņš var bez manis iztikt; liks mani nokaut. Kad

mani godinās un sniegs atsevišķu galdu un no karaļa

biedam, tad bus ģifts. Prasīju taisni, noteica. Atnes, kad

nespēj nākt slimības dēļ.

Sūtņi vēsta taisni tā par godināšanu. — Are, — atvadās

kā uz nāvi. — Neraudat, nebūs jau tik ļauni.

Ģifts — kā karali var tā apvainot! —

Māte ar dēliem paliek vaimanājot. Kā atriebties? lenāk

tēvs. Es cerēju, bet redzu, ka grib gan nokaut, teikšu tad

vēlreiz. Pasaka noslēpumu. — Es vēl gribu viņu baidīt.

Dēlu runas par atriebi.

Sūtnis. Atpakaļ ar tēva līķi: pats izkrita no nestāvām

un nositās. Vēl teica, ka būtu karali brīdinājis. Redzat, ka

kārais nav vainīgs.

Dēli: kārais viltīgs, ar viltu jāatmaksā. Jāiet zagt.

(22789/130)

Otrais cēliens

26.7.24.

Sargi top sodīti, ka nenosargājuši.

(22789/122)
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II

1) Mantu namā. Kārais, kanclers. Ir zagts jau otrreiz.

Princese meklē savas rotas lietas. Kanclers likt slastus,

pavairot sargus.
Kārais nožēlo namdari, ka tas traģiski miris pašā slavas

priekšvakarā. 2ēl, ka nav, kas pārlabo kambari. (2ēl, ka

nepateica noslēpumu. Bailes par brīdinājumu.)
— Gribēja namdaris tik ar viltu ilgāk dzīvot. —

2) Abi brāļi. Vecākais tiek slastā. Gara scēna. Abi mīlas;

abi grib atriebties. Varonība un dzīves mīlestība. (Varbūt

atklāj mīlestību uz princesi?) lekliedzas jaunākais. Nāk

sargi, aizbēg. Galvas griešana.

3) Sargi. Kārais ar kancleri. (Princese pazīst miesas.)
Izkārs līķi, kurš raudās, būs vainīgs. Ar viņu asarām

(un mīlestību var visātrāk) ķert zagli.

(22789/81)

Trešais cēliens

Pie pils sienas.

111

Kā var ļaut līķi kārt — ko karat?

3) Māte iet garām, raud, pierunā ar dieva vārdiem, nāk

no otras puses,

2) draugs lūko pierunāt sargus, atpirkt, atņem naudu,

draud nodot, paņem visu naudu,

3) vīna tirgotājs iet garām. Ķeram; noķēru. Ko tu iedevi?

Maiss caurs? Kliedz: palīdzat! ķerat! Tas aizbēg. Sargi

pienāk. Sāk dzert, aizmirst māti. (Vai kontrabandas

vīns?)
r4) Piedzirda, noņem līķi, nodzen pus bārdas (teic māte).:
5) Sargu piedzērušas runas. Dekorācija, zvaigznes.

6) Kārais ar kancleri. Lai iet sargāt princese??
(Princese nāk skatīties. Tam nikni atriebties, kas nonā-

vējis viņas mīļāko. Vai nozagta viņas mīlamā rotas

lieta.)
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21.7.24.

Nokrauj viņu. Lūdz māti neiet. Māte lūdzas tik vienu

aci pamest.
Tu zvērs, kā vari jokoties par svētāko?

Kiz, kiz, kiz, mēda.

(22709/111)

[26.7.24.]

111

Vēl nav sargāts iekšpusē, princese sēdēs iekšā.

Zaglis nāks, jo pate labākā rota palikusi vēl

jeb vai

ir atkal bijusi zādzība.

(22789/122)

111 Namdara mājā

Māte un jaun. dēls. Skats ar galvu, brālis, tad māte.

Dēls nav viss. — Lai zūd visa atriebe, kad dēls nav viss.

— Es tev, karal, to atriebšu. Visu zemi izlaupīji. Man tēvu

un nu brāli atņēmi. Manu māti gribi atņemt. Es tev iz-

postīšu visu ģimeni, tev meitu atņemšu. Pirms brāli pestīt.
lešu ar draugiem nakti.

— Nē, man jāredz dēls. — Neej dienu. — Jāiet. —

Daudzus nevar piedzirdīt.
— Ņemšu daudz biedru, ar varu aizvedīšu abus.:

111

1) Māte iet garām raudot. —Raud par vīru.

2) Pie līķa sargi. Brālis piedzirda un apsmej sargus.
3) Kārais un kanclers,

(22789/112)

111

Vāravs žēlojas par zagtām mantām. Tik skaisti trauciņi*
Kausiņi, e]ļas zelta podiņi.
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Saredz, ka Tut-Anhs pārvar sevi atriebi. Vai iet vai ne ?

Princeses bēdas, kauns, dusmas, trakošana.

Vāiavs un kanclers. Ko tu dari?

— Princese un meita.

— Vergs ar princesi.
Princese grib vinu izveikt, tad atteiksies no atriebes.

(22789/102)

Ceturtais cēliens

15.7.24.

IV Vāravs pamāca meitu, kā jādara: kad zaglis stāstis

savu stāstu, tad to ķert, bet, kad cits stāsta, tad nedot sevi,

jo stāsts nav īsts.

Tā tu tiksi sveika cauri,

Kas tad man no tā?

Kanclers negrib tādus svētkus.

Te spriež uzvaras cerībās.

(22789/119)

IV

26.7.24.

Ar kalpu runa: domāju, ka tas būs zaglis, kas piedzir-
dīja sargus. Kāds bij?

(22789/121)

IV

Mantu kambarī? Vai princeses istabā?

To pieņems, kas atklās zagli.
Redz un abi iemīlas, bet abi grib atriebties, abiem ir

misija.
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Noņem princeses svārkus par pierādījumu, bet redz, cik

skaista, un atkāpjas.

Viņa redz, ka ir brālis, tikpat skaists, viss tas pats,

tomēr ķer. Dabū nocirsto roku.

Kanclers. Kārais.

Trūkst princes svārku. Gods laupīts.

(22789/123)

Piektais cēliens

1.8.24.

V

Uzvara zudusi.

Tā pati situācija, tikai nu nolaidušies.

Māte ari nāk denuncēt.

Vai papriekšu pakārt, tad precināt?
— Ko man mironis virs vai pusmironis.
— Tad papriekšu precēt un tad kārt.

— Jūs iedrīstaties vārava znotu kārt?

Ne domas!

(22789/104)

3.8.24.

Vāravam dusmas aug; nozog, apkauno kancleri — znotu,

apkauno meitu, nozog pus mantas.

Kā dabūt atpakaļ? Ņemt par znotu.

To ieteic zaglis.

(22789/105)



115.7.24.]

V pēc romant. gala vēl pasakas gals, ko ļaudis izprot;
uzvaru?

(22789/118)

V

Galmā. Pats brālis (atnes svārkus) nododas, jo iemīlējies,

nespēj atriebties, tādēļ mirs pats.

Viņa precēs varoni.

(22789/109)
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Četrpadsmitajā sējumā ievietotie darbi

Ar 14. sējumu hronoloģiskā secībā sākam publicēt Raiņa nepa-

beigtās lugas. To gatavibas pakāpe ir dažāda: izveidoti cēlieni, atsevišķi

fragmenti, radāmās domas, plānojumi. Plašākos lugu fragmentus Raini*

iekļāvis 1925. gadā izdoto kopotu rakstu «Dzīve un darbi» 10. sējumā,
kur uzrakstījis tiem īsas ievadpiezīmes. Sajās piezīmēs dramaturgs saka:

«Drāmu fragmenti top te klajā laisti, tādēļ ka nav izredzes uz drāmu

turpināšanu un nobeigšanu «mūsu laikā», kurš sevišķi nelabvēlīgs drā-

mai: nav arī izredzes, ka drīz beigsies «mūsu laiks». Tad jau drīzāk

drāma» {DzD,1 10. sēj., 329. lpp.).

Sajā sējumā iekļauti dramaturga dzīves laikā publicētie, bet nepa-

beigtie dramatiskie darbi, pēc tara 15. sējumā sekos pārējo aizsākto

lugu fragmenti un ieceres. Hronoloģiski lugas kārtotas, ievērojot pirmo

datējumu, kad sāktas atzīmēt radāmās domas katrai lugai. Lai atviegli-

nātu nepabeigto lugu uztveri, 14. sējumā tūliņ pēc Raiua dzīves laikā

publicētā teksta kārtoti nepublicētie teksta fragmenti un atsevišķu pantu

uu rindu uzmetumi, tad — radāmās domas. Varianti nepabeigtajām

lugām netiek doti. Rindas numurētas tikai dramaturga dzīves laikā publi-

cētajam tekstam. Sīkāk par materiālu izkārtojumu rakstīts katras lugas

komentāros.

Radāmajās domās nereti atrodami arī dažādu vēstures avotu kon-

spekti vai Raiņa piezīmes par lasītiem darbiem, tālab radāmās domas

publicētas ar nelielu atlasi, ievietojot galvenokārt tās dramaturga pie-

zīmes, kas raksturo jaunradāmo darbu un tā varoņus. Radāmo domu

nodaļā iekļauti ari dialogu fragmenti, kas vispirms uzrakstīti prozā un

tikai vēlāk pārveidoti dzejā.

Radāmajās domās vērojama nekonsekvence dažu mitoloģisku būtņu

rakstībā, piemēram, «dieva» vārdu Rainis rakstījis gan ar mazo burtu,

gan ari ar lielo, jo vietumis dievu uztvēris kā personificējumu, reālu

darbojošos personu. Si rakstības nekonsekvence radāmajās domās atstāta.

1 Seit un turpmāk norādēs par kopotiem rakstiem «Dzīve un darbi»

lietots saīsinājums DzD.



Radāmās domas sakārtojuši un nodalu virsrakstus devuši šī sējuma

sastādītāji. Jāpiebilst, ka Rainis radāmās domas netika kārtojis publicē-

šanai, tālab vietumis iespējamas pretrunīgas atziņas, taču tās atspoguļo

dramaturga daiļrades laboratoriju un meklējumu procesu. Katras lugas

radāmajām domām doti tikai tādi skaidrojumi, kas nepieciešami teksta

uztverei, tie atrodami šajā nodaļā.

Par lugu komentēšanas vispārējiem principiem rakstīts ši izdevuma

9. sējuma 519.—520. lpp.



567

IMANTS

SACERĒŠANAS GAITA

Nepabeigtajai lugai «Imants», kurai Rainis bija uzrakstījis visai ap-

jomīgu fragmentu, uzmetumu un radāmo domu kopu, ir ilgstoša un sa-

režģīta vēsture. 1925. gadā, komentējot kopotu rakstu «Dzīve un darbi»

10. sējumā ievietotā lugas fragmenta rašanos, dzejnieks atzīmēja: «.Ja

ievēro, ka pirmais mēģinājums izteikt «Imanta» vielu dramatiskā veidā

pieder jau ģimnāzijas gadiem, tad šī fragmenta gaita ir pat garāka nekā

«Kurbada» gaita. Bet pirmais «Imanta» drāmas rokraksts, kurš ilgi bija

uzglabājies un kuru vēl redzēja arī Aspazija, tagad pa pārmaiņu gadiem

ir nozudis; atmiņā viņu atdzīvināt nevar» (DzD, 10. sēj., 328. lpp.). Un

tālāk Rainis uzsvēra: «Jaunajiem mēģinājumiem izvest «Imanta» pro-

blēmu nav organiska sakara ar senajiem; tā še iespiestā fragmenta vēs-

ture top daudz jaunāka.

Jaunie mēģinājumi bija divi: pirmais attiecas uz 1912. gadu, otrais

uz 1917. un vēlākiem gadiem. 1912. gada «Imanta» rokrakstu nav man

še, atminu tikai, ka bija uzrakstīts trešais cēliens.
1 1917. gada «Imants»

ir še iespiestais fragments no pirmā cēliena. Sis pirmais cēliens sākts

1916. g. novembrī, bet tālākā daļa uzrakstīta 1917. g. aprīļa mēnesi.

Ir vēl izvesti daži skati trešā cēlienā, bet tie attiecas uz 1919. gadu. Tad

drāma nav vairs turpināta, kaut gan šad un tad vēl cilāta, bet vienmēr

atkal atmesta, jo patstāvīgajā Latvijā patriotiskas vielas vairs nespēja

interesēt mūsu moderno publiku. Viela ir turpretī ļoti dramatiska.

Bija vēl trešais mēģinājums vielu izveidot, bet tur problēms ir daudz

tālāk vests un ietverts patstāvīgā drāmā; tur ir izvesti skati un sastrā-

dāts plašs piezīmju materiāls par ideju un uzbūvi. Saucās tā drāma

«Imantas ausma». Tas materiāls nav man tagad pieejams» (DzD, 10. sēj.,

323. lpp.).

1 Starp «Imanta» materiāliem, kuri šobrīd glabājas Raiņa muzejā, šāds

teksts nav atrodams.
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Šie Raiņa izteikumi, bez kuru palīdzības orientēties plašajā, nesakār-

totajā lugas materiālā būtu ārkārtigi grūti, pierāda, ka viena visaptve-

roša «Imanta» iecere nekad nav eksistējusi. Dramaturga iztēlē dažādos

viņa dzīves posmos veidojušies četri daiļdarbu projekti, kuri uzlūkojami

kā patstāvīgas, atšķirīgi izstrādātas idejiski mākslinieciskas vienības un

kurus citu ar citu saista galvenokārt tikai izmantojamā viela. Tādēļ ari

šajā izdevumā «Imanta» materiāli sakārtoti četrās atsevišķās hronoloģiski

secīgās nodaļās ar sastādītāju izvēlētiem nosacītiem nosaukumiem «Ģim-

nāzijas gadu «Imanta»», «1912. gada «Imants»», «Imanta ausma» un

«1917. gada «Imants»».

Ģimnāzijas gados iecerētajam «Imanta»1 variantam ir vienreizīga no-

zīme Raiņa radošajā biogrāfijā. Tas bija nākamā dzejnieka — augošas,

meklējošas, tikko sevi apzināties sākušas mākslinieka personības pirmais

mēģinājums izteikties drāmas formā un, kā rakstīja Aspazija atmiņās

par Raini (135247/4), reizē arī pirmais apliecinājums viņa dramaturga
dotībām.

Ģimnāzijā Rainis sāka dzīvi interesēties par latviešu tautas pagātni

un tās vēsturiskajiem likteņiem; viņš lasīja J. Češihina sastādītos «Bal-

tijas hroniku un vēstures materiālu krājumus» 2
,

G. Merķeļa «Latviešus»,

J. Alunāna, K. Biezbārža, K. Valdemāra v. c. jaunlatviešu darbus, kuri

pauda buržuāziski nacionālās kustības sākotnējā — progresīvā posma

idejas. Likumsakarīgi, ka tobrīd, kad F. Sillera traģēdijas «Marija

Stjuarte» noskatīšanās Rīgas Vācu teātrī3
Raini ģimnāzistu pamudināja

izmēģināt savas spējas dramaturģijā, par vielas avotu savai pirmajai

lugai viņš izvēlējās G. Merķeļa «latviešu teiku» «Vanems Imanta», kurā

bija attēlota tautas cīņa pret vācu iebrucējiem.

Tā kā sākotnējais «Imanta» manuskripts gājis zudumā (no tā sagla-

bājušās tikai trīs pusaudža stūrainā rokrakstā aprakstītas lapiņas — ne-

liels lugas galvenā varoņa monologa fragments, «Imanta» izplānojums pa

cēlieniem un tajā darbojošos personu raksturojumu skice), par daiļdarba

idejiski māksliniecisko ieceri iespējams spriest gaužām nosacīti. Skaidrs

tikai viens — jauno Raini visnotaļ ietekmējis G. Merķeļa «Vanems

Imanta». Sī sacerējuma iespaidā viņš veidojis topošās lugas sižeta metus

1
Ģimnāzijas laika tekstos Rainis lietojis formu «Imanta», vēlākajos ga-

dos — formas «Imanta», «Imants» un dažkārt ari «Ims». Lai nerastos

neskaidrības, sastādītajā tekstā lietota tikai forma «Imants» — arī tad,

ja runāts par ģimnāzijas laikā radušos lugas projektu.
2

Raiņa uzmanību īpaši piesaistīja šajos krājumos ietvertās Latviešu

Indriķa un Baltazara Rusova hronikas.

8 Tā bija jaunieša pirmā nopietnā saskare ar īstu dramaturģiju un

teātra mākslu (Skat.: Birkerts A. J. Raiņa dzīve. — Rainis J.

Dzīve un darbi, 1. sēj. R., 1937, 42. lpp.).
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un konflikta ieceri; ari vairums tēlu uz «Imanta» uzmetumiem pārcēlu-

šies no G. Merķeļa «latviešu teikas».1 Tajā attēlotajā «varenajā virsaitī»

nākamais dzejnieks redzējis patiesi diženu varoni — tautas brīvības

ideāla nesēju un par tādu acīmredzot mēģinājis izveidot savu Imantu.

Šķiet, ka ģimnāzijas gados aizsāktā luga ari pēc idejiskā satura un pa-

matnoskaņas, pret tautas apspiedējiem vērstā cīņas patosa zinā ļoti līdzi-

nājusies G. Merķeļa «Vanemam Imantam».

Aspazija Šveices emigrācijas pirmajā posmā rakstīja, ka luga «savā

dramatiskā uzbūvē ir tik stipra un oriģināla, ka tur nekas nav grozāms

un tikai jāizstrādā vien» (135247/4). Ari paša Raiņa izteikumos «Imanta»

pirmais variants figurē kā samērā gatavs daiļdarbs.

Pie aizsāktās lugas Rainis palaikam strādāja 20. gadsimta pirmajos

gados Slobodskas trimdā, «Imanta» manuskriptu viņš dažkārt pārlūkojis

arī Šveices emigrācijas sākuma posmā, taču īsta ierosinājuma turpināt

lugas rakstīšanu dramaturgam aizvien pietrūka, un piedevām nez kur

noklīda ari «Imanta» rokraksts. Līdz ar to 1911. gada maijā, kad Raiņa

domas senajai tēmai pievērsās atkal nopietni un mērķtiecīgi, «Imanta»

projekta metus viņam būtībā nācās radīt pilnīgi no jauna.

Garā pārceldamies uz dzimteni, dzejnieks prātoja, kā senatnes varoņa

personību varētu saprast 1905. gada revolūcijas atplūdu perioda grūtību

nomāktā latviešu tauta un kā attiecīgajos sabiedriski politiskajos apstāk-

ļos Imanta tēlu vajadzētu traktēt dramaturgam, kas pārstāv pamatšķiras

intereses. 1911. gada 31. maijā fiksētās radāmās domas liecina, ka atbil-

stoši aktuālajām laikmeta prasībām Rainis lugas varoni tobrīd gatavojies

tēlot kā tautas glābēju un mierinātāju mesiju, kā «kvintesenci no lat-

viešu tautas nākotnes un cilvēces nākotnes» (22825/2). Imanta tēlā Rai-

nis gribēja sakoncentrēt daudz cietušās tautas nākotnes cerības, tai pašā

laikā padarot leģendāro varoni nevis par netveramu abstrakciju, bet gan

par «zvaigzni ikdienā, ideālu reālā dzīvē» (22825/2). Optimistiskai, paci-

lājošai, pēc dramaturga ieceres vajadzēja būt arī visai daiļdarba atmo-

sfērai, tādēļ viņš «Imantu» bija nodomājis rakstīt grieķu traģēdijai rad-

niecīga svinīga «lieliskuma» garā.

Jaunā lugas varianta pamatmeti nu bija ieskicēti, un, kaut arī tie vēl

kādu laiku palika aizmetnī, pavisam «Imanta» iecere Rainim no prāta

vairs neizgāja. 1911. gada 17. oktobri lugas nosaukums parādījās tuvā-

kajos gados veicamo darbu sarakstā, un 1912. gada pavasara mēnešos

dzejnieks patiešām ķērās pie «Imanta» projekta izstrādāšanas.

1 Lugas radāmajās domās parādās ari vairākas jaunas, acīmredzot paša
Raiņa izdomātas darbojošās personas, piemēram, Imanta māsa Lauma

jeb Laima un krustnešu sabiedrotā — pavedēja un viltniece Marija;
savukārt daži no aizgūtajiem tēliem, kā Imanta sieva («Vanemā
Imantā» — Aijta, Rainim — Austra), pārdēvēti citā vārdā.



570

Atsevišķas piezīmes lugai tapa jau aprīlī, taču sistemātiski «Imanta*

rakstīšanai, darbam nepieciešamo avotu lasīšanai 1
un materiālu kārto-

šanai Rainis, spriežot pēc ierakstiem dienas hronikā un radāmo Mh

datējumiem, sāka nodoties kopš 1912. gada 2. maija.

Izvērsdams iepriekšējā gada pavasarī atzīmēto daiļdarba ieceri, dra-

maturgs «Imantu» mēģināja veidot kā «laukā izrādāmu» (75533/46) «ilgu

un cerību lugu» (22825/132), kurā skanētu «tautas un cilvēces balss»

(75533/46) un viss norādītu uz Imanta — brīvās nākotnes nesēja gaidām.

Daiļdarba priekšspēlei jeb ievadei (tās uzmetumus Rainis samērā pama-

tīgi izstrādāja 4. maijā) vajadzēja atsaukt skatītāju atmiņā visu garo

tautas brīvības cīņu vēsturi un tās ievērojamākos varoņus, bet priekš-

spēles noslēgumā dramaturgs gribēja akcentēt domu, ka drīz jānāk glā-

bējam Imantam, kurš beidzot piepildīs tautas sapņus un cerības.

16. maijā Rainis pievērsās lugas plānošanai, par vielas (sižeta, kom-

pozīcijas, tēlu) pamatavotu, tāpat kā ģimnāzijas gados, izvēlēdamies

G. Merķeļa «Vanemu Imantu». Taču jaunajā daiļdarba variantā dzejnieks

bija nodomājis daudz pamatīgāk iezīmēt attēlojamo notikumu vēsturisko

fonu un izmantot gan folkloras, gan A. Pumpura dzejoļa «Imanta» motī-

vus. Šo neviendabīgo, zināmā mērā pat pretrunīgo materiālu saliedēt

vienotā veselumā nebija tik vienkārši. Rainis, piemēram, īsti nevarēja

saprast, «kā saskaņot Merķeli ar Pumpuru», un dažbrid viņam šķita, ka

«teika ļoti nenoderīga, pat pretīga» (75533/49). Līdz ar to dramaturgam

uzreiz rokās nedevās arī optimālais lugas plānojums. Tikai tad, kad viņš

bija reproducējis sava «senā», respektīvi, ģimnāzijas gadu, «Imanta»

plānu, atzīmējis G. Merķeļa «latviešu teikas» plānojumu un Aspazijas

piedāvāto plānu «Imantam»,2 atlasījis no šiem paraugiem noderīgāko un

papildinājis to ar savām jaunajām iecerēm, šķita, ka nu atrasts labākais

lugas materiāla izkārtojums pa cēlieniem un piemērotākais sižeta va-

riants.

Maija vidū Rainis plānoja lugas cēlienus, turpināja risināt ar topošā

daiļdarba stilu saistītās problēmas, veidoja tēlu raksturojumus. «Imanta»

materiālu krājumam šai laikā pievienojās arī viens otrs teksta uzmetums

un jau noslīpēts fragments.

1 Kāda 2. maijā fiksēta radāmo domu piezīme (22825/84) vedina uz

secinājumu, ka dramaturgs šai laikā atkārtoti studējis Latviešu Indriķa

Livonijas hronikas vācu izdevumu ar A. Hanzena komentāriem (Ori-

gines Livoniae. Riga, 1857.). Grāmata glabājas Raiņa bibliotēkā (32471).

Tajā ir daudz Raiņa piezīmju un pasvītrojumu, kas attiecas arī uz

Imanta un Kaupo tēmu.
2

Trīsdesmitajos gados, jau pēc dzejnieka nāves, Aspazija pati uzrak-

stīja līdz šim nepublicētu lugu «Imanta» jeb «Zilais kalns» (Skat.:
Viese S. Dzejnieces dzīve. — Aspazija. Dzeja, 1. sēj. R. r 1966,

62. lpp.).
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Turpinot strādāt pie lugas, dramaturgs radāmajās domās atkārtoti

pasvītroja tās galvenā varoņa simbolisko raksturu un centās arvien pa-

plašināt šī simbola ietvarus. 3. jūnijā Rainis, piemēram, rakstīja: «Imants

nes tautas garu, ir viņas priekšstāvis» (22825/3). Citā vietā Rainis pa

stiprinājis savu domu: «Imants nav persona, bet tauta» (75533/56). Savu-

kārt citas ši perioda piezīmes, kurās Jau visai reljefi izveidots Imant*

psiholoģiskais portretējums, rāda, ka virsaiša tēlu dzejnieks iecerējis

savai dramaturģijai raksturīgu «organisku simbolu». Tādējādi Imantam

lugā, šķiet, vienlaicīgi būtu jāveic gan konkrēta, dzīva, ar neatkārto

jamu individualitāti apveltīta cilvēka, gan abstrakcijas, simboliska tēla

funkcijas.

Interesanti radoši nodomi dramaturgam saistījās ar Imanta pretinieks

Koupo tēlu. 2. jūnijā pierakstītajās radāmajās domās lasāms: «Kaups.

Dziļš raksturs. Nav neģēlis. Nav skauģis vien. Ir«=Hektorarm Kriet

niba—Jarl Skule. Ir sava Mesiasa ideja. Agrāk nekā Imam» (75533/80)

77. jūnijā Rainis atzīmējis, ka Kaupo, tāpat kā Imants, «viss pilns a'

Kā pērn par tēviju» (22825/10), un pastāvīgi uzsvēris ši tēla sarežģīto

problemātisko raksturu. Tas, ka Kaupo Raiņa lugā būtu atklājies nevts

tikai kā nelietīgs, zemisks tautas nodevējs bez goda un sirdsapziņas, bel

gan kā pretrunīga personība ar atbildības sajutu savas tautas priekšā,

kā cilvēks, kuram attiecīgajos vēsturiskajos apstākļos neizdodas atrast

īsto ceļu dzimtenes glābšanai no verdzības, neapšaubāmi būtu padziļi-

nājis daiļdarba pamatkonfliktu un lugas saturu padarījis emocionāli

iedarbīgāku, bagātāku, piešķirot tam īpatnējas krāsas un nianses.

Raksturā atšķirīgus, spilgtus un savdabīgus dzejnieks ieskicējis tris

centrālos sieviešu tēlus — krietno un varonīgo «dabas cilvēku» Aivu

(75533/84), fanātisko Irgu, kuras «krietnība sasmalcināta» un avaroniba

piespiesta, ar sāpēm» (75533/85), un, visbeidzot, ļaunuma, klaidonības,

bezprincipialitātes un vieglprātības iemiesojumu — rafinēto kurtizāni Izu

(75533/190).

Šim lugas tapšanas periodam raksturīgs risināmo tēmu un problēmu

salīdzinājums ar dažādiempasaules tautu folkloras un literatūras darbiem.

«Imanta» radāmajās domās Rainis regulāri fiksējis paralēles un analo-

ģijas gan ar lietuviešu dainām (22825/7), ķeltu dziesminieka Osiana

poēmām (22825/3), ģermāņu «Nībelungu dziesmu» (75533/47), gan ar

Homēra «Uiādu» (22825/7; 22825/10; 75533/89; 75533/92), V. Šekspīra

«Jūliju Cēzaru» (75533/47; 75533/90) un «Antoniju un Kleopatru»

(75533/190), J. V. Gētes «Ifigeniju Taurida» (22825/4) un «Egmontu»

(75533/47), F. Šillera «Vallenšteinu» un «Vilhelmu Tellu» (22825/2),

H. Heines «Vāczemi. Ziemas pasaku» (75533/46; 22825/12), K. F. Hebela

«Dcmetriju» (75533/47; 22825/11), H. Ibsena «Troņa tīkotājiem» (75533/47;

75533/89) un citiem pasaules literatūras meistardarbiem.
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1912. gadā Rainis daudz prātoja par radāmā darba versifikāclju un

24. maijā dienasgrāmatā ierakstīja: «Mēģinājos pantmēros priekā

«Imanta» 5 pēdu trohajā, 4 pēdu trohajā un 5 pēdu jambā. Nesamēro-

jami vieglāk un veiklāk iet jambs. Var izteikt aši visus kauzālos, laika,

vietas un blakus apstākļus, sakarus starp pamata teicieniem, jo Ir veikli

līdzekļi, kad, kur, kādēļ, kā un viss pulks citu vienzilbigu partikulu,

kuras trohajā, sevišķi 5 pēdu, ir neiespējamas. Taisni ši sakaru izteik-

šana ir vajdzīga drāmai. Blakus likt faktu pie fakta var epS, aprakstīt,

atstāstīt bez kādiem prātojumiem. Drāma grib taisni visu pamatot, jo

dod ne neapzinīgo ārpasauli, bet apzinīgo cilvēku dvēseli, visas kustības

cēloni. Pate modernā valoda arī vairs neieliekas labi episkā runā, top

stīva. 4 pēdu trohajs vēl labāks, bet garāks, ņem 24 zilbes tur, kur

5 pēdu jambs iztiek ar 21.»

Sarežģījumi radās sakarā ar Raiņa mēģinājumiem atrast «Imantam»

īpašu, Osiana sacerējumiem un G. Merķeļa «Vanemam Imantam» tuvu

stilu. Kā var secināt no 9. jūnijā izdarīta ieraksta dienasgrāmatā, dzej-

nieks uzskatīja, ka īstenot šo ieceri viņam nav izdevies «Imanta» vielas

nepārvaramās pretestības dēļ.

Ignorējot visas grūtības un neveiksmes, vēl jūnija vidū Rainis

«Imanta» drīzas uzrakstīšanas iespēju vērtēja optimistiski. 19. jūnijā vēs-

tulē Jaunā Rīgas teātra komisijai viņš lūdza atsūtīt mākslinieka J. Kugas

veidoto kostīmu un dekorāciju skices «Indulim un Ārijai», jo, kā rak-

stīja dzejnieks, «tādi man būs vajdzigi arī «Imantā»», kur tāpat «masu

skati ieņems lielu lomu». Raiņa gatavība drīzumā realizēt savu «Imanta»

ieceri izpaudās ari viņa solījumā nekavējoties nosūtīt teātrim luga3ainu

un cēlienu sarakstu.

Līdz 1912. gada beigām vēl šad tad tapa pa interesantai radāmo

domu piezīmei, tomēr kopumā daiļdarba rakstīšanas process kļuva mi-

vien saraustītāks, līdz pavisam apstājās. 1912. gada «Imanta» biogrāfija

lidz ar to bija noslēgusies, jo pāris piezīmēm, kuras dramaturgs lugas

projekta materiāliem pievienoja 1913. un 1914. gadā, jau piemita nejau-

šības raksturs.

Sakās pasaules karš, arvien draudošākas kļuva ar! Latvijas okupāci-

jas briesmas, un to ēnā Raini pārņēma mokošā doma, ko iesākt, lai pa-

sargātu savu tautu no bojāejas. «Imanta» iecere uz laiku atkāpās otrajā

plānā, līdz 1916. gada 7. lebruāri Rainis saņēma Jaunā Rīgas teātra

bijušā dramaturga K. Freinberga vēstuli ar uzaicinājumu atsākt darbu

pie lugas. Pirmskara sarakste par teātra mākslinieciskajiem jautājumiem

dzejniekā bija nostiprinājusi uzticību un cieņu pret K. Frelnbergu, un

Rainis nolēma atsaukties uz viņa priekšlikumu.

1916. gada 9. martā, tāpat kā pirms četriem gadiem, dramaturgs no

jauna sāka risināt domu par to, kādam jābūt «Imantam», un radāmajās

domās atzīmēja: «Imantu iesākt ar mēģinājumu atminēt senā varoņa
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vai senās pils, vai senās brīvības vārdu, t. i., uzceltni» (22025/19). Šķiet,

ka Rainis jau tad bija nolēmis jauno lugas variantu veidot ne vairs uz

G. Merķeļa un A. Pumpura sacerējumu pamatiem (to saikne ar latviešu

tautas vēsturi un folkloru lr visai nosacīta), bet gan, priekšplānā izvirzot

un īpaši akcentējot Imanta celšanās ideju, konsekventi balstīties uz pa-

šas tautas daiļradi. Darbam pie lugas, kā bija nodomājis dzejnieks, tātad

vajadzēja sasaukties ar viņa mēģinājumiem sistematizēt latviešu vatoņ-

teikas un sagatavot tās «dramatiskai iegūtnei» (DzD, 5. sēj., 7. lpp.).

Tā kā šo ieceri Rainis jau bija sācis realizēt, plānojot plašu latviešu

folkloras vielā dibinātu lugu ciklu,
1

kura pamattēma būtu bijusi pasau-

les un cilvēces tapšana, bet dominējošā ideja — doma par dzīves dialek-

tisko attīstību, tad jau «Imanta» trešā projekta pamatmetu ieskicēšanas

laikā dramaturgs centās atrast lugas vietu šī dramatiskā cikla ietvaros.

10. martā Rainis sagatavoja vāciņus ar uzrakstiem «Imanta. Ideja»

(22825/18—61); «Imanta. Cēlieni» (22825/89—143); «Imanta. Valoda. Krā-

sas. Dekorācijas» (22825/132 —155); «Zilais kalns. Imanta ausma»

(75533/193) (tie abi bija jaunā lugas varianta eventuālie nosaukumi, no

kuriem dzejnieks pēc tam izvēlējās pēdējo), un intensīvi sāka krāties

radāmās domas, uzmetumi un plānojumi gan visai lugai, gan atseviSķiera

cēlieniem. 12. martā Rainis, piemēram, fiksēja sekojošu daiļdarba plānu:

«I verdzība, nemiņa. Jausma par grimtni un celtni. II pirmā meklē.

111 neīstā tautība [.. ]IV revolūcija [.. JV Kā pirmā I par celtni, par

ausmu» (75533/177).

Šajā lugas tapšanas posmā dzejnieks aktīvi vāca teikas par nogri-
mušām pilīm un to uzcelšanas mēģinājumiem,2 kā arī meklēja dažāda

rakstura un tematikas tautas dziesmas, jo katrā «Imanta ausmas» cēlienā

viņš bija nodomājis izmantot īpašu, atšķirīgu dziesmu materiālu. Piemē-

rotākās folkloras tēmas un motīvus Rainis nekavējoties centās saliedēt

ar aktuālajām tautas dzīves problēmām, vispirms — ar lugā akcentē-

jamo pamatdomu par to, ka «gluži jaunai jātop tautai», ka «nākotnes

valsts nāk, šķira. Pamatšķirai pati tauta jāpārlauž, jāsāk pašai darboties»

(22825/23).
Par daiļdarba pamatnoskaņu dramaturga nodomi salīdzinājumā ar

«1912. gada «Imanta»» iecerēm nebija mainījušies — 12. martā viņš to

formulēja kā «cerību» (75533/151).
Pēc pāris nedēju ilga pieklusuma «Imanta ausmas» tapšanas procesā

Rainis atkal spraigi strādāja ar dažādiem folkloras avotiem, Izdarīja pla-

šus izrakstus, turpināja veidot lugas sižetu. Aizvien jūtamāk daiļdarba

1
Par ciklā (tā varbūtējais nosaukums bija «Saules loks») lekļaujamo

lugu skaitu Raiņa domas mainijās.
8 No vēstītājas folkloras avotiem Rainis, strādājot pie «Imanta ausmas»,

visplašāk izmantoja F. Binemaņa sastādīto teiku krājumu «Llvlān-

disches Sagenbuch».
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radāmajās domās šai laikā izcēlās ziedošanās ideja. Lai kļūtu par savas

misijas cienīgu varoni, Imantam, tāpat kā Antiņam un Totam, pēc Raiņa

ieceres vajadzēja atteikties no pelnītās algas — dvēseles miera, kuru

viņam pēc smagām cīņām bija sniegusi dusa Zilajā kalnā. 3. aprīļa pie-

zīmēs topošā lugas tēla — tautas glābēja likteni dramaturgs raksturoja

šndi: «Mūžīgs progress, sāpes, cīņa. Nekad pēc uzvaras miers. Atkul

tnlāk no jauna» (22825/106).
Laikā no 18. lidz 21. aprīlim Rainis uzrakstīja «Imanta ausmas»

ievadskatu, kurā ganiqi Ins un Ine dienvidū sastopas ar veļu bērniem

un sapņo par mirušo tuvinieku un seno tautas varoņu modināšanu. Sa-

jās un nākamajās dienās dramaturgs fiksēja jaunus eventuālus daiļdarba

nosaukumus «Apgrimusī pils» un «Izceltā pils», tālāk izstrādāja lugas

idejiski tematiskos metus un plānojumu. Jo plašāks izvērtās «Imanta

ausmas» projekts, jo skaidrāk kļuva redzams, cik grūti būs saliedēt

monolītā veselumā Raiņa atzīmētās tēmas, idejas un motīvus, kuri bija

ne vien stipri atšķirīgi, bet palaikam arī gluži pretrunīgi. lespējams, ka

tieši ieceres pārliekās sadrumstalotības dēļ jau aprīļa beigās darbs p>e

lugas pārtrūka un atjaunojās tikai pēc pusgada — oktobra pēdējās

dienās.

29. oktobrī dramaturgs radāmo domu piezīmēs skaidri izteica savu

neapmierinātību ar iepriekš paveikto: «lesākt vajga tūliņ, ar ļoti sapro-

tamu, sajūsminošu, ne ar bērniem, kuru runas jānoklausās, lai ieprastos.

Diezgan vienaldzīgi iztirzājumi. Vajga ko aktuālu» (22825/34). Meklē-

dams izeju no krīzes, Rainis nonāca pie atziņas, ka jātēlo «ausma, bet

ne galīga celšanās. Jo neesam vēl cēlušies, nevar notikumiem aiziet

priekšā. Un tāla utopija arī nav» (22825/39). Lugas noslēgumā viņš no-

lēma uzsvērt domu — Imants celsies tikai tad, kad tauta būs ieguvusi

ticību saviem spēkiem un sākusi cīnīties par sociālo un nacionālo atbrī-

vošanos. Lūk, kā skan Imanta replika daiļdarba finālam: «Es nākšu, kad

ccv ticēsat, kad būs sajūsma. Cīnāties un būs. Celies un cīnies, pamat-

šķira» (22825/40).

Oktobra beigās Rainis prātoja ari par jaunu dramatisku ciklu va-

riantu veidošanu, par «Imanta ausmas» iekļaušanu tajos, apsvēra var-

būtību rakstīt atsevišķu lugu «Merķeļa Imants». Taču kopš 1. novembra

radāmajās domās sāka dominēt jauna tendence
— gan idejiskā aspektā,

gan mākslinieciskajā izveidē cieši sasaistīt «Imanta ausmu» ar «Uguni

un nakti». Dramaturgs pievērsās problēmai, «kā izmantot U. N. krāsas,

valodu, pantmēru» (22825/47), gan arī pamatīgi salīdzināja Lāčplēša un

Ima'ita tēlus, līdz nonāca pie secinājuma, ka «Lpl. un ims viens un ta3

pats» (22825/50). Citur gan Rainis atzīmējis: «Imants Lpl. pēcnieks, ma-

zāks gars» (22825/51).

1. novembrī, kad radās visas tikko citētās piezīmes, dramaturgs rak-

sturo]? savu jauno ieceri: «Kad Ausma ir Ug. N. turplnums un nobei-
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gums, tad labums tas, ka U. N. Ausmu ceļ ar savu autoritāti. Pazīstami

varoņi. Tad arī Imants gluži ārpusē, svešais tēls nost. Bet tad arī visi

nāk atpakaļ, Kangars un Melnais bruņenieks, un top cita luga, ne līdz-

šinējā «Ausma». Bet «Ausma» tik gatava, un arī pēc tās ir loģiska va-

jadzība. Jādara, ka Lpl. un U. N. ietilpst «Ausmā»» (22825/44).

Nākamajās novembra dienās tapušajos skatu uzmetumos, cēlienu plā-

nojumos un radāmajās domas visai lugai patiešām, atbīdot Imantu pie

malas, ienāca pazīstamie «Uguns un nakts» tēli un lidzās agrākajām

ieskanējās arī pavisam jaunas tēmas un idejas. Tomēr drīz vien izrādī-

jās, ka šie Raiņa plāni nav pietiekami pārdomāti, un jau mēneša beigās

viņš sāka realizēt atšķirīgu ieceri, kas bija daudz tuvāka abiem pirma-

jiem «Imanta» variantiem.

21. novembrī Rainis, iekārtojis vāciņus ar uzrakstiem «Ideja»

(75533/45—60) un «Plāns» (75533/204—205), tūlīt pat izstrādāja samēra

detalizētu plānojumu jaunajam, jau ceturtajam «Imantam», kas sakņojās

ne vairs folkloras vielā, bet gan vēsturē un G. Merķeļa «Vanemā

Imantā» un stipri līdzinājās 1912. gadā aizsāktajam daiļdarbam. Nākama-

jās dienās lugas plānu dramaturgs vēl nedaudz papildināja un precizēja,

bet 26. novembrī sāka rakstīt «Imanta» pirmo cēlienu. Līdz mēneša bei-

gām jau bija sakrājies paprāvs melnrakstu žūksnītis, taču tad Rainis

pēkšņi darbu pārtrauca.

1917. gada 23. februārī dzejnieks lugas materiāliem pievienoja bagā-

tīgas ziņas par pāvestu Innocentu III,' bet 9. martā — izrakstus no da-

žādiem Rīgas vēstures avotiem. «Imanta» projekta tālākajai izstrādāšanai

viņš no jauna pievērsās tikai aprīļa sākumā. Acīmredzot neseno februāra

revolūcijas notikumu un ar to saistīto nākotnes plānu ietekmēts, Rainis

radāmajās domās atzīmēja sekojošu ieceri: «Valsts ideja galvenā. ..Di-

vējas valsts idejas: Kaups liels zemes īpašnieks. Tāda valsts, kas paceļ

viņa ienākumus. Muižniekiem jāvalda. Vienalga, kam virsvaldība. Lai

tas, kas aizstāv pret maziem īpašniekiem un bezzemniekiem. Imants —

valsts ne saimnieciska, bet idejiska, uz tautas kopības dibināta. Vajga

apņemt visas šķiras. Valdīt lielākai šķirai, tai, kurai nav cita atspaida

kā lielas zemes ienākumi. Kuras spēks tikai vienībā» (75533/33). Un

tālāk dramaturgs uzsvēra: «Imantu ceļ par vadoni tie, kam nav lielu

īpašumu. Tas jau sākums idejiskai tautas valstij, pamatšķiras valstij»

(75533/70).

Laikā no 7. līdz 17. aprīlim Rainis turpināja pirmā cēliena rakstīšanu,

kā arī paplašināja lugas radāmo domu rezerves — galvenokārt ar atse-

višķu cēlienu plānojumiem. Pēc tam daiļdarba tapšanas process sāka

1
Innocents 111 valdīja no 1198. līdz 1216. gadam — laikā, kad Imauts

nogalināja bīskapu Bertoldu un Turaidas lībiešu virsaitis Kaupo ap-

meklēja Romu.
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virzīties uz priekšu arvien nevienmērigāk, un turpmākajos gados

«Imanta» projektam dramaturgs pievērsās reti.

1918. gada 15. aprīlī dramaturgs izveidoja jaunus vāciņus «Imants.

1912» (75533/19—23) un «Imants. 1917» (75533/31—44), lai sakārtotu

agrākos materiālus, taču nekas neliecina par to, ka viņš tobrīd būtu

gatavojies turpināt lugas rakstīšanu. Arī nākamajos gados Rainis tikai

paretam fiksēja kādu domas uzplaiksnījumu, kam bija sakars ar «Imanta»

projektu, vai arī izrakstīja pa vēstures faktam, ko nākotnē varētu

izmantot.

Dažkārt «Imanta» nosaukums parādījās dzejnieka dienasgrāmatā —

piemēram, 1919. gada 1. augustā, kad tapis ieraksts: «Gribu sākt
..

Imantu». Neliela sarosīšanās notika 1919. gada oktobra beigās. Dra-

maturgs tad uzrakstīja ne vien jaunus vairāku cēlienu izplānojumus,

bet arī dažu skatu pirmrakstus trešajam cēlienam, kuros attēloja Izas

mēģinājumus ievilināt Imantu savos tīklos.

Turpmāk Imanta vārdu Rainis garāmejot pieminēja vienīgi dienas-

grāmatā vai veicamo darbu sarakstos, bet lugas projektam atkal pievēr-

sās 1923. gada februāra vidū. 18. februārī viņš rakstīja: «Kad ņem

Imantu kā politiski vēsturisku lugu, vai tad nevajga Imantam būt gud-

ram un idejas nesējam? Vai ari ne, jo ģēnijs, neapzinīgs, var uztvert

pareizāk ideju nekā gudri praktiķi. Var redzēt lielās tāles, kurp ne-

sniedz gudro skati. [..] Jeb likt attīstīties no luzll un III? Tā vislabāk.

Pie naivitātes pienāk pienākums, mesiānisms un liek pārdomāt un pa-

šam vērsties. (Tā ari man.)» (75533/24).

Tajā pašā dienā Rainis atzīmēja, ka Imantu vajadzētu veidot kā

«Mesiju nacionālajai idejai», kas «izved to līdz galam un norāda, ka tai

jāiznīkst un jāpāriet viscilvēcē» (75533/29). Tādējādi, pēc dzejnieka

domām, «Imantā» varētu dot «vēsturisku un literārisku pamatojumu

valstij un tautībai» (75533/26) un šī luga varētu kļūt par vienu no dar-

biem, kas noslēgtu veselu viņa dzīves posmu. Un tomēr — izrādījās, ka

ari šī versija ir neauglīga, un lugas tapšanas process uz priekšu tikpat

kā nepavirzījās.

1923. gada 10. augustā ieraksts dzejnieka dienasgrāmatā vēsta:

«Priekš «Rituma» «Imanta» jānoraksta.» Nākamajās dienās Rainis atzī-

mēja, ka «caurskatot» un «gatavojot» «Imantu». Taču pēc lugas pirmā

cēliena publicēšanas žurnālā «Ritums» viņš «Imanta» materiālus atkal

nolika pie malas.

Pēdējais īslaicīgas aktivitātes posms lugas rašanās procesā bija

1928. gada jūnija vidus, kad Rainis uzrakstīja vairākus skatus pirmā

cēliena turpinājumam. Acīmredzot nepieciešamo stimulu viņam deva

sekmīgais darbs pie lugas «Rīgas ragana». Tai saskaņā ar 1925. gadā

dzimušo Raiņa ieceri bija jānoslēdz triloģija, kuras pirmā daļa būtu

bijusi «Uguns un nakts», bet otrā — «Imants». Pēc tam kad «Rīgas ra-
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gana» jau bija pabeigta, dzejnieks «Jaunākajās Ziņās» publicētā inter-

vijā tuvāk raksturoja savus nodomus attiecībā uz šo lugu ciklu. Par

«Imantu» viņš izteicās: «Imanta temats mani nodarbina jau sen: pa

otram lāgam jau ķēros pie uzrakstīšanas. Viens variants ir iespiests ma-

nos kopotajos rakstos kā pirmais cēliens, jo es necerēju vairs, ka mūsu

publikā atradīsies pietiekoši patriotisma uzklausīt tādu tematu. Tagad

«Rīgas raganas» lielie panākumi dod man cerību, ka tomēr būtu iespē-

jama arī tāda luga kā vēsturiskais «Imants». Es gribu tātad no jauna

uzņemt darbu pie tās lugas. Temats triloģijai — cīņa par valsti. Šo ciņu

«Ugunī un naktī» uzsāk Lāčplēsis, turpinās Imants un Kaupo; pēdējais

nesekmīgi mēģinot nodibināt ar pāvesta palīdzību tā saukto Sv. Marijas

jeb Māras valsti.»1

Arī šīs ar «Imantu» saistītās Raii>a ieceres nerealizējās, un lugas

ceturtais, pēdējais variants līdzīgi trim iepriekšējiem netika pabeigts.

PUBLICĒJUMI

Neliels 1917. gada «Imanta» pirmā cēliena fragments publicēts žur-

nāla «Ritums» 1923. gada 7. numurā (500.—511. lpp.), bet kopotu rakstu

«Dzīve un darbi» 10. sējumā ievietots viss līdz tam laikam uzrakstītais

1917. gada «Imanta» pirmā cēliena teksts.

PAMATTEKSTS

Par nepabeigtās lugas pamattekstu pieņemts «Dzīves un darbu»

10. sējumā publicētais «1917. gada «Imanta»» fragments, kura tīrraksts

nav saglabājies. Raiņa dzīves laikā nepublicētie lugas fragmenti iespiesti

pēc tīrrakstiem, bet atsevišķos gadījumos, kad teksta tīrraksti «Imanta»

materiālu vidū nav atrodami, — arī pēc pirmrakstiem (75533/16;

75533/59; 75533/170; 75533/187; 75533/203).

SKATUVES GAITAS

«1917. gada «Imanta»» fragmenti kopā ar «Kurbada» un «Kaja

Grakha» pabeigtajām ainām 1965. gadā bija iekļauti Raiņa 100. dzim-

šanas dienai veltītajā A. Upīša Valsts Akadēmiskā drāmas teātra iestu-

dējumā «Viņš trīsreiz sauca mani». Imanta lomā bija I. Burāns.

SKAIDROJUMI TEKSTAM

Lugas fragmentā

219. rindā: bogs (apvidvārds) — meža biezoknis, koku puduris.

1 J. Rainis par sevi un saviem literāriskiem nodomiem nākotnē. — Jau-

nākās Ziņas, 1928, 227. nr., 6. oktobrī.
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Nepublicētos fragmentos

1 Šis lugas fragments nav datēts, taču, spriežot pēc Raiņa rokraksta

īpatnībām, tas attiecināms uz ģimnāzijas periodu.
2

Rainis te citē A. Pumpura dzejoli «Imanta», kuru viņš iecerējis
izmantot lugas prologa ievaddaļā, turpinājumā viņš tieši pievieno

savu oriģināltekstu. Dzejoli pārrakstīdams, Rainis nedaudz pārvei-

dojis A. Pumpura izteiksmi.

3 Dzirs, resp., dzire (apvidvārds) — mežs.

4 Lelde — šeit Imanta meita.

5 Šo fragmentu publicējam pēc nedatēta tīrraksta, kuru Rainis ievie-

tojis vāciņos ar uzrakstu ««Imanta» baltraksti. I». Fragmenta pirm-

raksts tapis 1916. gada 18. aprīlī.
6 Lpl. — lugas «Uguns un nakts» varonis Lāčplēsis, viscaur saglabāts

Raiņa lietotais īsinājums.
7 Milda — lietuviešu vēsturnieks un publicists T. Narbuts Mildu

izdaudzinājis par mīlestības dievieti, taču zinātniska pamatojuma

viņa pieņēmumam nav. Kopš 19. gs. otrās puses arī daži latviešu

rakstnieki savos darbos Mildu minējuši kā mīlestības dievieti. Mildas

diena — mīlestības dievietes diena.

8 Šo un nākamo skatu, kuri acīmredzot iecerēti kā tiešs turpinājums

«Dzīves un darbu» 10. sējumā iekļautajam «Imanta» pirmā cēliena

fragmentam, publicējam pēc nedatētiem tīrrakstiem. Abu skatu pirm-

raksti uzrakstīti 1928. gada 17. jūnijā.
6 Šis fragments, kas palicis pirmrakstā, seko tieši aiz 19. un 20. skata

pirmrakstiem un acīmredzot uzrakstīts tai pašā dienā — 1928. gada

17. jūnijā. Rainis fragmentā visur nav pierakstījis personu remarkas,
taču repliku maiņa ir iezīmēta.

Radāmajās domas

'
Ģimnāzijas laikā Rainis paralēli lietojis formas Kaupons, Kaupo un

Kaups, vēlāk — Kaupo, Kaups un dažkārt arī Kaupis.
2 No G. Merķeļa «Vanema Imantas» aizgūto sirmā Turaidas lībiešu

valdnieka Aco tēlu dzejnieks ģimnāzijas gadu tekstos dēvē par

Aconu, Aco un Acos.

3
Priekšnojaušana (vācu vai.).

4 Ģimnāzijas laika tekstos Imanta māsa dēvēta gan par Laumu, gan

Laimu.

6 Didriķis (Dītrihs, Teodorihs) — cisterciešu mūku ordeņa abats, bīs-

kapa Meinharda palīgs kristīgās ticības izplatīšanā Turaidas lībiešu

vidū, vēlākais Igaunijas bīskaps. 1203. gadā Dītrihs pavadīja Turaidas

lībiešu valdnieku Kaupo uz Romu pie pāvesta.
8 Par Kunci Meindorpu G. Merķelis «Vanemā Imantā» (Skat. Mer«
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ķelis G. Izlase. R., 1969, 272.—290. lpp.) dēvē par Konrādu Mei-

jendorfu, bīskapa Alberta pirmo vasali, kurš 1201. gadā saņēma kā

lēni Ikšķiles pili.
7

Turpmākais teksts ģimnāzijas gadu «Imantas» plānojumam pierak-
stīts vēlāk.

8 Itāliešu dzejnieka Dantes iemīļotā sieviete Beatriče, kuru Dante tur-

pināja apdziedēt arī pēc viņas nāves, dzejnieka darbos parādās kā

abstrakcija, ideāls tēls vai simbols. Arī dzīvē Dante Beatričei nekad

netuvojās kā reālai sievietei.

9
Raiņa dzejoļu krājums «Tālas noskaņas zilā vakarā».

10 Raiņa luga «Uguns un nakts». Radāmo domu tekstos saglabāti dzej-
nieka lietotie īsinājumi: Ug. N., Ug. v. N., Ug. v. Nakts, U. N.

11 Mesija — dažās reliģijās, galvenokārt jūdaismā un kristiānismā,
dieva sūtīts «glābējs», kuram jādibina zemes virsū sava mūžīgā val-

stība. Senatnē un viduslaikos sevi par mesijām dažkārt pasludināja

tautas atbrīvošanās kustības vadoņi.
12 Adepts — šeit kādas idejas dedzīgs piekritējs.
13 Vallenšteins

— vācu dzejnieka F. Šillera lugu triloģijas varonis,

kura vēsturiskais prototips ir Frīdlandes hercogs Albrehts Vallen-

šteins, vācu ķeizara karavadonis Trīsdesmitgadu karā.

14 Tells — F. Šillera drāmas «Vilhelms Tells» centrālais tēls, kura pro-

totips ir šveiciešu tautas teiku un brīvības cīņu leģendu varonis Tells.

15 Ar romiešu cipariem Rainis apzīmē topošās lugas cēlienus.

16 Rainis te atsaucas uz amerikāņu rakstnieka V. Irvinga «Skiču grā-

matā», nodaļā «Indiāņu rakstura īpašības», atveidoto virsaiša Zahema

svinīgo uzrunu saviem ciltsbrāļiem (Irving W. Skizzenbuch. Leip-

zig, [s. a.J, S. 334—336. Grāmata atrodas Raiņa bibliotēkā (121467).
17 Jēdzienu «kosmopolītisms» Rainis lugas radāmajās domās lieto atšķi-

rīgās nozīmēs. Parasti (arī šajā gadījumā) dzejnieks tā dēvē īpašu

sabiedrības attīstības posmu nākotnē — nacionāli nedalītu cilvēci,

bet dažkārt viņš kosmopolītisma jēdzienu lieto arī tradicionāli nega-

tīvajā nozīmē — runājot par tautības un patriotisma noliegšanu, nāciju

patstāvīgas eksistences un valstiskas neatkarības tiesību neatzīšanu

un atteikšanos no nacionālajām tradīcijām un nacionālās kultūras.

. Jēdziena lietojuma nozīme katrā konkrētajā gadījumā izsecināma no

radāmo domu konteksta.

18 Rainis savu pabeigto vai iecerēto darbu nosaukumus lielākoties nav

licis pēdiņās, tādēļ tajos gadījumos, kad lugas nosaukums sakrīt ar tās

galvenā varoņa vārdu (piemēram, «Imants» un «īls» jeb «Kurbads»),

tas, vai dramaturgs runā par daiļdarbu vai arī tā varoni, izsecināms

no radāmo domu konteksta.

19 Karaļmeita — Raiņa dzejoļa «Karaļmeita» tēls. Skat. šī izdevuma

i. sēj., 52.-53. lpp.
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20 Rainis te min vienīgo reālo, Latviešu Indriķa Livonijas hronikā atro-

damo vēstures faktu, kas mums zināms par lībieti Imautu (par
Imantu viņu sākuši dēvēt nepareiza hronikas lasījuma rezultātā).

21 Raiņa luga «Indulis un Ārija».
22 Par savu Imantu Rainis šeit runā kā par Merķeļa Imantam radnie-

cīgu tēlu; citur savukārt tas pielīdzināts A. Pumpura dzejoļa «Imanta»

varonim.

2:) Svētku izrāde (vācu vai.).
24

lecerētais atvadu skats pirms Imanta došanās uz divkauju ar Kaupo

Rainim asociējies ar Homēra «Iliādas» 6. dziedājumā attēloto tro-

jiešu varoņa Hektora dramatisko atvadīšanos no sievas Andromahes

pirms liktenīgās cīņas ar Ahilleju. Hektors nojauš, ka viņš ies bojā,

taču nešaubīdamies dodas pildīt savu pienākumu pret tēvzemi un

tuviniekiem.

25 Rainis te atsaucas uz dziesmu «Trauslā» («Sprode») lietuviešu dainu

vācu izdevumā (Dainos. Litauische Volksgesānge. Leipzig, [s. a.J,
S. 66—67.). Grāmata glabājas Raiņa bibliotēkā (122194).

26 Raudu dziesmas (lietuviešu vai.).
27 Ci. (confer — latīņu vai.) — skaties, salīdzini!
28

AU — iespējams, ka Arābu kalifāta ceturtais kalifs, Muhameda brā-

lēns un znots, kuru šiīti pasludināja par pirmo imamu — kopienas

laicīgo un garīgo vadoni. Viņu nogalināja haridžiti, radikālas muha-

medāņu sektas pārstāvji.
2- Rainis te paralēli dod G. Merķeļa «Vanema Imantas» un sava ģim-

nāzijas gadu «Imantas» plānojumu.
30

Latgale — domāts novads Daugavas labajā krastā, kuru apdzīvoja

senie latgaļi.
31

Daniels Bannerovs
— katoļu priesteris, bīskapa Alberta palīgs lībiešu

un latviešu kristīšanā.

32 Mesiass — mesija.
33

Iniņa (Aspazija) aktīvi dzīvoja līdzi Raiņa darbam pie «Imanta» un

bija uzrakstījusi pat iespējamu lugas plānojuma variantu, kurn dra-

maturgs fiksējis līdzās vienam no saviem «Imanta» plāna projektiem.
34 1897. gada vasarā Aspazija kādā vēstulē (120437), vēlēdamās uzmun-

drināt Raini, piemin fabulu, kurā «dārgumi sauc: «Izroc mani, ņem

mani!»», un apgalvo, ka Rainim esot «spēka diezgan, lai tos izceltu».

Acīmredzot dzejnieki vēlāk cilvēka meklējumus, cīņu, mēģinājumus

rast jaunus ceļus iekšējai attīstībai palaikam mēdza dēvēt par «rak-

šanu».

35 Rainis te salīdzina noskaņu, kas valda G. Merķeļa «Vanemā Imantā»

un leģendārā ķeltu dziesminieka Osiana sentimentāli melanholiskajos

episkajos sacerējumos vai arī to imitācijās. (Skotu dzejnieks Dž. Mak-

fersons par Osiana darbiem uzdevis savus literāros viltojumus.)
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86 Miljē (milieu — franču vai.) — vide, sfēra.

87 No dzīlēm gaisma, no tumsas, no nakts gaisma. No ēnas, no miru-

šajiem (latīņu vai.).
88 Mirušo ēnas (vācu vai.).
89 lligemja — J. V. Gētes traģēdijas «Ifigenija Tauridā» varone, aug-

stākā cilvēcības ideāla iemiesojums.
40 Māmuļa — ironisks apzīmējums Rīgas Latviešu biedrībai (1868—

1940), kura kopš 19. gs. 80. gadiem kļuva par reakcionārās nacionā-

listiskās ideoloģijas paudēju.
41 Šis un sekojošie trīs nedatētie radāmo domu uzmetumi pierakstīti

uz 1912. gada noplēšamā kalendāra februāra lapiņām un, kā liecina

datējumi uz citām tādām pašām lapiņām (22825/130, 75533/57), radu-

šies attiecīgā gada maijā vai jūnijā. Tādēļ šīs piezīmes pievienojam

1912. gada jūnija radāmo domu materiāliem.

42 Egmonts — J. V. Gētes tāda paša nosaukuma traģēdijas varonis,

idealizēts cīnītājs par tautas brīvību, kura prototips ir Egmonts La-

morals, grāfs, viens no antispāniskās nīderlandiešu muižnieku opozī-

cijas lideriem Nīderlandes buržuāziskās revolūcijas priekšvakarā un

sākumā.
43 Zigfrīds — domājams, episkās poēmas «Nibelungu dziesma» varonis.

44 Jarls — agro viduslaiku Skandināvijā tituls, kas apzīmē piederību

pie dzimtas aristokrātijas.
48 Jarls Skule un Hokons —H. Ibsena lugas «Troņa tīkotāji» jvēnās

personas. Imantu Rainis pielīdzina Norvēģijas karalim Hokonam.

kurš cīnās par tautas labklājību un Norvēģijas apvienošanu, bet

Kaupo — traģiskajam Hokona radinieka jarla Skules tēlam. «Troņa

tīkotāju» centrālā persona, kā tālāk atzīmē Rainis, ir jarls Skule,

kurš cenšas atņemt Hokonam troni.

46 H. Ibsena «Troņa tīkotājos» gan atspoguļota Hokona un jarla Skulcs

cīņa par Norvēģijas troni, taču tā nenoslēdzas ar pretinieku tiešu

divkauju kā Raiņa iecerētajā lugā.
47 lespējams, Rainis te runā par vācu dramaturga K. F. Hebela nepa

beigto traģēdiju «Demetrijs», kuras varonis Demetrijs vairākkārt pie-

minēts citos «Imanta» uzmetumos (22825/11, 75533/100).
48 Kā rada Raiņa piezīme nepabeigtās lugas «Cēzars» radāmajās domās

(22788/17), dzejnieks uzskatīja, ka V. Šekspīra traģēdijas «Jūlijs Cē

zars» centrālais tēls ir nevis Bruts, bet gan Cēzars, un līdz ar to ne-

pelnīti pārmeta angļu dramaturgam, ka viņa lugas otrajā cēlienā no-

zūdot galvenā persona.

49 Šeit pieminēta grieķu teikās un Homēra «Iliādā» attēlotā epizode,

kad grieķu varonis Ahillejs atkārtoti iesaistās karā pret Troju, lai

atriebtu savu draugu Patroklu.

60 Rivalitāte — sāncensība.
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51
Stadirepublika {die Sladlrepublik — vācu vai.) — pilsēta—republika.

Viduslaikos tā dēvēja neatkarīgas pilsētas valstis, kuras pārvaldīja

pilsētas padome vai konsulu kolēģijas. Par pilsētas—republikas tie-

sībām tolaik cīnījās arī Rīga.
52 Sis un visi pārējie nedatētie radāmo domu uzmetumi vienam vai

otram «Imanta» variantam pievienoti, spriežot pēc. to satura.

53 Varuna — vēdu reliģijā visu zinošais un bargi sodošais dievs —

tiesnesis un debesu dievs, vēlāk ūdens stihijas, debesu un zemes

dievība.

54 Barbarosa — domājams, H. Heines poēmā «Vāczeme. Ziemas pasaka»

atveidotais vācu ķeizara Fridriha I
—

Barbarcsas (Sarkanbārža) tēls.

55 Skat. 16. komentāru 579. lpp.
56

Holers Andreass
— tiroliešu nacionālais varonis, kurš vadīja Tiroles

zemnieku sacelšanos (1809) pret franču un bavāriešu iebrucējiem.
57

Ugaunieši (no Latviešu Indriķa Livonijas hronikā minētā senā Igau-

nijas nosaukuma Ugaunia) — igauņi.
58 Kaupo mira no kaujā pret igauņiem (1217) iegūta smaga ievainojuma.
59 Rainis te laikam domājis G. Merķeļa darbu «Vanems Imanta», no

kura sarakstīšanas 1912. gadā faktiski pagājuši nevis 90, bet gan

110 gadi.
60

Strādājot pie 1912. gada «Imanta», Rainis izveidojis īpašus vāciņus

ne vien katra lugas cēliena, bet arī daiļdarba «ievades» (dažkārt tā

dēvēta par priekšspēli) un «izvades» (lugas fināla vai epiloga) radā-

majām domām. Tādēļ nošķiram tās atsevišķās apakšnodaļās.
61 Indriķis Letius (Latviešu Indriķis, arī Livonijas Indriķis) — katoļu

garīdznieks, no kura sarakstītās Livonijas hronikas mums zināms

vēstures fakts par lībieša Imauta un bīskapa Bertolda sadursmi

1198. gadā.
62 Vinkelrids Arnolds — šveiciešu tautas varonis 14. gs. Pēc nostāstiem,

1386. gadā kaujā pie Zempahas Vinkelrids par savas dzīvības cenu

nodrošinājis šveiciešu uzvaru pār Austrijas hercoga Leopolda kara-

spēku.
63 «Latviešu zemnieks» — marksisma teorētiķa F. Roziņa darbs, kurā

pirmo reizi no marksisma pozīcijām iztirzātas agrārās attiecības un to

veidošanās Latvijā.
64 Domāts A. Pumpura dzejolis «Imanta».

65 Iza — šo pašu tēlu Rainis dēvē arī par Mariju.
66 Te aptuveni pārstāstīta Latviešu Indriķa Livonijas hronikas 4. nodaļā

aprakstītā epizode par bīskapa Alberta neģēlīgo apiešanos ar dzīrēs

ielūgtajiem lībiešu feodāļiem.

87 Kasandra — grieķu mitoloģijā Trojas valdnieka Priama meita, kurai

Apollons dāvāja pareģes spējas. Kasandras atraidīts, Apollons panāca,

ka viņas pareģojumiem pārstāja ticēt. Trojieši neņēma vērā Kasan-
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dras brīdinājumus par iespējamo Helēnas nolaupīšanu, un tas noveda

pie Trojas kara un Trojas bojāejas. Rainis Izu atšķirībā no Kasan-

dras, šķiet, iedomājies vai nu kā pareģi, kuras paredzējumi ir nepa-

tiesi, vai arī iecerējis rādīt, ka tauta notic viņas nestajai ziņai par

Imanta nāvi.

68 Kasijs — tēls V. Šekspīra traģēdijā «Jūlijs Cēzars», viens no sazvēr-

niekiem pret imperatoru.
69 Cēzars — šeit V. Šekspīra traģēdijas «Jūlijs Cēzars» varonis.

70 Ajaksi — Homēra «Iliādā» divi Trojas kara varoņi, nešķirami draugi,

kuri kopā cīnījušies grieķu karaspēkā pret trojiešiem.
71 Jūsmīga, aizrautīga (vācu vai.).
72 Kleopatra — pēdējā Ēģiptes valdniece no Ptolemaju dinastijas, arī

V. Šekspīra traģēdijas «Antonijs un Kleopatra» varone.

73 1916. gada 7. februārī vēstulē no Maskavas teātru darbinieks

K. Freinbergs mudināja Raini atsākt «Imanta» rakstīšanu.

74 Šeit un nereti arī turpmāk Rainis par «Imantu» runā kā par iespē-

jama piecu lugu cikla — piecatnes ceturto lugu.

75 Bienemann Fr. Livlāndisches Sagenbuch. Revai, 1897. Pie

«Imanta ausmas» strādājot, Rainis diezgan plaši izmantojis šo F. Bi-

nemaņa sastādīto teiku krājumu un bieži atsaucies uz to lugas radā-

majās domās, minēdams ari konkrētas lappuses. Grāmata atrodama

Raiņa bibliotēkā (125038).

76 Raiņa iecerēta luga ar Latvijas folkloras un vēstures vielu.

77 Namitis (Nameisis, Namejs) — 13. gs. zemgaļu valdnieks, par kuru

Rainis bija iecerējis dramatisku poēmu «Namītis».

78 Viesturs (Viestarts) — 13. gs. zemgaļu feodālis, Rietumzemgales

valdnieks. No 1917. līdz 1919. gadam Rainis krāja ieceres un mate-

riālus Viesturam veltītai lugai.

79 Rainis šeit atsaucas uz F. Bīnemaņa sastādītā krājuma 54.—55. (ne-

vis 56.) lpp. atrodamo teiku «Schloß Neuenburg» («Jaunpils pils»).

80 Te laikam domāta iecerētās piecatnes trešā luga «Zemgales gals».

81 Alkesta (Alkestīda) — grieķu mitoloģijā valdnieka Admēta sieva,

kura ziedoja dzīvību, lai paildzinātu mīļotā vīra mūžu.

82 Šo tekstu Rainis uzrakstījis uz «Imanta ausmas» materiāliem iekārto-

tiem vāciņiem.

83 Zemlika; zemlikas (apvidvārds) — mirušo piemiņas diena.

84 Šīs Raiņa piezīmes ir teikas «Jaunpils pils» konspektīvs plāns.

85 Šo tekstu Rainis atzīmējis uz lugas materiāliem paredzētiem vāciņiem.

86 Četratne *- viens no Raiņa iecerētajiem lugu cikla variantiem ar

latviešu folkloras un vēstures vielu. Par šī un citu «Imanta» radā-

majās domās pieminēto radniecīgo lugu ciklu iecerēm tuvāk skat.

Kopotu rakstu 15. sējumā.
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87
Trijotne — Raiņa iecerēts lugu cikla variants.

88 «Zīles vēsts» un «Durbes darbs» — iecerētas Raiņa lugas ar Latvijas

folkloras un vēstures vielu.

89 «Imanta ausma».

90 Prometejs — grieķu mitoloģijā titāns, kurš nolaupījis Olimpā dieviem

uguni un nodevis to cilvēkiem. Par to pēc Zeva pavēles viņš ticis

piekalts pie klints un nolemts pastāvīgām mokām: katru dienu atli-

dojis ērglis un plosījis Prometeja aknas, kuras pa nakti atkal sa-

dzijušas.
91 1804. gadā izdoti Vidzemes zemnieku likumi, kuri ierobežoja dzimt-

būšanu, atzīstot zemniekiem saimniekiem zināmas tiesības uz viņu

zemi un nosakot ekspluatācijas apjomu atbilstoši zemnieku zemes

lielumam un kvalitātei. .

92
Rāmja stāsts — gredzenveida kompozīcija.

93 Rainis te atsaucas uz tautas teiku, kura vēsta, ka Rīga senos laikos

atradusies Ikšķilē, Ķentu kalnos. Kāda pilsētniece reiz uzcēlusies no

miroņiem un daudzinājusi: «Rīga degs, Rīga grims, Ķentu kalni lai

ceļas!» Pēc simts gadiem pilsēta patiešām nogrimusi un tās vietā

izcēlušies Ķentu kalni. (Skat. Latviešu tautas teikas un pasakas,

5. daļa. A. Lerha-Puškaiša kārtotas. Jelgava, 1894, 384. lpp.)

M Šeit acīmredzot domāts Raiņa dzejolis «Zvaigzne», kurā Imants, at-

modies no ilgās dusas, meklē dimantzvaigzni — tautas brīvību, kas

guļ pašā jūras dibenā. Vēlāk šis dzejolis pārstrādātā veidā izmantots

dramatiskajā poēmā «Daugava». (Skat. šī izdevuma 12. sējuma

200. lpp.)

95
Atsevišķu «Imanta ausmas» cēlienu materiālus veido gan radāmās

domas un plānojumi ar tiešām norādēm uz konkrētu cēlienu, gan

piezīmes bez šādām norādēm, kuras atrodamas Raiņa iekārtotajos

vāciņos tam vai citam lugas cēlienam.

96 Vzbudne — Raiņa tulkojums vācu literatūras teorētiķa G. Freitāga

grāmatā «Die Technik des Drāmas» («Drāmas tehnika») lietotajam

terminam «das erregende Moment» — satraucošais jeb darbību iero-

sinošais moments.

97 Danles «Dievišķajā komēdijā» attēlotās grēcinieku mocības ellē.

98 G. Freitāga «Drāmas teorijā» lietots termins, kas apzīmē darbības kri-

tienu un pavērsienu atpakaļ.

99
Rainis te atsaucas uz K. F. Hebela lugu «Demetrijs» un F. Šillera

traģēdijas «Marija Stjuarte» 3. cēlienu.

100 Kalna runa — Jēzus Kristus sprediķis (Mateja evaņģēlija 4., 5. un

6. nodaļā), kurā viņš savas atklātās darbības sākumā lielam ļaužu

pulkam skaidro savas jaunās mācībar* pamatprincipus, pretstatot tos

Vecajā derībā sludinātajām atziņām.



101 Polocka (dibināta 9. gs.) — sena pilsēta Baltkrievijā, ievērojams po-

litisks un saimniecisks centrs kriviču zemē pie Daugavas tirdzniecības

ceļa. Latviešu ciltīm ar Polocku bija politiski un tirdznieciski sakari.
102 Jersika — seno latgaļu valsts 12.—13. gs.
103 Rainis šeit acīmredzot atsaucas uz darbu: Landers K. Latvijas

vēsture, 111 daļa. Pēterburga, 1909. Grāmata atrodas Raiņa bibliotēkā

(125838).
104 Anligone — grieķu mitoloģijā Tēbu valdnieka Oidipa meita. Pārkāp-

jot tēvoča — valdnieka Kreonta aizliegumu, Antigone apglabāta sava

brāļa Polineika līķi, par ko tika dzīva ieslodzīta kapenēs. Antigones

tēls simbolizē uzticību radniecības pienākumam. Šo mītu Sofokls iz-

mantojis savā traģēdijā «Antigone».
105 Rainis te runā par Sofokla traģēdiju.
106 Jonass — izraēliešu pravietis, domājams, valdnieka Jerobeama II

(8. gs. p. m. ē.) laikā. Pēc bībeles nostāsta, Jahve Jonasam pavēlējis

pasludināt Ninīves pilsētas bojāeju, taču pravietis gribējis izvairīties

no šīs misijas, paredzēdams, ka dievs tomēr apžēlosies par Ninīves

iedzīvotājiem.
107 Kāds (vācu vai.).
108 Pieklājīga, galanta (spāņu vai.).
109 Kurtizāne, pērkama sieviete (spāņu vai.).
1,0

Publiska netikle (latīņu vai.).

111 Pēc vēstures ziņām, Kaupo savas zemes mirstot novēlējis kristīgajām

baznīcām Vidzemē.

1,2 Pēc šo piezīmju satura nav iespējams noteikt, uz kura perioda

«Imantu» tās attiecas.
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KURBADS

SACERĒŠANAS GAITA

«Kurbadam» ir gara tapšanas vēsture un milzīgs radāmo domu klāsts.

Trīs reizes lugai mainījies nosaukums: visvecākajos uzmetumos tā sau-

cās «Sonnenkind» — «Saules bērns», pēc tam Rainis radāmo darbu ilgus

gadus dēvēja par «Ilu» jeb «īliņu», radāmajās domās lietotas abas

paralēlformas, visbiežāk sastopams saīsinājums «ll.». Vārds «īliņš» aiz-

gūts no viduslejasvācu valodas, tas nozīmē stipru, brāzmainu vēju. Radā-

majās domās un dienasgrāmatās līdz 1917. gadam figurē īla jeb lliņa

vārds: 1917. gada 29. martā, domādams par saceramo lugu ciklu, Rainis,

piemēram, atzīmēja:

«Mītu drāmas

Dievs un Velns

Jānis Vīrs

īliņš
Mūžība» (23273/43).

Taču 1917. gada oktobrī vairākos pierakstos parādījās Kurbada vārds.

10. oktobrī dienasgrāmatā Rainis izsacīja savas pārdomas par radāmo

darbu pantmēru un panta formām un atzīmēja: «Lūkoju jau pirmā

Imantā, bet rakstīju 2 rindās. Lūkošu tagad Kurbadā vienā rindā.» Kādā

citā piezīmē Rainis rakstīja: «14.10.17. Kurbada piemēru izvest latviešu

ritumā.»

Lugas tapšanas vēsturei grūti izsekot, jo vairums «īla» jeb «Kurbada»

radāmo domu un teksta nav datēti, līdz ar to nevar noteikt ari precīzu

darba sākšanas laiku. Rainis par «īla» jeb «Kurbada» ieceri pats stās-

tījis: ««Kurbads» bija domāts kā traģēdija piecos cēlienos un sacerēta

tūliņ pēc «Pusideālista». Pirmās domas par šo tematu būs laikam daudz

.vecākas un varbūt radušās jau ģimnāzijas laikos, kad tika rakstīts

*Imants» — man vēl uzglabājušās dažas piezīmes no tā laika, kurās

J>omēr nav tiešu aizrādījumu.

Visvairāk pie «Kurbada» strādāts Slobodskā, 1900.—1902. gadam, ko

ļļfar vēl konstatēt pēc dažām piezīmēm, kas rakstītas uz vēstuļu aplok-



snēm un kur uzglabājušies pasta zīmogi. Vispār jāpiezīmē, ka pēc vis-

vecākiem uzmetumiem grūti noteikt laiku, jo tad vēl netiku katram

takstam pielicis datumu. Vecākās piezīmes rakstītas vācu valodā; pēc
tā var ari noteikt sacerēšanas laiku» (DzD, 10. sēj., 327. lpp.).

Tātad domas par «īliņu» jeb «Kurbadu» Raini, iespējams, nodarbinā-

jušas jau ģimnāzijas gados, taču īsti aktīvi pie iecerētā darba viņš sāka

strādāt Slobodskas trimdā pēc «Pusideālista» pabeigšanas. Savdabīgi ir

tas, ka Rainis vēstulēs Aspazijai daudz stāstījis par «Pusideālista» tap-

šanu, taču tikpat kā nav dalījies domās par «īliņu» jeb «Kurbadu»,

kaut arī Slobodskā radies apjomīgs ieceru materiāls jaunajam drama-

tiskajam darbam. Lai noteiktu sacerēšanas laiku, noder Raiņa paša

ieteiktie orientieri: 1) Slobodskas gadu uzmetumus Rainis rakstījis gal-

venokārt vācu valodā; 2) tekstu sacerot, viņam bija paradums rakstīšanai

lietot visādas papīra strēmeles. Saņemtās vēstuju aploksnes Rainis

nereti sānos pārgrieza, tā izveidojot garenisku papīra sloksni, ko

izmantoja radāmo domu un pantu pierakstam. Pasta zīmogi uz vēstulēm

sniedz vismaz aptuvenu norādījumu par darba tapšanas laiku, jo vis-

ticamāk, ka uz aploksnēm Rainis rakstījis drīz pēc to saņemšanas. Ir

vēl trešais apstāklis, kas daudzmaz palīdz nosacīt radāmo domu tapšanas

posmus un ko Rainis, pats par sevi saprotams, nemin —
tās ir viņa

rokraksta atšķirības, jo mūža gājumā dzejnieka rokraksts mainījās.

Par «īla» jeb «Kurbada» tapšanas nākamo posmu Rainis rakstīja:

«1902. gadā apstājās darbi pie «īliņa» un tiek uzņemti atkal tikai

1906. gadā jau trešā trimdā, Castagnolā. Kādēļ darbi apstājās, par to

tagad nevaru runāt, bet kaut kad pie tā jautājuma atgriezīšos. 1906. gadā

tomēr maz strādāts pie «Kurbada», tāpat 1907. g., bet diezgan daudz

piezīmju un ari izvestu skatu ir 1908. gadā. Tad atkal apstājās darbs

un līdz šim nav vairs ticis no jauna uzņemts» (DzD, 10. sēj., 327. lpp.).

«Pusideālistu» Rainis pabeidza 1901. gada maijā, bet, tā kā «īliņam»

s .krājies plašs ieceru materiāls, dzejnieka izteikumu par to, ka darbs

pie lugas 1902. gadā pārtrūcis, var apšaubīt, domājams, tas ildzis visu

S! ;bodskas trimdas laiku.

Nākamais etaps «īliņa» jeb «Kurbada» sacerēšanā, pēc Raiņa paša

atzinuma, sākās Kaslaņolas trimdā 1906. gadā. Ir radāmo domu lapas, kas

datētas ar 1906. gadu, bez tam 1906. gadā Rainis vāca materiālus

1905. gada epam un vairākās vietās pieminējis vai izsacījis savas pār-

domas par «Ilu». Piemēram, 1906. gada 24. maijā Rainis rakstīja: «Il[s]

tautisks un ari garākas, lielas gleznas, kas aizrāda uz tālu nākotni, uz

latvfiesu] likteni, uz vergu mošanos un revolūciju. Varbūt 111 sacīkstes

st i rp ī!u un dieviņu. Varbūt starp kūrēju-priesteri un burtnieku. Varbūt

IV un beigās tā kā atminējumu no īla, kad viņš mirst.»
1

1 Literārais mantojums, l. sēj. R., 1957, 370. lpp.
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1906. gada 11. jūlijā Rainis, domājot par 1905. gada epu, atzīmēja:

«Kur ir palikuši visi mūsu tautas glābēji: Kurbads un Lāčplēsis, Ilinš,

Vidvuds? Tie nespēja glābt. Kas nu lai glābj? Jaunu varoņu nav. Ejat

paši cīņā, jūs, vismazākie un viszemākie. Jums pašiem jāuzvar, par

varoņiem jātop.»
1

Diezgan daudz «Īla > jeb «Kurbada» radāmo domu

Rainis uzrakstījis 1907. gadā, taču īpaši rosīgs ir 1908. gads, kad Rainis

sacerēja teksta fragmentus, rakstīja uzmetumus un savas pārdomas uz-

ticēja arī dienasgrāmatai. 1908. gada 20. janvārī dienas hronikā Rainis

fiksēja: «.. 2 gados jānāk Ilam.» Pēc tam —
1908. gada 5. martā lasāms

ieraksts: «lesāku Ilu; vietām labi.» Arī Aspazija rosināja strādāt ar

aizsākto lugu, taču Rainī pašā modās šaubas: «Proj.: Iniņa liek Ilu

rakstīt..

Domas: nevaru īlā izteikt sociālismu; cīņas ar masu nav, novecojies

viss. Pašam jātop jaunam» (22820/44).

Šaubās Rainis turpināja strādāt, minēdams vērā ņemamu pretrunu:

«10.4.8. Domas: neticu, ka būs labs Ils, tas pats temats kā U. un N. Būs

jāgroza varbūt viss. Ja gadītos kāda laimīga doma.»

Nākamais uzviļņojums darbā ar «īliņu» jeb «Kurbadu» saistījās ar

1912. gadu, bet luga uzrakstīta tomēr netapa. 1912. gada 21. aprīlī die-

nasgrāmatā atzīmēts: «Runas. Iniņa par Ilu. Daudz sīkumu. Man bail no

«īla».» Radāmo domu materiāli turpināja krāties visus turpmākos gadus,

ideju par «īliņu» jeb «Kurbadu» Rainis neatstāja, vairākas atziņas radās

1918. gadā, bet tad topošais darbs jau saukts par «Kurbadu».

1919. gada 22. jūlijā Raiņa dienasgrāmatā ieskanējās dramaturga

šaubas: «Tā arī Lieldarbs neapstrādāts, Jaunības dziesmas, Dvēseles

dziesma. Jeb vai romānu un epu nespēju organizēt? Arī Kurbads. — Bet

arī Fausts neorganizēts. Vai tātad par plašu temats?»

1919 gadā Rainis bija nonācis pie atziņas, ka «Iliņam» jeb «Kurba-

dam» iecerētais materiāls izaudzis par daudz plašs un nav pietiekami

organizēts.

Arī turpmākajos gados Rainis loloja domu par «īliņu» jeb «Kurbadu»,

vēl 1926. gada 14. janvārī dienasgrāmatā palika ieraksts: «Vakar Iniņa

ierunājās par lieldarbu. Labs esot, vislabākais īliņš, gatavs izstrādāts

Imants. Šodien meklēju lieldarbu: varbūt 5 drāmas kā kope.» 1926. gada

27. februārī Rainis sastādīja iecerētā lieldarba kārtējo variantu un rak-

stīja: «10 drāmu sērija. Dekaloģija. Kurbads.»

Taču luga palika neuzrakstīta, kaut arī ieceru bija sakrājies vairāk

nekā citiem radāmajiem darbiem. Par to Rainis pats izteicies: «Pa dau-

dzajiem gadiem piezīmju, materiālu un atsevišķu pantu «Kurbadam» ir

1 Literārais mantojums, 1. sēj., 377. lpp.
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sakrājies liels daudzums, kurš ietverts trijos pabiezos sējumos, kamēr

parasti arī jau pilnīgi gatavas lugas ar saviem materiāliem mēdz letilpt

divos tādos sējumos. — Tāds liels un nenokārtots materiālu krājums kā

piramīdas atliekas vai pareizāki: neuzceltas piramīdas materiāls pamu-

dina to izmantot citām vajadzībām, — to piedzīvojis arī «Kurbads»,

no kura bagātības ir barojušās dažas citas drāmas» (DzD, 10. sēj.,

328. lpp ).

Rainis te uzsvēris divus nozīmīgus apstākļus. Pirmais no tiem: radāmo

domu un ieceru plašums. Kad Rainis sāka darbu ar «īliņu» jeb «Kur-

badu», dramaturga pieredzes viņam nebija, viņa doma un fantāzija

izvērsās tādā plašumā, ka pazaudēja drāmai nepieciešamo kompaktumu

un mērķtiecību. Vienā lugā un, konkrētāk, vienā tēlā — īlā jeb Kur-

badā — Rainis globālā vērienā gribēja ietvert gan cilvēces, gan latviešu

tautas attīstību, sociālās un nacionālās atbrīvošanās cīņu. Rainis, pie-

mēram, radāmajās domās atzīmēja E. Hekela dabaszinātnisko uzskatu

par to, ka organisms embrija stadijā atkārto galvenos posmus savā

filoģenētiskajā attistībā (23108/15). Rainis neattiecināja bioloģiskos liku-

mus uz sabiedrības vēsturi, bet filoģenētiskais likums viņam derēja par

asociatīvu paralēli: Rainis īlā kā simbolā vai metaforā, gluži kā embrijā

pēc filoģenēzes teorijas vispārināti centās iemiesot cilvēces attīstības

gaitu no verdzības cauri feodālismam un kapitālismam — preti sociā-

lismam, taču Raiņa centieni izrādījās praktiski nerealizējami. Raiņa doma

reizēm ietiecās gluži kosmiskā plašumā, un dzejnieks nespēja pats savu

daiļrades rosmi organizēt un ieliedēt noteiktā formā — drāmā. Pēc radā-

majām domām nevar izsecināt lugas sižetu un problēmu risinājumu. Rai-

nis tās gandrīz nekur pats nav dalījis pa cēlieniem un ainām. «īla» jeb

«Kurbada» radāmo domu analīze ir īpaša pētījuma objekts.

Otrs apstāklis, par ko runā Rainis un kas ņemams vērā, pētot «lliņa»

jeb «Kurbada» radāmās domasj šim darbam bija lemts tapt par citu

lugu ieceru rezervi. Pavisam tieši «īliņš» jeb «Kurbads» sasaistījās ar

«Uguni un nakti», un daudzas no tām domām un idejām, ko Rainis

bija sevī iznēsājis, iecerēdams «Ilu», uzreiz rada iespēju iegulties «Uguns

un nakts» pamatā. «Ugunij un naktij» noderēja arī pats stiprais spēka-

vīra tēls, kas savu dzīvi grib ziedot tautas labad. Radāmajās domās

1908. gada 11. februārī Rainis pats piezīmēja: «II cēlienā novērst līdzību

ar «U. v. N.» (123781/129). 1908. gada 25. janvārī Rainis dienas hronikā

atzīmēja: «Proj. Ilu un krievu teikas dramatizēt» (22820/13). Ils sasaistās

ar lijas Muromieša tēmu, un «īla» ieceres vēlāk palīdzēja tapt traģēdijai

«lija Muromietis».

Sākuma pamudinājumu dramatiskajam darbam deva latviešu tautas

pasaku un teiku stiprie varoņi — īliņš, Kurbads, Lāčaugainis, Dzelžu

Mārtiņš, Niedrīte. Rainis pamatīgi izstudēja F. Brīvzemnieka krājumu

«CoopmiK MaTepnaAOß no arHorpacpim», kur nodaļā «Lielie varoņi»
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ievietota pasaka par īliņu1
,

bet variantā darbojas ari puisis Niedrīte*

Radāmajās domās Rainis atsaucās gan uz šīm, gan vēl citām F. Brīv-

zemnieka krējumā ievietotajām pasakām un teikām. Otrs tiešais ierosmes

avots bija A. Lerha-Puškaiša «Latviešu tautas teiku un pasaku» sējumi
3

,

kur publicētas pasakas par Kurbadu4 vai viņa līdziniekiem. Taču tautas

pasaku un teiku motīvus Rainis stipri pārveidoja, un ar tiem kaut cik

saskan tikai pirmā cēliena sākums.

Raiņa radāmās domas un piezīmes viņa lasītajās grāmatās liecina,

ka ieceres dramaturgs smēlies no visas pasaules literatūras, precīzāk

sakot, klasiķu, filozofu un sociologu darbos Rainis saskatīja paralēles un

analoģijas ar tām problēmām, kas būtu risināmas «īlā» jeb «Kurbadā».

Rainis, piemēram, pētījis J. Harta grāmatu «Pasaules literatūras vēs-

ture» 5, tās apakšnodaļas «Senā Orienta kultūras tautas» vairāku lappušu

malās ir atzīme «Ihl». Rainis lasījis Persija Bišija Sellija poēmu

«Alastors»,6 jo vairāku lappušu malās ir piezīmes «Ihl» vai «S. b.» [Sau-

les bērns]. Raiņa atzīmes ir H. Longfello «Dziesmas par Haijavatu»,

H. Heines «Kopotu rakstu», «Edas» un daudzās citās grāmatās. Par to

sīkāk minēts skaidrojumos tekstam.

Kaut arī «Kurbadu» Rainis nepabeidza, šim darbam bija liela nozīme

viņa dramaturģijā, un tas atspoguļo dramaturga milzīgo vērienu, domu

plašumu, erudiciju.

PUBLICĒJUMI

Jau 1903. gadā žurnālā «Mājas Viesa Mēnešraksts» tika publicēts

īss monologs «Man krūtīs dzīvo mīla bagāta» ar apakšvirsrakstu —

«Fragments iz kādas lugas».
7 Vēlāk tas ietverts lugas trešajā cēlienā

Kurbada sarunā ar Pretbalsi (sk. 178.—179. lpp.). Pēc tam tikai 1925.gadā

žurnālā «Ritums» publicēts «Kurbada» I un II skats ar virsrakstu

«J. Raiņa drāmas fragmenti».8

1 CCopHHK no 3THorpacpHH, H3AaßaeMbiH npH A,3IIIKOBCkom 3THorpac})ii-

MecKOM My3ee. Bbin. 2. M., 1887, c. 144.

2 Turpat, 151. lpp.
3 Latviešu tautas teikas un pasakas, 1.—7. sēj. A. Lerha-Puškaiša kār-

totas. Jelgava—Rīga, 1891—1903.
4 Latviešu tautas pasakas, 1. daļa. A. Lerha-Puškaiša kārtotas. Jelgava,

1891, 1.—13. lpp.
6 Hart J. Geschichte der VVeltliteratur und des Theaters aller Zeiten

und Volker, Bd. 1. Neudamm, 1894, S. 24—26. Grāmata atrodas Raiņa

bibliotēkā (76117).
6 She 11 y P. B. Lvrische Gedichte. Alastor. Leipzig und Wien, h. a.],

S. 49—70. Grāmata glabājas Raiņa bibliotēkā (125407).
7 Mājas Viesa Mēnešraksts, 1903, 1. nr., 20. lpp.
8 Ritums, 1925, 7. nr., 467.-475. lpp.
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«Kurbada» fragmentu plašāka publikācija ir kopotu rakstu «Dzīve

un darbi» 10. sējumā. To gatavojot, Rainis tekstā izdarījis piezīmes,

svītrojumus un labojumus, un remarkās Ils pārlabots par — Kurbadu.

SKATUVES GAITAS

No «Kurbada» fragmentiem un folkloras materiāliem dzejniece

E. Stērste izveidoja lugu, ko iestudēja Latvijas PSR Valsts leļļu teātris.

Pirmizrāde notika 1950. gada 8. novembrī. Režisors J. Zīgurs, māksli-

nieks P. Sēnhofs.

PAMATTEKSTS UN LABOJUMI PAMATTEKSTĀ

Lugas «Kurbads» fragments šajā izdevumā iespiests pēc kopotu rakstu

«Dzīve un darbi» 10. sējumā publicētā teksta.

Gatavojot šo izdevumu, lugas «Kurbads» fragments salīdzināts ar tīr-

rakstu, kas glabājas J. Raiņa Literatūras un mākslas vēstures muzejā

(123781). Pamattekstā konstatētas dažas neprecizitātes, kas šajā izde-

vumā novērstas.

Pirmajā cēlienā

23. rindā «sen» labots par «sev».

29. rindā «jau» labots par «gan».

38. rindā «dēlam» labots par «dēla».

61. rindā «jālāpa» labots par «jāsalāpa».

Trešajā cēlienā

517. rindā «audzēs» labots par «audzes».

535. rindā «gan» labots par «diezgan».

Ceturtajā cēlienā

562. rindā «Viņš durvis virinās un ķēdes» labots par «Vējš durvīs

virinās un slēģus».

575. rindā «mantas» labots par «mājas».

Piektajā cēlienā

654. rindā «saprotu» labots par «sapratu».

676. rindā «rokā» labots par «lokā».

691. rindā «miris» labots par «rimis».

Raiņa rokrakstos, kas glabājas Raiņa muzejā (23108, 123781 un

123829), atrodas ari līdz šim nepublicēti fragmenti un dzejas rindas, kas

zinātniskajā izdevumā iespiesti pēc rokraksta, aiz publikācijas norādīts
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uz attiecīgo inventāra numuru un lapiņu. Pēc Raiņa rokrakstiem iespies-

tas visas radāmās domas, taču to sakārtošana un sagatavošana publicē-

šanai radīja zināmas grūtības. Kā iepriekš norādīts, vairums uzmetumu

nav datēti. Tālab radāmās domas izkārtotas trīs nosacītās nodaļās. Vis-

pirms hronoloģiskā secībā kārtotas Slobodskas laikā (1899—1903) tapu-

šās radāmās domas, tad — Raiņa datētie uzmetumi, kas sākas ar

1906. gadu, un pēc tam — nedatētās piezīmes un uzmetumi. Nedatētās

radāmo domu lapiņas publicētas J. Raiņa Literatūras un mākslas vēstures

muzeja inventāra numuru secībā. Daudzus tekstus Rainis sacerējis vācu

valodā. Šajā izdevumā visi Slobodskas laika radāmo domu teksti publi-

cēti tikai latviešu valodā, tulkotais teksts kursēts. Ja citā laikā latviešu

valodā uzrakstītā tekstā iestarpināti daži vācu valodā rakstīti vārdi, to

tulkojums sniegts komentāros.

SKAIDROJUMI TEKSTAM

Lugas fragmentos

36. rindā: grumzdas (apvidvārds) — piedegumi katlā.

49. rindā: varvērsis, ari varvērze (apvidvārds) — varmāka, mežonīgs

cilvēks.

52. rindā: lāča mclmeņi (apvidvārds) — gaļas mīkstumi ap mugur-

kaula krustiem, arī ciska.

365. rindā: viraga (apvidvārds) — nelieli vilnīši jūrā, arī atvara

virpulis. Šai gadījumā — virpulis.

560. rindā: grins (apvidvārds) — grīns — ātrs, bargs, īgns.

Nepublicētos fragmentos

1 Šajā fragmentā Rainis atzīmējis tikai personu nosaukumu pirmos bur-

tus, tādēļ tos diemžēl nav iespējams atšifrēt.

s Šis fragments acīmredzot iecerēts kā turpinājums ceturtā cēliena ska-

tam «Brauciens ar ērgli». Skat. šī sējuma 182.—183. lpp.
8 Šis fragments pievienots lugu cikla «Kope trijotnei» materiāliem, taču,

spriežot pēc satura, tas attiecas uz «Kurbadu», kuru Rainis bija no-

domājis iekļaut minētajā ciklā.

*
Pēc rokraksta spriežot, šis ir viens no pašiem agrīnākajiem lugas
teksta pirmrakstiem.

6
Ilgu sauciens (vācu vai.)

Radāmajās domās

1 Kā vēsta teika, Herkuls (Hērakls) miris briesmīgā nāvē. Sieva Dēja-

neira izmazgājusi viņa kreklu nogalinātā kentaura Nesa asinīs —
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indē, un Hērakls, apvilkdams to, cietis tik necilvēciskas mokas,

ka bijis spiests sakraut sev bēru sārtu un dzivs sadedzināties.

2 Te pieminēta teikas epizode, kad Hērakls, aizsūtījis Atlantu uz dievu

dārzu pēc zelta āboliem, viņa vietā turējis uz pleciem debess jumolu.
8

Helcna — sengrieķu mitoloģijā sievietes nezūdoša skaistuma simbols,

šeit tēls J. V. Gētes traģēdijā «Fausts».

4 Rainis šeit atsaucas uz sengrieķu leģendu, kura stāsta, ka zemes

dieves Gejas dēls milzis Antejs bijis neuzvarams cīņā tikmēr, kamēr

saskāries ar māti — zemi, jo tā pastāvīgi atjaunojusi viņa spēkus.

6 Studentu gados biedri P. Stučku tā druknā auguma dēļ iesauca par

Resno, arī Rainis pēc sena paraduma tā dēvēja savu kādreizējo stu-

diju biedru.

6 Rainis te, domājams, runā par kādu no vācu rakstnieka naturālista

H. Konrādi romāniem.

7 Te, šķiet, domāts kāds vācu rakstnieka A. Meisnera dorbs.

8 Pēc 19. gs. izplatītas teorijas, indoeiropiešu, to vidū baltu tautu,

pirmdzimtene bijusi Indija.
8 Loge — viltīgs uguns dievs, Hāgens — karaļa Guntera ļaunais pus-

brālis R. Vāgnera operu ciklā «Nībelungu gredzens».
10

Rute — tēls Vecajā derībā. Pēc vira nāves viņa dodas uz Betlemi

un iemīl krietno Boasu, savu attālu radinieku. Nakti Rute aiziet uz

lauku, kur Boass guļ, atsedz Boasa segu un apguļas pie viņa kājgaļa.
11

Sengrieķu titāns Prometejs Olimpā nozadzis Zeva atņemto uguni un

atnesis to atpakaļ cilvēkiem.

12 Dons Kihots (spāņu vai.).
13 Rainis te atsaucas uz kādu no krievu vēsturnieka un publicista

A. Gradovska darbiem. Raiņa bibliotēkā glabājas šādi A. Gradovska

darbi, visi ai Raiņa piezīmēm: I~pafi,OBCKHH A. A- HaqaAO

pvccKoro rocvAapcrueHHOro npaßa. Cn6., 1881 (127179); TpaAOß-

ckhh A. A- Očuļee rocyAapcTiieHHoe npaßO. AeKiiHH. Cno., 1885

(1271G6); rpaaobc k ii ii A. A- Pvcckoc rocvAapcTßeiiHoe npaßO.

npn6aßAeHiiek 3-My TOMy. AeKiiiiH. Cn6., 1886 (127161).
14 Pisistrats — Atēnu valdnieks, sakopojis Homēra dziesmas.

15 Kārlis Lielais — franku karalis, kurš lielu vērību piegrieza izglītības

un zinātnes veicināšanai, lika sastādīt franču valodas gramatiku un

pavēlēja vākt senās ģermāņu dziesmas.

16 Filoģenēze — dažādu organiskās pasaules tipu, klašu, ģinšu un sugu

vēsturiskā attīstība.

17 Antonijs un Oktāvijs Cēzars — šeit V. Šekspīra traģēdijas «Antonijs

un Kleopatra» tēli.

18 Rainis te un iepriekš atsaucies uz V. Šekspīra traģēdijas «Antonijs

un Kleopatra» 4. cēlienu.

19 Rainis izceļ Pēteri Lielo kā kultūras nesēju krievu tautai.
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20 Vecais Sinklers — domājams, tēls S. Lāgerlēvas romānā «Gēsta

Berlings»,
21 Dabiska kārtība (franču vai).
22 Vai nu panes, vai sit (latīņu vai.).
23

Rainis te atsaucas uz vācu jurista R. Jēringa darbu «Cīņa par tiesī-

bām». Grāmata ar Raiņa piezīmēm glabājas viņa bibliotēkā:

Hep nh r P. Eopbča 3a npano. M., 1901 (125222).
24 Mlnotaurs — grieķu mitoloģijā briesmonis ar cilvēka ķermeni un

vērša galvu. Krētas valdnieks Mīnojs to turēja labirintā un baroja

ar jaunekļiem un jaunavām, kas atēniešiem bija jāmaksā kā mesli.

25 Rainis te atsaucas uz vācu rakstnieka E. Steigera grāmatu «Der

Kampf um die neue Dichtung» («Cīņa par jauno dzeju»).
26 Šie un turpmākie teikumi ir pārveidoti izraksti no dažādām latviešu

tautas pasakām un teikām, kas publicēti krājumā: Latviešu tautas

teikas un pasakas, 5. daļa. R., 1896. Piemēram, pasakā «Ķēves dēls

Kormats» b variantā teikts, ka putni teikuši ceļa vīram: «. . neviens

nav, kas mums krātiņa durvis attaisa; ja tu atvērtu, varbūt mēs pa

diviem tevi uznestum virszemē» (538. lpp.). Turpmākie teicieni ir

no pasakas «Dzelžu Mārtiņš».
27 Leonardo da Vinči

— izcēlies ar darbības ārkārtēju daudzpusīgumu

gan mākslā, gan zinātnē, viņam pieder atklājumi un eksperimentāli

pētījumi matemātikā, dabaszinātnē un mehānikā.

28 Sacerēts pēc 1901. gada 19. augusta — teksts uzrakstīts uz aplok-

snes otras puses ar salasāmu Slobodskas pasta zīmogu «19.8.01.».

29 Sacerēts pēc 1901. gada 6. septembra — teksts uzrakstīts uz aplok-

snes otras puses ar salasāmu Slobodskas pasta zīmogu «6.9.01.».

30 Norvēģu dramaturga H. Ibsena darbi aktīvi vēršas pret dekadentisku

un modemistisku mākslu.

31 Tanheizers — vācu dzejnieks-minnezingers. Rainis te atsaucas uz

R. Vāgnera operas «Tanheizers» varoni. Pēc operas libreta, Tanheizers

daudzus gadus pavadijis baudās mīlas dieves Vēnus valstībā.

82 Lielais Līkais
— filozofiski simbolisks tēls H. Ibsena dramatiskajā

poēmā «Pērs Gints».

83
Sacerēts pēc 1901. gada 6. septembra — teksts uzrakstīts uz aplok-

snes ar salasāmu Slobodskas pasta zīmogu «6.9.01.».

84 Pigmalions — grieķu mitoloģijā leģendārs tēlnieks, kurš iemīlējās

paša veidotajā Galatejas skulptūrā.

85 Saturnālijas — ikgadēji visas tautas svētki senajā Romā par godu

dievam Saturnam sakarā ar lauku darbu pabeigšanu. Saturnālijas

notika dzīres un karnevāls, kuru laikā kārtu atšķirības netika ievē-

rotas.

89 Domāta sengrieķu komediogrāfa Aristofana komēdija «Putni», kurā
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notiek savdabīga, komiska atēniešu vēršanās pret pašu Olimpa vald-

nieku Zevu.

37 Monpelē, Pelē kalns (Montagne Pēlee — franču vai.) — vulkāns Mar-

tinikas salā. Katastrofiska izvirduma laikā 1902. gadā aprakta Sen-

pjēras pilsēta ar 26 tūkstošiem iedzīvotāju.
88 Rainis vēlāk pierakstījis: «īls 1901.»

89
Vācu dramaturga F. Šillera traģēdiju triloģijas trešā daļa «Vallen-

šteina nāve».

40 Amerikāņu rakstnieka Harta Breta darbu varoņi ir vīrišķīgi zelta

meklētāji, cilvēki, kurus izstūmusi buržuāziskā sabiedrība.

41 Otrais es (latīņu vai.).
42 Šeit pretstatīti divi senie persiešu dievi — Arimans, ļaunuma,, un

Oimuzda, gaismas dievs.

43 Domāts kāds vācu fizikālķīmiķa, arī filozofa un zinātņu vēsturnieka

Vilhelma Fridriha Ostvalda darbs.

44
Inilanlija — kopš 1677. gada Latgales nosaukums, to lietoja vēl līdz

20. gs. divdesmitajiem gadiem.
45 Mihailovskis Nikolajs — krievu sociologs, publicists, literatūras kri-

tiķis, narodņicisma teorētiķis. Izvirzīja ideālistisku teoriju par varo-

ņiem un pūli, pēc šīs teorijas, par galveno vēstures veidotāju uzlū-

koja varoni jeb personību.
46 Angļu dzejnieka Persija Bišija Šellija drāma «Atbrīvotais Prometejs».
47 Gcnta, arī ginta — ģints.
48 Bimini — teiksmaina brīnumzeme Amerikā, ko velti centās atrast

Kolumba biedrs, Puertoriko gubernators Huans Ponsede Leons. Bimini

vārds kļuva populārs no līdzīga nosaukuma H. Heines poēmas.
49 Raiņa bibliotēkā glabājas divas vācu ekonomista un vēsturnieka

V. Zombarta grāmatas: 30m6 ap t B. 3KOHOMHHecKHe H coņnaAfc-

Hbie Bonpocbi b cOBpeMeHHOM o6njecTße. Cn6., |6. r.] (125107); So m-

ba r t W. Sozialismus und soziale Bewegung im 19. Jahrhundert.

Jena, 1897 (126089).
60 Encelads

— Saturna pavadonis.
51 Sevis ziedošana ir labums (latīņu vai.).
62 Rainis te atsaucas uz kādu krievu surdopedagoga Viktora Flerī darbu.

V. Flerī ieviesa kurlmēmo apmācībā mutes skaņas un runu.

63 Rainis te atsaucas uz latviešu teikām «Kā Venta pie Piltenes gultni

mainījusi» un «Kā pie Kuldīgas rumba cēlusies», kas publicētas

F. Brīvzemnieka sastādītajā krājumā: CčopHHK MaTepnaAOß no stho-

rparļ)iiH. Bbin. 11. M., 1887, c. 21 —23. Abās teikās pieminēti kari

ar lībiešiem.

84 Tā kā lapiņai nodriskātas malas, atsevišķus vārdus vai teksta frag-

mentus šeit un turpmāk salasīt nav iespējams.
85 Sprangas (apvidvārds) — sprungulis, spīles, sprādze; ķeza, sprukas.
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88 Sengrieķu dramaturga Eshila darbos parādās stingra traģēdijas kom-

pozicionālā izkārtojuma sistēma.

57 Pēc bībeles leģendām, Ādamam aizliegtais auglis esot iespriedies

kaklā, tālab vīriešiem kaklā ir spēcīgāk attistīts, uz āru izspiedies

balssrīkles augšgals.
68 Teksts sacerēts pēc 1902. gada 6. februāra, jo tas rakstīts uz aplok-

snes otras puses ar salasāmu pasta zīmogu «6.2.02.».

69 Rainis te minējis Arnolda Bēklina gleznu «Nāves sala». Vācu glezno-

tājs fantastiskās ainās savienoja simboliku ar naturālistisku ticamību.

60 Dievu mijkrēslis — ziemeļģermāņu teikā pasaules un dievu bojāeja.
61 Franču zinātnieka Kamila Flammariona astronomiskais romāns

«Stella». Oaammapho h K. OeAAa. AcTponoMunecKHU poMam

FI., 1896. Grāmata glabājas Raiņa bibliotēkā (127196).
62

Rinda no Raiņa dzejoja «Kalnā kāpējs», kas publicēts 1900. gadā.

(Skat. šī izdevuma l. sēj., 95. lpp.)
83 Sacerēts pēc 1902. gada 17. janvāra. Teksts rakstīts uz aploksnes

otras puses ar salasāmu Rīgas pasta zīmogu «17.1.02.».
64 Viesuls, Lāčaugains, Niedrits — latviešu pasaku lielie varoņi. Pasa-

kas par īliņu, Lāčaugaini un Niedrīti publicētas F. Brīvzemnieka krā-

jumā «CGopHHK MaTepiiaAOß no 3THorpacpHH», c. 144, 151, 152.

65 Brunhilde
— vācu «Nibelungu dziesmā» attēlotā Islandes karaliene,

kuru Burgundijas karalis Gunters ar viltu iegūst par sievu.

68 Kirke
— grieķu mitoloģijā burve, Ejas salas valdniece, pārnestā no-

zīmē — viltīga pavedēja.
67 Osmotiskais spiediens — šķīdinātāja lēna iespiešanās šķīdumā.
68 Aiinitāte — vielas īpašība veidot savienojumu ar citu vielu.

69 Pretstatā F. G. Klopštokam, G. E. Lesingam un J. K. Gotšedam —

vācu apgaismes laikmeta dzejniekiem un teorētiķiem — J. V. Gēte

un F. Šillers pārstāv jauno laiku vācu literatūru.

70 Turpmākajā tekstā atspogujojas A. Pumpura eposā «Lāčplēsis» gūti

motīvi, ko Rainis pārveidoti ieliedējis vēlāk «Ugunī un naktī».

71
Stigsa (Stiksa) — grieķu mitoloģijā viena no upēm mirušo pazemes

valstī.

72 Rainis te atsaucas uz angļu filozofa T. Kārlaila grāmatu «Strādāt

ua neizsamist»: Cailvle Th. Arbeiten und nicht verzweifeln.

Disseldorl und Leipzig, [s. a.]. Grāmata atrodas Raiņa bibliotēkā

(100099).
73 Rainis te atsaucas uz E. Rostāna lugu «Samariete», kurā izmantots

bībeles sižets.

74 Vācu dramaturga G. Hauptmaņa luga «Audēji», kurā tēlota Silē-

zijas audēju sacelšanās.

75 V. Šekspīra traģēdijā «Hamlets» Laerts ievaino Hamletu ar kārajā

Klaudija saindētu zobenu.
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76 Nākotnes cilvēks (vācu vai.).
77 Sengrieķu dramaturga Eshila traģēdija «Pērsi». Grāmata glabājas

Raiņa bibliotēkā: Aischilos. Die Persen. Leipzig, [s. a.j (122504).
78 Protcļs — grieķu mitoloģijā jūras dievība, zīlnieks un pareģis, kam

piedēvēja spēju mainīt savu izskatu.

79 Jeruslans (Jeruslans Lazarevičs) — viens no krievu pasaku spēka-

vīriem. Pasakas par Jeruslanu Lazareviču pazīstamas arī Latgalē.

Skat.: Arājs X., Medne A. Latviešu pasaku tipu rādītājs. R.,

1977, 105. lpp.
80 Pēc sengrieķu teikas, Herkuls jeb Hērakls trīs gadus kalpojis par

vergu pie Lidijas valdnieces Omfales.

81 Eiristens — sengrieķu varoņa Perseja mazdēls. Herkulam pēc Delfu

orākula lēmuma bija jāstājas viņa kalpībā un jāveic divpadsmit

varoņdarbi.

82 Dzelžu Mārtiņš — latviešu tautas pasaku varonis (ari Dzelzspuika,

Dzelzsdēls).
83 Nektes tēls Rainim, iespējams, asociējies ar sengrieķu Nikti — nakts

dievi.

84 Izida — senēģiptiešu dieve, taisnības aizstāve, arī vēju valsts dieve.

Pacelt Izidas plīvuru — ieskatīties nāvei acīs.

86 «Alastors jeb vientulības gars»
— angļu dzejnieka P. B. Sellija

poēma, kurā attēlots no cilvēku sabiedrības aizbēguša, dabas skais-

tuma apburta jaunekļa dzejnieka traģiskais liktenis. Rainis arī tur-

pmāk vairākkārt piemin šo darbu. Grāmata atrodas Raiņa bibliotēkā:

Sch c 11 y P. B. Lvrische Gedichte. Alastor. Leipzig und Wien,

[s. a.], S. 49—70 (125407).
86 Jānjs Vīrs

— Raiņa iecerētas nepabeigtas lugas varonis.

87 Mcčņikovs Iļja — krievu biologs, viens no evolucionārās embriolo-

ģijas, mikrobioloģijas un imunoloģijas pamatlicējiem. Savos pētīju-

mos lielu vērību piegrieza arī novecošanās un miršanas problēmām.
88 Pēc bibeles leģendām, Jēkabs cīnījies ar dievu un viņu uzveicis.

89 Nikomis, resp., Nokomis — tēls H. V. Longfello eposā «Dziesma par

Haijavatu».
90 Rainis te atsaucas uz Āronu Matīsa sakārtoto krājumu «Mūsu tautas

dziesmas».

81 Kāpums. Cīņa. Uzvara. Kritums. Cīņa. Sakāve. Cerība, t. i., virzība

uz bezgalīgo (vācu vai.).
82 Aleksandra karagājiens (vācu vai.), te domāts kāds no Maķedonijas

Aleksandra karagājieniem.
93 Raiņa lugā «Pusideālists» Andēls ir aizrāvies ar aplam saprastu tau-

tiskumu un liek kalpiem ēst dažādus «senciskus» ēdienus: staku,

sūtni, nātres v. tml.

84 Sasprindzinājums (vācu vai.).
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86 Lapiņas otrā pusē Rīgas pasta zīmogs «28.1.09.».

86 Kāpinājums (vācu vai.).
97 Svētlaimīgi ir tie sirdsšķīstie (vācu vai.).
98 Gandris (apvidvārds) — stārķis.
19 Ķimeņi, ķimenes (apvidvārds) — iegriezums, rieva (koka traukiem)

dibena ielikšanai.

100 Raiņa iecerēta luga.
,0' Neaplūkotas lietas (vācu vai.), šai gadījumā — neaplūkoti jautājumi.
102 Latviešu tautas teikas un pasakas, 5. dala. A. Lerha-Puškaiša kārto-

tas. Jelgava, 1894, 58. lpp. Rainis atsaucas uz tekstu nodaļā «Par

veļiem»: «Vecos laikos, kad mirējs patlaban taisījās izdzist, atvēra

visas durvis (tad ļaudis vēl dzīvojuši rijās), lai dvēsele varētu laukā

tikt un nebūtu jānīkst kaut kur kaktā.»

103 Turpat, 384. lpp. Rainis te pieminējis pasaku «Milzis», kurā stāstīts

par milzi, kas saticis malkas cirtēju, ielicis to cimdā un aiznesis uz

Kurzemi vecākiem rādīt, teikdams: «Rau, māt, kādu kukaini es at-

radu: tas grauž mežā kokus.»

104 Dunajs —
teiku varonis, pārvērties par upi, tā nav tikai Viduseiropas

Donava, līdzīgi sauktas daudzas upes.

105 CoAOßeū pa36oūHuK — Raiņa latviskojumā — Svilpis-lupis. Biļinu

tēls, laupītājs, kas apdraud garām braucošos tirgoņus.
156 HgoAuuie — Raiņa latviskojumā — Idaloņa. Biļinu tēls, Vladimira

laika elku dievs.

Io' Koauh u,apb
— Raiņa latviskojumā — Kalincars. Biļinās minēts ta-

tāru iebrucēju vadonis.

•08 MuKyyia CeAHHiiHOBUH — Raiņa latviskojumā — Mikuls — laucinieks.

Biļinu tēls, varonis — zemesarājs, teiksmains pusdievs, zemniecības

aizstāvis. Viņa somā sagūlis viss zemes smagums. Visi 104.—108. pa-

rindē minētie tēli darbojas Raiņa lugā «lija Muromietis».

109 Sengrieķu mitoloģijā laupītājs Prokrusts savus upurus guldīja gultā;

tiem, kas bija gultai par lieliem, viņš nocirta kājas, bet tos, kas bija

par maziem, — pastiepa.
110 īlmanācija (no latiņu vai. emanalio — saplūšana) — šeit fantastisks

pasaules izcelšanās izskaidrojums ar dievu radošās enerģijas iz-

plūšanu.

111 Pēc rokraksta spriežot, teksts varētu būt sacerēts ap 1906. gadu.
1.2 ī'-'.amons — senajiem sīriešiem bagātības un peļņas dievs, pārnestā

nozīmē — alkatība.

1.3 Rainis te atsaucas uz kādu vācu dzejnieka F. Helderlīna darbu. Raiņa

bibliotēkā glabājas trīs F. Helderlīna grāmatas: Holderlin F.

Gedichte. Halle, [s. a.) (31135); Holderlin F. Hvperion oder

der Eremit m Griechenland. Leipzig und Wien, [s. a.} (77055); Hol-

derlin F. Der Tod des Empedokles. Leipzig, 1910 (122647),
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1,4 Rainis te atsaucas uz Eiripīda traģēdiju «Bakhantes».

115 Eifrata — upe Rietumāzijā. Eifratas un Tigras ieleja bija seno šu-

meru, babiloniešu un asi riešu civilizācijas centrs. Nīla
— upe Āfrikā,

kuras lejastecē pirms 4000 gadiem sāka attīstīties seno ēģiptiešu

civilizācija.
1,6 Tapušais (vācu vai.).
117 Ciņā — Dievs: Es esmu likteņu lēmējs, bet ir vairāki dievi: Velns

un citi. īl. vislielākajā spēku sasprindzinājumā saprot, ka Dievs ir

tautas izdomājums, un nu Dievs mirst, izgaist. [Dieva] radījums sāk

valdīt pār radītāju.
118 Raiņa muzejā glabājas iesiets žurnāla «Die Zukunft» 1903. gadagā-

jums (127467), taču radāmajās domās minētajā 31. nr. izplēstas lapas

un Raiņa norādītais raksts nav konstatējams.
1,9 Niknums, traka dziņa (vācu vai.).
120 Māksla mākslai (franču vai.).
121 Rainis te atsaucas uz H. Heines dzejoli «Ādams Pirmais» («Adam

der Erste») grām.: Heine H. Sāmtliche Werke. Stuttgart und

Leipzig, [s. a.], S. 89. Grāmata atrodas Raiņa bibliotēkā (76967).
122 Teiku klājumā (vācu vai.).
123 Pretspēlētājs (vācu vai.).
124 Kulminācija (vācu vai.).
128 Rainis te atsaucas uz J. G. Herdera krājumā «Stimmen der Volker

m Liedern» («Tautu balsis dziesmās») ievietoto ziemeļnieku dziesmu

«Voluspa». Vohispa, ziemeļnieku mitoloģijā — pareģe, liktens dieve.

128 Sibillas
— senajiem grieķiem un romiešiem pareģes.

127 Rainis te atsaucas uz ainu Eshila traģēdijā «Pērsi».

128 Nākotnes valsts (vācu vai.).
129 Patrokls — Homēra eposā «Iliāda» viens no Trojas kara varoņiem,

Ahilleja draugs. Rainis te atsaucas uz «Iliādas» 23. dziedājumu.

130 Ķēniņš Džons (vācu vai.) — V. Šekspīra traģēdija.
181 Berdičeva — pilsēta Ziemeļrietumukrainā. Berdičeva slavena ar

1627. gadā celto karmelītu klosteri
— cietoksni, baznīcu.

182 Sīriuss — visspilgtākā zvaigzne pie debesīm.

188 Princese uz zirņa (vācu vai.) — H. K. Andersena pasaka.

184 Junona — romiešu mitoloģijā debesu valdniece, laulību un dzimstī-

bas sargātāja.
185

Aistieši (aisti) — tauta, kas senatnē apdzīvojusi Baltijas piekrasti,

iespējams, senprūšu cilšu senči.

136 Budisms — viena no trim pasaules reliģijām, radusies Indijā 6.—5. gs.

p. m. ēras.

137 Bramanisms (brahmanisms) — viens no reliģijas veidiem, radies

10.—9. gs. p. m. ēras Indijā.
138 Zālamans — seno jūdu ķēniņš, teiksmaini gudrs valdnieks.
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140 Izida — senēģiptiešu mitoloģijā Ozirisa sieva un māsa, savāc saplo-

sītā un Nila iemestā Ozirisa mirstīgās atliekas un ar savu mīlestības

spēku viņu atdzīvina.

141 Hidhers — muhamedāņu teikā seno persiešu valdnieka Keikobada

vezīrs un gaišreģis, kurš dzēris no dzīvības avota un kļuvis ne-

mirstīgs.
142

Dzīvības ūdens (vācu vai.). Rainis te atsaucas uz austrumu tautās

izplatīto teiku par to, ka Maķedonijas Aleksandrs meklējis dzīvības

avotu, lai kļūtu nemirstīgs.
143 Harun al Rašids

—
kalifs no Abasidu dinastijas, šeit — tēls «Tūk-

stots un vienas nakts» pasakās.

144 Lapu vidū auglis (latīņu vai.).

145 Greiners. Veltījums Kliņģera sievai: tikai prieku (vācu vai.).

146 Aspazija — šeit Perikla sieva, izcēlās ar skaistumu, gudrību un

izglītību.
147 īl. jāredz darbā, kā viņš (vācu vai.).
148 Hadess — sengrieķu mitoloģijā — pazemes valsts.

149 Beļģu rakstnieka Morisa Meterlinka luga «Zilais putns».
150 Vecs un krietni padzīvojis (vācu vai.).

151 Pēc rokraksta spriežot, teksts sacerēts mūža beigās.
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KAJS GRAKHS

SACERĒŠANAS GAITA

No Raiņa aizsāktajiem dramatiskajiem sacerējumiem, kas izauguši uz

antīkās vēstures pamatiem, visvairāk izstrādātā luga ir traģēdija «Kajs 1

Grakhs» — daiļdarbs ar ļoti nozīmīgu idejiski estētisko potenciālu. Šīs

lugas pabeigtie fragmenti gan dzejas valodas krāšņuma, gan domas filo-

zofiskā dziļuma ziņā neatpaliek no Raiņa dramaturģijas spožākajām lap-

pusēm. Tautas tribūna Kaja Grakha likteņstāsta epizodēs, tāpat kā lugās

«Uguns un nakts», «Indulis un Ārija», «Spēlēju, dancoju» un «Jāzeps

un viņa brāļi», strāvo tā brīnumainā «nākotnes dārzu smarža», par kuru,

Raiņa mākslas veldzējošo, apskaidrojošo iedarbību raksturojot, runā

J. Sudrabkalns.2

Saistīts ar konkrētām iecerēm, romieša Kaja Grakha vārds Raiņa pie-

zīmēs pirmoreiz parādījās 1912. gada aprīlī, kad dzejnieks sāka veidot

projektu traģēdijai «Cēzars». Tās uzmetumos viņš ieskicēja pirmmetus

iespējamam «romiešu traģēdiju» ciklam, kurā domāja iekļaut arī lugu

par Kaju Grakhu. Būtiskākais moments, kas dramaturgu saistīja populārā

tautas tribūna biogrāfijā, ir viņa enerģiskā cīņa par «visu pilsoņu val-

dību, demokrātiju» (22788/15).

Tomēr Raiņa radošie spēki turpmākajos gados koncentrējās citu daiļ-

rades plānu īstenošanai: tapa lugas «Pūt, vējiņi!», «Jāzeps un viņa brāļi»,

«Spēlēju, dancoju», «Krauklītis». Atgriezties pie Kaja Grakha personības

dzejnieku pamudināja 1917. gada revolūciju notikumi — laiks, kad, kā

Rainis cerēja, piepildīsies viņa nākotnes ideāli. Problēmas, kuras jaunā

sabiedriski politiskā situācija izvirzīja latviešu tautai, dzejnieku pilnīgi

pārņēma savā varā, un to risinājumam viņš īpaši intensīvi nodevās,

veidojot šī perioda lugu ieceres.

Kajs Grakhs un viņa vecākais brālis Tibērijs Raini saistīja kā de-

1 Šajā izdevumā saglabāta Raiņa lietotā forma Kajs, kaut gan oriģināl-

valodas forma «Gaius» latviski būtu rakstāma «Gajs».
2

Sudrabkalns J. Kopoti raksti, 3. sēj. R., 1959, 374. lpp
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mokrātiski noskaņotas, enerģiskas, augstām cilvēciskām īpašībām apvel-

tītas personības, kuru darbība atstājusi dzijas pēdas Senās Romas sa-

biedriski politiskajā dzīvē. Svarīgs moments bija arī tas, ka Grakhu

laiks — pilsoņu karu periods Romā 2. un 1. gs. p. m. ē., kas ievadīja

pāreju no republikas uz impēriju, — bija vētrains, asām pretspēku

sadursmēm bagāts, un tāpēc īsti piemērots atainošanai dramatiskā darbā.

Tibērijs Grakhs (162—133 p. m. ē.) kjuva par tribūnu brīdī, kad sa-

biedriskās ēkas pamatus tricināja sociālās un ekonomiskās pretrunas un

to izraisītie šķiru cīņas uzliesmojumi. Ar agrāro reformu palīdzību viņš

gribēja ievadīt republikas dzīvi jaunā gultnē un izvirzīja Romas politikā

agrāk nedzirdētu principu par tautas suverenitāti. Tribūns Kajs Grakhs

(153—121 p. m. ē.), Tibērija pēctecis un domubiedrs, ar saviem likum-

projektiem šo pārdrošo soli nostiprināja. Brāļu demokrātiskie centieni

tomēr cieta neveiksmi, jo Grakhi nespēja pārvarēt senāta aristokrātijas

sīvo pretestību, kā arī zemniecības un pilsētas nabadzīgo slāņu interešu

šķelšanos. Taču viņu darbība ievadīja jaunu sabiedriski politisku sadur-

smju gadsimtu, līdz tolaik nepieciešamās pārmaiņas sociālajā struktūrā

beidzot tika īstenotas. Vēsturnieki Grakhu cīņu par agrārajām reformām

vērtē kā plašāko demokrātisko kustību Senās Romas vēsturē.

Abu tautas tribūnu paraugs iedvesmojis daudzus vēlāko laikmetu

revolucionārus, domātājus un rakstniekus. Jaunu atdzimšanu Grakhi pie-

dzīvoja, piemēram, Lielās franču revolūcijas laikā. F. N. Babefs, pieņē-

mis Grakha vārdu, savā laikrakstā «Le tribun dv peuple» uzstājās par

radikālas sociālās revolūcijas nepieciešamību. Savukārt franču dra-

maturgs M. 2. Šeņjē traģēdijā «Kajs Grakhs» (1792) apliecināja republi-

kāniskās valdīšanas formas priekšrocības un sava varoņa vārdā sludināja

aktuālos lozungus par politisko un īpašuma tiesību vienlīdzību.

Rainis Kaja Grakha tēmu interpretēja atbilstoši sociālisma izcīņas

laikmetam. 1912. gadā traģēdijas «Cēzars» piezīmēs viņš rakstīja, ka

Grakha demokrātijas ideja «vairs nav izvedama», jo «palaists laiks»

(22788/15). Turpretī jau pirmajās traģēdijas skicēs, kuras tapa 1917. gadā,

dramaturgs Grakha tēlam piešķīra daudz plašākas dimensijas un piesā-

tināja senatnes valstsvīra biogrāfiju ar gluži jaunu sociālu un filozofisku

saturu. Raiņa Kajs sāka pārtapt nākotnes cilvēkā, augstāko ētisko prin-

cipu un pāragra «saules valsts» ideāla nesējā. Lugas centrā izvirzās

jautājums par «jaunās, proletāriskās nākotnes iekārtas»
1

būtību.

Rakstīdams savas ideju drāmas, par kādu vajadzēja kjūt ari «Kajam

Grakham», dzejnieks nemēdza tiekties pēc maksimālas vēsturiskas tica-

mības, tomēr centās radīt izteiksmīgu tēlojamā laikmeta atmosfēru. Lai

iegūtu šim nolūkam nepieciešamās zināšanas, Rainis vispirms iedziļinājās

antīkās vēstures avotos, pētījumos par Grakhu politisko darbību un Ro-

1 Literārais mantojums, 1. sēj., 347. lpp.
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mas republiku pilsoņu karu laikmetā, studēja Grakhu perioda kultūru

un sadzīvi. Lugas radāmajās domās atrodami gan seno autoru, gan Raiņa
laika vēsturnieku vārdi un viņu darbu nosaukumi, kuru skaits iesniedzas

trešajā desmitā. Grūti spriest, cik pamatīgi dramaturgs iepazinis katru

no «Kaja Grakha» piezīmēs minētajām grāmatām1 (viņa personiskajā

bibliotēkā to lielum lielā daļa nav atrodama), taču daudzie faktu izrak-

sti un kaut vai attiecīgo avotu uzskaitījums vien nepārprotami liecina

par Raiņa plašo redzesloku un nopietno interesi par Grakhu laikmetu.

Pie lugas strādājot, dzejnieks izmantojis, piemēram, Gellija Aula

darba «Noctes Atticae» («Atikas naktis») 15. sējumu, kurā atrodami vēr-

tīgi bojā gājušu oriģināldarbu izvilkumi par Romas vēstures jautāju-

miem, Apiāna sacerējuma «Bella civilia» («Pilsoņu kari») 1. sējumu,

Diodora Sicīlieša plašā pētījuma «Bibliotheca historica» («Vēstures bib-

liotēka») 34. sējumu
2

(tajā ir dati par Sicīlijas vergu sacelšanos 2. gs.

p. m. ē.), lasījis Maksima Valerija un zemes mērnieka Sikula Flaka at-

stātās liecības par viņu laiku, Cicerona Marka Tullija traktātu retorikā

«Brutus» («Bruts»), Katona Marka Porcija traktātu «Dc agri cultura»

(«Par zemkopību»), kas ietver nozīmīgas ziņas par Senās Romas saimnie-

cību un ekonomiku 2. gs. p. m. ē., un citus antīkās vēstures avotus.

Rainis studējis arī 19. un 20. gs. vēsturnieku apcerējumus par Grakhu

laikmetu: E. Meijera darbu «Untersuchungen zur Geschichte der Grac-

chen» («Pētījumi par Grakhu dzimtas vēsturi»), L. Langes un T. Franka

sacerējumus, pamatīgi iepazinis attiecīgās nodaļas O. Korvina un

F. V. Helda veidotajā «Ilustrētajā pasaules vēsturē tautai»,
3 G. Ferero

darba «Grdße und Niedergang Roms» («Romas varenība un pagrimums»)

1. sējumā, T. Momzena apcerējuma «Romische Geschichte» («Romiešu

vēsture») 2. sējumā, J. Pfluka (Pflugk)-Hartunga izdotajā «Ullšteina pa-

saules vēsturē»
4

un citos izdevumos.

Nepieciešamos datus par Grakhu perioda kultūru un mākslu dzej-

nieks smēlies no A. Albrehta «Romiešu literatūras vēstures apcerēju-

miem» 5 (šīs grāmatas lappušu malās Rainis daudzkārt atzīmējis —

«Grakhs») un J. Harta «Pasaules literatūras un teātra vēstures» 6
.

Sevišķi rosinoša Rainim kļuva sastapšanās ar sengrieķu rakstnieka

1
Raiņa bibliotēkā šobrīd esošajiem izdevumiem zemsvītrā turpmāk tiks

atzīmēts nosaukums oriģinālvalodā un muzeja inventāra numurs.

2

Dzejnieks kādā avotu sarakstā vēl īpaši atzīmējis, ka lasīti «Diodora

fragmenti par Grakhiem» (22788/91).
8 Illustrierte VVeltgeschichte fūr das Volk, Bd. 2. Leipzig—Berlin, 1880,

S. 199-203 (77614).
4 Ullsteins Weltgeschichte, Berlin, 1909, S. 355—360 (31152).
5 Albrecht A. Abriß der romischen Literāturgeschichte. Leipzig,

ls. a.] (125120).
6

Hart J. Geschichte der Weltliteratur und des Theaters aller Zeiten

und Volker, Bd. 1, S. 339—384 (76117).
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Plūtarha biogrāfijām «Tibērijs Grakhs» un «Kajs Grakhs»,1 kurās aprak-

stīts abu tribūnu dzīves ceļš, politiskā karjera un viņu cilvēciskās īpašī-

bas. Plūtarha «Kajs Grakhs» ir pamatavots, no kura dzejnieks smēlies

ne vien vēstures datus, bet ari visdažādākās ierosmes traģēdijas sižetam,

vides un tēlu raksturojumam. Antīkā rakstnieka pēdās ejot, Rainis zi-

rnāja daudzas topošās lugas epizodes un plaši izmantoja viņa dzīves

aprakstos. ietvertos Tibērija un Kaja Grakhu runu fragmentus.

Pēc traģēdijas radāmo domu materiāliem un ierakstiem dzejnieka

dienasgrāmatā iespējams restaurēt hronoloģiski diezgan precīzu lugas

tapšanas ainu.

1917. gada decembrī Rainis nodevās vēstures studijām, vāca ziņas

par Senās Romas ģeogrāfiju, iedzīvotāju skaitu, to sociālo sastāvu.

Strauji auga traģēdijas radāmo domu krājums, radās otrā, ceturtā un

piektā cēliena plānojumi. 1918. gada janvārī dramaturgs pamatos izplā-

noja visu lugu un uzrakstīja vairāku skatu uzmetumus. Raiņa iztēlē pa-

kāpeniski pilnveidojās tribūna tēls, un 30. janvārī viņš traģēdijas pie-

zīmēs akcentēja: «Galvenais motīvs raksturā: lepnums, kas nicina zemus

ieročus aiz sava spēka apziņas» (23102/104).

Kaju Grakhu Rainis iztēlojās līdzīgu Jāzepam — kā «sapņotāju, nā-

kotnes zinātāju, jūtu dzītu darītāju» (23273/10), kura idejas ietiecas tik

tālu nākotnē, ka reālajos apstākļos līdz tām nespēj pacelties pat Kaja

dedzīgākie piekritēji. 14. februārī radāmajām domām pievienojās pie-

zīme: «Teorētiski var plašāk izvest līdz galam savas domas, praktiski

viņas ir jāsašaurina, kompromiss. Civilizēt Romu uz grieķības pamata,

uz Aleksandra, hellēnisma, pirmā eiropisma, kosmopolītisma, universā-

lisma» (23102/131).
Citur dzejnieks rakstīja: «Taisni savu domu plašuma dēļ Grakhs krīt

II b [otrā cēliena 2. skatā — G. G.] un 111 [cēlienā —
G. G.j» (23102/89).

Februāra beigās darbs pie traģēdijas apstājās, taču maija otrajā pusē

Rainis to atsāka un ļoti intensīvi strādāja divus mēnešus. Vēlāk,

1928. gadā, dzejnieks atcerējās, kā viņš «akmens gultā» augstu virs

Gandrijas klints (tā atrodas netālu no Kastaņolas) gulējis «nedēļām ilgi

saulē līdz ar Gāju Grakhu»2
.

Arvien noteiktāk lugas uzmetumos izgaismojās Kaja tēla aprises un

1 P1 utar c h. Tiberius Gracchus. Cajus Gracchus. — Plutarchs ver-

gleichende Lebensbeschreibungen, Bd. 10. Leipzig, fs. a.ļ, S. 69—115

(125346). Abu biogrāfiju, kā arī to pielikuma (tajā Tibērijs un Kajs
Grakhi salīdzināti ar grieķu valstsvīriem Agi un Kleomenu) lappusēs
ir daudz Raiņa pasvītrojumu un piezīmju, kuras lieti noder dzejnieka
ieceru atšifrēšanai un analīzei — sevišķi tajos gadījumos, kad lugas
radāmās domas Raiņa daiļrades plānus neatklāj pietiekami skaidri.

2
Rainis J. Kastaņola. R„ 1928, 66. lpp. Formu «Gajs» acīmredzot

lietojis grāmatas korektors.
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traģēdijas idejiskā pamatlīnija. Kādas tribūna runas pirmtekstā dzejnieks

skaidri noformulēja Grakha izauklētā sabiedriskās iekārtas ideāla būtību:

«Kārtību vajga, kas neatņem otram, kur pareizi izdalītas manlas, kur

lauks pieder tam, kas viņu ar. Ne otram, kas nav ir redzējis!»

(23102/132).

1918. gada 30. maijā Rainis pabeidza traģēdijas pirmā cēliena meln-

rakstus. Jūnijā radās vairāki noslīpēti skati pārējiem lugas cēlieniem,

plaši pantu un dialogu uzmetumi, papildinājās radāmo domu kopa. 6. jū-

nijā dzejnieks kādā piezīmē uzsvēra Kaja Grakha garīgo radniecību ar

citiem uzrakstīto vai tikai iecerēto lugu varoņiem: «Līdzība ar Muru

(liju Muromieti —
G. G.ļ: asi atraida karalību; ar Induli, ar Imantu:

gars mudina» (23102/138 1').
No pieminētajiem trim varoņiem tuvākais Grakha domubiedrs ir

Indulis, kurš, tāpat kā Kajs, sapņo par demokrātisku valsti, par tautas

brīvību un visu pilsoņu vienlīdzību.

Kopš 1918. gada jūnija beigām traģēdijas tapšanas gaita kļuva sa-

raustītāka un plaši teksta fragmenti lugas materiāliem vairs nepievieno-

jās. Rainis laiku pa laikam turpināja fiksēt vienīgi pārdomas, kā padzi-

ļināt un pilnveidot daiļdarba galveno problēmu risinājumu, ar kādām

detaļām paspilgtināt lugas centrālā varoņa tēlu. Pamazām traģēdijas pie-

zīmēs tālāk konkretizējās ari Kaja mātes Kornēlijas raksturojums.

Paturot prātā «romiešu triloģijas» projektu, Rainis 1918. gada

24. augustā vilka paralēles starp Kaja Grakha, Jūlija Cēzara un Spar-

taka darbības mērķiem, raksturodams arī to atšķirības:

«Grakhs grib taisnību un demokrātiju ar kontroli.

Cēzars taisnību, bet uzspiestu, bez kontroles.

Spartaks brīvību» (22788/72).

1918. gada 8. septembrī rakstītajā vēstulē J. Bērziņam-Ziemelim,

kurā dzejnieks apliecināja gatavību sadarboties ar Maskavas Latviešu

lietu komisariātu un iet talkā proletariātam «šinī grūtu ciņu un pārbau-

dījumu laikā», Rainis minēja, ka tobrīd viņš strādājot pie «Kaja Grakha»'

un to «varētu nobeigt pa kādiem 2—3 mēnešiem» 1. Dzejnieks bija ar

mieru pabeigto lugu sūtīt uz Maskavu izdošanai. Taču jau novembri

Raiņa sakari ar J. Bērziņu-Ziemeli pārtrūka un noplaka arī dzejnieka

apņemšanās pabeigt «Kaju Grakhu».

1919. gadā, galvenokārt tā pirmajos mēnešos, Rainis lugai pievērsās

tikai epizodiski. 10. februārī viņš, piemēram, ieskicēja pamatmetus līdz

tam neizstrādātajam trešajam cēlienam un mēģināja formulēt dilemmu,

kuras priekšā lugas kulminācijā nonāk viņa varonis: «. . mērķi var pa-

nākt, tikai ziedojot sevi — vēl par maz. Tikai ziedojot, ko visvairāk

mīl. Tikai ziedojot savu pārliecību. Ziedojot pašu mērķi» (23102/90).

2. martā Rainis atzīmēja būtisku Kaja rakstura niansi: «Nav prāta

1 Literārais mantojums, 1. sēj., 347.-348. lpp.
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cilvēks vien. Lielās domas nenāk no prāta, bet no sirds. Prāts tik sa-

gatavo, ieveido, pamato to, ko jūtas atrod un liek, vēlas» (23102/92).
1919. gada novembra sākumā dzejnieks no jauna iedziļinājās Rom.-.s

vēstures avotos un izrakstīja daudz faktu — lugas nobeigšanai acīm-

redzot pietrūka materiālu. Tomēr ari atkārtots ieskats vēsturē vēlamo

stimulu darbam nedeva.

Vēl viens posms, kad Rainis pie traģēdijas strādāja ražīgi un paci-

lāti, bija 1920. gada marta pirmās dienas. Tuvojās bezgala gaidītā sa-

stapšanās ar dzimteni, un šī apziņa dzejniekā modināja radītprieku, vē-

lēšanos dalīties ar citiem savos sapņos par to, kādai jābūt brīvajai, ne-

atkarīgajai Latvijas valstij. Tapa detalizēts lugas otrā cēliena izplāno-

jums un vairāki dialogi, jaunu slīpējumu ieguva gatavo skatu pirmraksti.
Pēc atgriešanās Latvijā «Kaja Grakha» manuskripts ilgāku laiku gu-

lēja neaizskarts, un tikai rets ieraksts dienasgrāmatā vai kāda radāmo

domu piezīme rāda, ka dzejnieks aizsākto traģēdiju nebija aizmirsis pa-

visam. 1921. gada 12. janvāri viņš to pieminēja tuvākajā laikā veicamo

darbu vidū: «No lielākiem darbiem — Muroms [lija Muromietis —

G. G.], Grakhs.»

1922. gada janvāri dzejnieks sagatavoja lugas fragmentus publicēša-

nai žurnālā «Ritums». Kad traģēdijas pirmais cēliens bija iespies'3,

26. janvārī Rainis dienasgrāmatā ierakstīja: «Iniņa slavē ļoti Grakhu,

labāks par Jāzepu.»

Tad atkal sākās apsīkuma periods, citi darbi «Kaju Grakhu» atstūma

malā. Tikai 1922. gada 23. decembri, pārdomājot daiļrades plānus turp-

mākajiem mūža gadiem, Rainis dienasgrāmatā rakstīja: «Taisu tādu kal-

kulāciju: dzīvošu varbūt līdz 70 gadiem, tātad būtu vēl man doti ap

15 gadi. Tad nu jāaprobežojas ar vajadzīgākiem darbiem: jāizbeidz ma-

nas gaitas idejas: tautības ar «Imantu», latvības ar «Dievs un Velns»,

brīvības ar «Stenku», valsts — ar «Grakhu».»

Tomēr turpmākajos gados Kaja Grakha vārds dažkārt parādījās tikai

Raiņa dienasgrāmatā vai kādā veicamo darbu sarakstā, visbiežāk ar

tādām piebildēm kā «nevaru izšķirties», «otrā līnijā» vai «Grakhs prasa

daudz laika». Pēdējoreiz dzejnieks traģēdiju dienasgrāmatā pieminēja

1928. gada 31. augustā.

Rainis atstāja pilnīgi pabeigtu «Kaja Grakha» pirmo cēlienu un asto-

ņus noslīpētus skatus lugas turpinājumam,
1 bez tam palika paplaši dia-

1
ledalīt traģēdijas gatavos fragmentus pa turpmākajiem cēlieniem tā,

lai saglabātos vienots sižeta pavediens, nav iespējams; ne jau velti

Rainis pats nav norādījis skatu izkārtojumu cēlienu secībā. Aptuveni

konstatējams tikai tas, ka pēc pirmā cēliena, kura finālā Grakhs kļu-
vis par tautas tribūnu, dzejnieks bija iecerējis parādīt Kaja aizsākto

nākotnes valsts jauncelsmes darbu, viņa ideāla sadursmi ar dzīves

īstenību un tribūna bojāeju.
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logu, pantu un rindu uzmetumi, drāmas izplānojumi un kupls radāmo

domu klāsts.

PUBLICĒJUMI UN TULKOJUMI

Nepabeigtās traģēdijas skati publicēti mākslas žurnālā «Kolektīvs»1

(1. atsevišķais skats) un žurnālā «Teātra Vēstnesis»2
(pirmā cēliena

1. skats). Bet žurnālā «Ritums»
3

,
kā arī kopotos rakstos «Dzīve un darbi»

ir ievietoti visi plašākie «Kaja Grakha» fragmenti. Tie tulkoti arī krievu

valodā un publicēti divās Raiņa darbu izlasēs — 1954.4 un 1955. gadā.
8

SKATUVES GAITAS

Nepabeigtās lugas «Kajs Grakhs» fragmenti uzvesti divas reizes.

J. Zariņa režijā tie izrādīti Strādnieku teātrī. Pirmizrāde notika 1932. gada

1!. septembri. 1965. gadā «Kajs Grakhs» bija iekļauts F. Rokpeļņa izvei-

dotajā nepabeigto lugu kompozīcijā «Viņš trīsreiz sauca mani», ar kuras

uzvedumu A. Upīša Akadēmiskais drāmas teātris atzīmēja Tautas dzej-

nieka simto dzimšanas dienu. Uzveduma režisors bija A. Amtmanis-Brie-

ditis, Kaja Grakha tēlu mākslinieciski spilgti atveidoja I. Adermanis un

J. Lejaskalns. Sevišķi augstu novērtējumu izpelnījās L. Freimane tra-

ģiskajā Grakhu mātes Kornēlijas lomā.

PAMATTEKSTS UN LABOJUMI PAMATTEKSTĀ

Par nepabeigtās traģēdijas pamattekstu pieņemts kopotu rakstu

«Dzīve un darbi» 10. sējumā publicētais teksts. Tas salīdzināts ar lugas

pirmrakstiem un tīrrakstu (22788, 23102). Salīdzinot tekstus, konstatēts,

ka pamattekstā ieviesušās vairākas neprecizitātes, kā arī izlaistas dažas

rindas. Šajā izdevumā neprecizitātes novērstas un lugas teksts papildi-

nāts ar trūkstošajām rindām.

Pirmajā cēlienā

7. rindā «iet» labots par «ieiet».

1 Rainis J. Kajs Grakhs. Drāmas fragments. — Kolektīvs, 1920, 1. nr.,

20.—23. lpp.
2

Rainis J. Kajs Grakhs. Drāmas fragments. — Teātra Vēstnesis,

1921, 2. nr., 3.-4. lpp.
3 Rainis J. Kajs Grakhs. Traģēdija piecos cēlienos. Pirmais cēliens. —-

Ritums, 1922, 1. nr., 17.-29. lpp.; Rainis J. Kajs Grakhs. Traģē-

dija piecos cēlienos. Atsevišķi skati. — Ritums, 1922, 2. nr., 101.—

113. lpp.
4

Kcu TpaKX. riep. H. MaHVXHHou. — B kh.: 51 h PauHHC Co6paHne

c.T;HHeHHH b Tpex TOMax, t. 3. P., 1954, c. 457—529.

5 Kari TpaKX.OparMeHTbi. Ilep. H. MaHyxHHOH. — B kh.; Hh PaHHHC,

CoHHHeHna, t. 2. M., 1955, c. 697—766.
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17. rindā «laukumiņš virs akmens» labots par «laukumiņš, viss ak-

mens:».

19. rindā «klons» labots par «plāns».

27. rindā «kungam» labots par «kungiem».

Remarkā pirms 88. rindas «senators» labots par «Opīmijs».

Remarkā pēc 140. rindas «arī» labots par «aši».

141.—142. rindā «E! Droši nākatl Visi!» un «Glābjat! Glābjat!» la-

bots par «E, glābjat! Glābjat!» un «Droši nākat! Visi!».

219. rindā «tik» labots par «še».

Personas nosaukumā pirms 403. rindas «Ļaudis» labots par «Balss

ļaudīs».

Personas nosaukumā pirms 450. rindas «priekšsēdētājs» labots par

«piesēdētājs».

501.—502. rindā «Kas sargā jūs, kas» labots par «Kas sarga jūs, tas».

Remarkā pirms 507. rindas «skaļi pieceļas» labots par «pieceļas,

skaļi».

Remarkā pirms 533. rindas «priekšsēdētājam» labots par «piesēdē-

tājam».

Pirms 545. rindas atjaunots personas nosaukums «Portijs» un rinda

«Ha! Bailes zaķim gudrība!».

Atsevišķos skatos

696. rindā «Tad jāiet atriebt?» labots par «Tad jāiet tevi atriebt?».

762. rindā «Ennus» labots par «Eunus».

769. rindā «Kajs» labots par «Kajā».

Pirms 1023. rindas atjaunota rinda «Vai arī latīņi nav cilvēki?!»,

1093. rindā «tam» labots par «tiem».

1149. rindā «tā» labots par «tie».

1163. rindā «raujas» labots par «raucas».

1197. rindā «vārdu» labots par «vārdus».

Publicētās radāmās domas un pirmuzmetumi glabājas Raiņa muzejā

(23102 un 22788). Rainis pats šos materiālus kārtojis vāciņos pa cēlie-

niem; atsevišķos vāciņos apkopotas radāmās domas, piezīmes un plāno-

jumi visai lugai.

Zinātniskajā izdevumā radāmo domu materiāli kārtoti pēc ši paša

principa. Atsevišķi panti (23102/81—83) ievietoti jau zinātniskā izdevuma

6. sējumā (175., 176., 183. lpp.), bet, tā kā Kopotu Rakstu sagatavošanas

gaitā noskaidrots, ka Rainis to tīrrakstus pievienojis «Kaja Grakha»

materiāliem, publicējam tos vēlreiz.

SKAIDROJUMI TEKSTAM

Tā kā nepabeigtajā traģēdijā «Kajs Grakhs» Rainis min faktus, per-

sonas un specifiskus jēdzienus, kas attiecas uz Romas republikas valsts
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iekāitu, politiku, tiesībām, kultūru un sadzīvi un kas lasītājiem varētu

būt nepazīstami, tad attiecīgos gadījumos komentējam ari lugas tekstu.

Pirmajā cēlienā

Pirmā cēliena 1. skata ievadiemarkā: latiņl — sena itāliešu cilts, kas

dzīvoja Latijā — Vidusitālijas apgabalā pie Tirēnu jūras.

25. rindā: Kapuja — sena pilsēta Kampānijā, kas bagātības un ietek-

mes zinā 2. gs. p. m. ē. sacentās ar Romu un Kartāgu,
40. rindā: tautas tribūns — Senajā Romā augstākā amatpersona, kuru

ievēlēja no plebeju vidus. Tribūna personu uzskatija par svētu un ne-

aizskaramu Sākotnēji tribūna pienākums bija aizsargāt plebejus no

patriciešu un maģistrātu (valsts amatpersonu) patvaļas 3. gs. p. m. 6.

sakumā, kad tribūns kļuva par valsts amatpersonu, viņš ieguva tiesības

sasaukt tautas sapulci un senātu, kā ari ierosināt tautas sapulcē likum-

projektus bez senāta piekrišanas.

Pirmā cēliena 2. skata ievadremarkā: cenzors — Senajā Romā aug-

stākā amatpersona, kas noteica pilsoņu mantas stāvokli, sastādīja sena-

toru sarakstus, veica valsts finansu kontroli un uzraudzīja tikumību;

kiier.ts — brīvs pilsonis vai brīvlaistais, kam bija bagāts patrons, no

kura klients atradās ipašā atkarības formā;

senators — Romas senāta loceklis (Par senatoriem Romas republikā

kļuva brīvi dzimuši pilsoņi, kas atbilda zināmam vecuma un īpašuma

cenzam. Pilntiesīgi bija tikai senatori patricieši.j;

ekvili (jātnieki) — līdz 4 gs. p m. ē. turigi pilsoņi no plebeju \ldus,

kas veidoja Romas karaspēka kavalēriju un paturēja titulu «romiešu

jātnieks» arī pēc dienesta atstāšanas [Kaja Grakha laikā jātnieki uzsāka

cīņu par ietekmi politiskajā dzīvē, ieguva īpašas politiskas un ekonomis

kas privilēģijas, un no viņiem radās atsevišķa pilsoņu kārta.);

valcnieki — tā Rainis, šķiet, dēvē brīvlaistos vergus (lat. vai. Liberti,

liberiini), kuriem piešķirta brīviba, ievērojot likumigās formalitātes, to-

mēr viņi skaitījās zemāki par brīvi dzimušajiem ļaudīm un īstu vien-

līdzību ar tiem ieguva tikai pēc 3—4 paaudzēm;

liktors — viena no zemākajām amatpersonām Senajā Romā, vispirms

izpildīja dažādus maģistrātu rīkojumus, vēlāk saglabāja tikai apsardzes

un parādes funkcijas.

68.—69. rinda: Kopš tie tur

nomocīja Tibēriju.

Graī<hs Tibērijs Sempronijs, Raiņa saīsinājumā — Tibērs (162—

133 p. m. ē.) — Kaja Grakha brālis, tautas tribūns 133. g. p. Pūt. ē. iero-

sināja agrāro reformu ar mēiķi apstādināt zemniecības izputēšanu un

nostiprināt Romas valsti un armiju. Tautas tribūnu vēlēšanās 132. ga-

dam p. m. ē. senāta aristokrātija melīgi apvainoja Tibēriju Grakhu tiek-

smē pēc valdnieka varas un nogalināja viņu.
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73. rinda: Bet maizi dod mums Grakhs.

Viens no pirmajiem likumiem, kura pieņemšanu panāca Kajs Grakhs

kā tautas tribūns, bija tā saucamais maizes likums (lex frumentaria). Tas

noleica, ka katrs plebejs valsts noliktavās var iegādāties maizi par

stipri pazeminātu cenu. Grakha likuma īpatnība bija tā, ka materiālo

palīdzību trūcīgajiem tribūns atzina par valsts pienākumu.

Remarkā pirms 88. rindas: Opīmijs Lūcijs — romiešu politisks dar-

binieks, aristokrātiskā optimātu grupējuma vadītājs, dedzīgs Grakhu pre-

tinieks. 121. g. p. m. ē., būdams konsuls, Opīmijs saņēma no senāta

aristokrātijas pilnvaras izrēķināties ar Kaju Grakhu un viņa piekritējiem.

88. rindā: plebeji — viena no brīvo iedzīvotāju kārtām Senajā Romā.

Tā kā plebeji atradās ārpus romiešu kopienas, tiem nebija tiesību iz-

mantot kopienas zemi (zeme viņiem varēja piederēt kā privātīpašums).

Plebeju smago ekonomisko stāvokli apgrūtināja tas, ka viņiem nebija

politisko tiesību. Neatlaidīgā cīņā pret patriciešiem (5.—3. gs. p. m. ē.)

plebeji panāca, ka viņus iekļauj romiešu tautas sastāvā, pielīdzina patri-
ciešiem politiskā un civiltiesību ziņā, atceļ parādu verdzību utt.

Remarkā pēc 147. rindas: kvestors — amatpersona Senajā Romā, sā-

kotnēji tiesnesis, kas iztiesāja krimināllietas, vēlāk — konsula palīgs,

mantzinis. Kvestora amats bija pirmais pakāpiens politiskajā karjerā.

148.—149. rinda: Es Romas senāta un tautas vārdā

So tiesu sāku.

Romas senāts un tauta (Senātus Populusque Romānus) — tradicionāla

formula, kurai vajadzēja liecināt, ka noteikta darbība tiek veikta senāta

un tautas vārdā.

Romas tautai republikas laikmetā piederēja augstākā vara. Tautas

lēmumiem, kurus pieņēma komīcijās — tautas sapulcēs, bija likuma

spēks.

Romas senāts — Romas republikā augstākā valsts padome, kas va-

dīja likumdošanu, kara, finansu un valsts īpašuma lietas, noteica ārpo-

litiku, pārvaldīja provinces un uzraudzīja reliģisko kultu izpildīšanu.

Remarkā pēc 159. rindas: Fuivijs Flaks Marks — romiešu valstsvīrs,

orators, Grakhu piekritējs.

Krass — domājams, Licīnijs Krass Muciāns Publijs, Grakhu agrārās

komisijas loceklis, Kaja Grakha sievastēvs.

176.—177. rinda: Liels būs vārds,

Ko lielā Sciplona meita teiks!

Sclpions Kornēlijs Alrikānielis Vecākais — izcils romiešu karavado-

nis un valstsvīrs, Kornēlijas tēvs.

213. rindā: Septīmulejs Lūcijs — pēc Plūtarha — Opīmija draugs.

Rainis viņu dažviet dēvē ari par Marku Septīmiju.

Remarkā pēc 232. rindas: Sveicina, pagriezies uz publiku, tā ka viņa

priekšā arī skats uz forumu un Kapitolu.



Te Rainis akcentē Plūtarha pieminēto vēstures faktu, ka Kajs Grakhs,

ignorēdams tradīciju, tautas sapulcēs runājis ar skatu uz forumu — tā-

tad, pagriežot muguru senātam. Tas bijis vēl viens līdzeklis, ko Kajs

izmantojis cīņā par demokrātiju.

Forums — galvenais laukums Senās Romas pilsētās, sabiedriskās un

politiskās dzīves centrs.

Kapitolija (arī Kapitols) — viens no septiņiem Romas pakalniem, pil-
sētas sakrālais centrs ar Jupitera templi.

242. rindā: province — Romai pakļauts apgabals ārpus Itālijas.

251. rindā: Sardīni Ja — sala Vidusjūrā, uz kurieni senāts nosūtīja

Kaju Grakhu par provinces kvestoru.

277.—278. rinda; Šis plēš Romas pirmo Dēlu!

Plēš Romas lielo lauvu: Scipionu!

Scipions Kornēlijs Emiliāns Airikānietis Jaunākais — romiešu kara-

vadonis un valstsvīrs, tuvs Grakhu radinieks un pirmsreformu periodā

arī viņu draugs. Kornēlijs Scipions naidīgi izturējās pret Grakhu agrāro

programmu un tās īstenošanas radikālajām metodēm, kļuva par niknu

Grakhu ienaidnieku. 129. g. p. m. ē. Kornēliju Scipionu Jaunāko atrada

mirušu paša mājā bez redzamiem ievainojumiem. Scipiona miršanas ap-

stākļi netika noskaidroti, taču daži vēsturnieki uzskata, ka uz Kaja

Grakha piekritējiem kritušas aizdomas par Scipiona nogalināšanu.

291.—292. rinda: Grakhs Kajs, kam draugs ir — Fuivijs —

Ļaudis

Klau! Klau! Tas dumpinieks!

Te Rainis atsaucas uz vēstures faktu, ka Fuivijs Flaks, būdams kon-

suls, 125. g. p. m. ē. gatavojās izvirzīt apspriešanai likumprojektu par

Romas pilsoņu tiesību piešķiršanu sabiedrotajiem, kuri visos karos cīnī-

jās kopā ar romiešiem.

296. rindā: Fregellas — pilsēta Latijas dienvidos, kur 125. g. p. m. ē.

notika sacelšanās pret romiešu varu. To izraisīja senāta noraidošā at-

tieksme pret konsula Fulvija Flaka sagatavoto likumprojektu.

Personas nosaukums pirms 299. rindas: Rubrijs — romiešu politisks

darbinieks, tautas tribūns 122. g. p. m. ē.

310.—312. rinda: Un ķēniņš Micipsa tam dāvā kviešus?

Tas Micipsa, kas Romas naidnieks. — Gudrais senāts

To atraida.

Pēc Plūtarha — Kajs Grakhs ar savu patstāvīgo un enerģisko rīcību,

apgādādams karaspēku Sardīnijā, radījis satraukumu senatoru aprindās.

Kad Romā ieradušies Numīdijas valdnieka Micipsas sūtņi un, apliecinā-

dami cieņu Grakham, solījuši apgādāt ar maizi karaspēku Sardīnijā, sa-

niknotie senatori tos padzinuši.

406. rindā: Fannijs Kajs — konsuls 122. g. p. m. ē„ sākumā atbal-

stīja brāļus Grakhus, bet vēlāk pārgāja reformas pretinieku pusē.

611



612

423.-424. rinda: Laiž sardu karapulkus atpūtā,

Tik nelaiž Orestu un — nelaiž mani.

Kā raksta Plūtarhs, pēc Micipsas sūtņa padzīšanas senāts sardu (Sar-

dīnijas iedzīvotāju) karaspēku nomainīja, taču konsulam Orestam, kuru

senāts 126. g. p. m. ē. kopā ar Kaju Grakhu nosūtīja uz Sardiniju. pa-

vēlēja palikt uz vietas. Kajs Grakhs, provinces kvestois, neciiikstēja pa-

mest savu priekšnieku, taču, senāta lēmuma nokaitināts, viņš nekavējo-
ties atgriezās Romā.

473. rindā: opiimāti — īpaša idejiski politiska virziena pārstāvji Ro-

mas republikā 2.— 1. gs. p. m. ē. Sis virziens atspoguļoja vergturu šķiras

valdošās virsotnes (nobilitātes) intereses.

586. rindā: tribunāls — šeit tribūna amats.

Personas nosaukumā pirms 592. rindas: Līvijs Druzs Marks Vecā-

kais
— tautas tribūns 122. g. p. m. ē., Kaja Grakha pretinieks.

Atsevišķos skatos

l

662. rinda: Pats māci jauno Stoas tikumību.

Te Rainis atsaucas uz Kaja Grakha aizraušanos ar stoiķu filozofiju,
kas Romā sāka izplatīties 2. gs. p. m. ē. otrajā puiē un kļuva gandrīz
vai par Romas valsts oficiālo doktrīnu.

111

levadremarkā: ātriļs — seno romiešu dzīvojamās mājas galvenā

telpa, iekšējais pagalms;

trāķieši — senas ciltis, kas apdzīvoja Balkānu pussalas dienvidaus-

trumus. 2. gs. p. m. ē. tās pakāpeniski sāka pakļaut romieši.

736. rindā: Ivperboreji — sengrieķu teikās sastopamas laimīgas, mier-

mīlīgas ziemeļu tautas iedzīvotāji, «kas dzīvo aiz ziemeļvēja» — viņpus

aukstās ziemeļu zemes jeb Boreja.

762. rinda: Vergs Eunus cēla brīvu valsti?

Eunus — pirmās vergu sacelšanās iniciators un vadonis Sicīlijā

133.—132. g, p. m. ē., pēc izcelšanās sīrietis, pasludināja sevi par Jaun-

sīrijas vergu valsts valdnieku.

765. rinda: Blosijs — sengrieķu filozofs, Tibērija Grakha skolotājs,

vēlāk — uzticīgs viņa ideju atbalstītājs. Pēc Tibērija nāves Blosijs aiz-

bēga uz Pergamu pie Aristonika.

766. rindā: Pergama — vergturu valsts Mazāzijas ziemeļrietumu daļā.

Pēdējais Pergamas valdnieks Atāls 111 to pirms nāves novēlēja Romai,

Pēc Atāla 111 nāves viņa pusbrālis Aristoniks nostājās nabadzīgo ļaužu

un vergu kustības priekšgalā (132. g. p. m. ē.), tiekdamies sagrābt varu

un realizēt Pergamā plašus sociālus pārveidojumus. Aristonika piekritēji
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sevi dēvēja par saules valsts pilsoņiem. 129. g. pm. ē. romieši Aristo-

niku sagūstīja un sodīja ar nāvi.

773. rindā: Adads — negaisa, vēja un lietus dievs, ko pielūdza se

najā Sīrijā, Palestīnā, Asīrijā un Babilonijā.

803. rindā: triba — Romas teritorijas administratīva vienība.

818. rindā: proleti, resp., proletārieši — Senajā Romā sākotnēji pil-

soņi, kuri neietilpa nevienā īpašuma cenza grupā, vēlāk — deklasēlo

sabiedrības slāņu pārstāvji, kas dzīvoja uz valsts un bagātnieku ziedo

jumu rēķina.

823. rindā: publikāņi — personas — parasti no jātnieku vidus
—, kas

atpirka tiesības uz valsts ieņēmumiem.

825. rindā: patricieši — ģints aristokrātija Senajā Romā. Sākotnēji

par patriciešiem dēvēja Romas pamatiedzīvotājus, kuri sastāvēja ģints

organizācijā. Vēlāk, veidojoties šķiru sabiedrībai un valstij, patricieši

kļuva par Romas republikas valdošo šķiru — kārtu.

826. rindā: nobiļi — vergturu šķiras valdošās virsotnes — nobilitā-

tes pārstāvji. Nobilitāte Romas republikā izveidojās 3. gs. p. m. ē, sā-

kumā un sastāvēja no patriciešu un redzamākajām plebeju dzimtām.

Saskaņā ar tolaik pastāvošo tradiciju nobiļiem bija pieejami augstākie

valsts amati, un Kaja Grakha laikā viņi faktiski bija sagrābuši visu

izpildvaru.

846. rindā: histrioņi — seno romiešu aktieri;

solisti — sengrieķu filozofi, kuri darbojās kā profesionāli gudrības

un daiļrunības skolotāji.

878.-882. rinda: Vai zināt vēl, šie tēvi faliskiem

Ar karu uzbruka, kad tribūnam

Genucijam tie bij reiz pieskārušies?

Un Veturijs uz nāvi notiesāts,

Kad nebij ceļu griezis tribūnam!

Pēc Plūtarha — Kajs Grakhs kādā runā minējis šos faktus, lai

spilgtāk raksturotu netaisnību, ko senāts nodarījis viņa brālim Tibērijam.

878. rindā: iaiiski — latīņu cilts, kas 1. g. tūkst. p. m. ē. apdzīvoja

seno Falēriju pilsētas novadu Etrūrijā.

910.—911. rinda: Kajs Villijs piemērs: maisā viņu bāž,

Kas pilns ar ko? — ar odzēm un ar čūskām.

Ka)s Villijs — viens no Tibērija Grakha piekritējiem, kuram pēc

izrēķināšanās ar Tibēriju speciāla tiesas komisija piesprieda nāves

sodu — iebāza maisā ar čūskām.
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VIII

levadremarkā: Diāna — seno romiešu mitoloģijā medību, mežu un

mēness dieve; kad Kajs Grakhs ar saviem piekritējiem ieņēma Aventīna

pakalnu, Diānas templis kļuva par viņu pozīciju galveno centru;

Filokrats — pēc Plūtarha — Kaja Grakha uzticamais vergs, kas nav

pametis Kaju līdz pat viņa nāves brīdim.

1119. rindā: Akteons (Aktaions) — sengrieķu mitoloģijā mednieks,

kas pārsteidzis medību dievi Artemīdu peldoties. Sadusmotā dieve viņu

pārvērtusi briedī, ko saplosījuši paša Akteona suņi.

Remarkā pēc 1122. rindas: Licīnijs — pēc Plūtarha — Kaja Grakha

draugs, kas ziedojis dzīvību viņa labā, sedzot Kaja bēgšanu no Aventīna.

Remarkā pēc 1141. rindas: Pompcjs — pēc Plūtarha Pomponijs —

Kaja Grakha draugs, kas kopā ar Licīniju pierunājis Kaju bēgt no Aven-

tīna un, aizkavējot vajātāju pakaļdzīšanos, gājis bojā.

Radāmajās domās

1
Pēc Plūtarha — Septīmulejs nogādājis nonāvētā Kaja Grakha galvu

konsulam Opīmijam, lai saņemtu solīto atlīdzību —
tik daudz zelta,

cik sver Kaja galva. Mantkārības pamudināts, Septīmulejs izņēmis no

galvas smadzenes un piepildījis to ar kausētu svinu.

2
Aleksandrs — Aleksandrs Lielais.

s Hellēnisms — nosacīts apzīmējums vēstures periodam no Maķedonijas

Aleksandra iekarojumu laika (334.—324. p. m. ē.) līdz m. ē. 30. gadam,

kad Roma pakļāva pēdējo lielo Austrumu Vidusjūras rajona valsti —

Ēģipti. Šajā periodā, sintezējoties grieķu, mazāziešu un ēģiptiešu kul-

tūru elementiem, izveidojās jauna, universāla kultūra.

4
Platona valsts — sengrieķu filozofa ideālista Platona iztēlota ideāla

aristokrātiska valsts, kuras pamatā ir vergu darbs. Valsti pārvalda

«filozofi», to apsargā «sargi» jeb «karavīri». Zem šīm abām brīvo pil-

soņu kategorijām atrodas «amatnieki».

5 Reprezentatīvsistēma — valsts iekārta, kur valsts varas realizēšanā

pilsoņi nepiedalās tieši, bet ar savu pārstāvju starpniecību.
s Konsulāts — konsula amats un amata izpildīšanas laiks.

7
Opozicionāru aģitācijas rezultātā 121. g. p. m. ē. Kaju Grakhu neievē-

lēja par tautas tribūnu.

s Rainis atsaucas uz vācu rakstnieka Gustava Freitāga grāmatu «Drā-

mas tehnika».

9 Atilija (Antīlijs, Antulijs) — liktors, kurš 121. g. p. m. ē. tautas sa-

pulcē apvainoja populārus — plebeju interešu aizstāvjus — un kuru

nogalināja kāds no Kaja Grakha piekritējiem. Liktora nogalināšanu

optimāti izmantoja kā iemeslu, lai izrēķinātos ar Kaja Grakha vadī-

tajiem Romas demokrātiem.



10 Ar likumatcollni Rainis domājis faktu, ka 121. g. p. m. ē. senāts norai-

dīja Kaja Grakha likumprojektu par Romas pilsoņu tiesību piešķiršanu

sabiedrotajiem.
"

Kar lāgas atceltnes apzīmējumu Rainis devis vēstures epizodei, kad

121. g. p. m. ē. konsuls Lūcijs Opīmijs sasauca tautas sapulci, lai at-

celtu Kaja Grakha atbalstīto likumu par kolonijas Junonijas dibinā-

šanu izpostītās Kartāgas teritorijā.
12 Kartāga — vergturu pilsēta—valsts Ziemeļāfrikā, viena no lielākajām

un nozīmīgākajām valstīm 7.—2. gs. p. m. ē. 111 Pūniešu kara laikā

(149—146 p. m. ē.) Kartāgu nopostīja romieši un iekļāva to jaundibl-
nātās Āfrikas provinces sastāvā.

,s Aventins
— viens no septiņiem Romas pakalniem pilsētas dienvidos

pie Tibras.

14 Ltcīnija — Tibērija Grakha drauga Publija Licīnija Krasa meita, Kaja

Grakha sieva.

15
Barbari — onomatopoētisks vārds, ar kuru senie grieķi, vēlāk arī ro-

mieši, apzīmēja visus svešzemniekus, kas runāja viņiem nesaprotamā

valodā un bija sveši kultūras ziņā.
16 Gallieši — senas ķeltu ciltis, kas apdzīvoja teritoriju, ko senie romieši

dēvēja par Galliju, — visu tagadējo Franciju, Beļģiju, daļu Holandes,

Vācijas, Šveices un Itālijas.
17 Šis radāmo domu uzmetums, kas raksturo visas «romiešu triloģijas»

ieceri, pievienots «Kajam Grakham» kā vistālāk izstrādātajai no aiz-

sāktā cikla lugām.
18 Konsuls — divu augstāko amatpersonu tituls Romā.

19 Goethe J. W. von. Mahomet. Trauerspiel m fūnf Aufzūgen, nach

Voltaire. Leipzig, [s. a.ļ. Grāmata atrodas Raiņa bibliotēkā (122561).
20 Tauta (latīņu vai.) — šeit Senās Romas pilntiesīgo pilsoņu kopums
21

Populāri — politisks grupējums, kas aizstāvēja plebeju intereses pret

optimātiem.
22 II cēliena 1. aina.

23 Kolonija — Romas pilsoņu apmetne iekarotā zemē, ko parasti dibināja

militāri svarīgās vietās un mazāk uzticamos novados.

24 II cēliena 2. aina.

25 Sengrieķu rakstnieks un filozofs Plūtarhs savās «Paralēlajās biogrā-

fijās» brāļus Grakhus raksturojis kā cildenus cīnītājus pret netaisnību.

Raiņa izteikums šajā gadījumā neskaidrs.

26 Kā raksta Plūtarhs, pēc Kaja Grakha padoma Fuivijs sūtījis savu

jaunāko dēlu Kvintu no ieņemtā Aventīna pie senatoriem, lai ap-

spriestu pamiera noteikumus. Opīmijs licis jaunekli apcietināt un

uzbrucis Fulvija piekritējiem.

27 Fūriju birzs
— šajā atriebības dievēm veltītajā birzī, kas atradās Tib

ras labajā, toreiz neapdzīvotajā krastā, mira Kajs Grakhs.
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STENKA RAZINS

SACERĒŠANAS GAITA

1918. gada decembrī Rainis sāka darbu par krievu zemnieku sacel-

šanās vadoni Stepanu Razinu. Jau pirmajā radāmo domu pierakstā, kas

izdarīts 1918. gada 10. decembrī, Rainis atzīmēja būtiski svarīgu atziņu:

«Lielā brīvības sajūta pārvalda visu» (23067/25). Decembrī Rainis studēja

vēstures vielu un plānoja visu lugu, īpaši daudz viņš domāja par jaun-
radāmā dramatiskā darba trešo cēlienu, ko katrā daudzcēlienu lugā

dramaturgs uzlūkoja par īpaši nozīmīgu. 15. decembrī Rainis sacerēja

«Stenkam Razinam» atsevišķus pantus. Tad atlika iesākto darbu malā

un no jauna tam pievērsās tikai 1919. gadā, kad no 18. līdz 26. martam

uzrakstīja plašu fragmentu no pirmā cēliena. Pie aizsāktās lugas plāno-

šanas Rainis vēlreiz atgriezās 1919. gada vasarā, darbu turpināja arī

1920. gada martā, kad īpaši apcerēja Stenkas
1

Razina rakstura izveidi.

Vēlāk rakstītu radāmo domu materiālu lugai nav, darbs palika puscejā,

un pie jaunradāmās lugas dramaturgs reižu reizumis atgriezās vienīgi

pārdomās, ko izteica dienasgrāmatā. 1921. gada 12. janvārī viņš tajā

ierakstīja: «Man ļoti patīk «Stenka».» 1925. gada pēdējā dienā, plāno-

dams radāmos darbus, Rainis dienasgrāmatā atzīmējis: «Mostos pīkst. 5,

neaizmiegu vairs, pārdomāju: jāraksta Tutanhs, Grakhs, Razins, Kungtse

un Turaidene.» No minētajiem darbiem Rainis uzrakstīja vienīgi traģē-

diju «Mīla stiprāka par nāvi», ko dēvējis par «Turaideni». 1926. gada

14. janvārī, kā liecina ieraksts dienasgrāmatā, Raiņa doma vēlreiz ap-

stājās pie aizsāktās lugas: «Lunačarskis bijis Rīgā šodien. Teicis, ka

krievi ejot uz klasiski tautisko dzeju. Razins, Muroms būs tiem labi.»

Tas ir pēdējais ieraksts par «Stenku Razinu».

Kopotos rakstos «Dzīve un darbi» Rainis par iecerēto lugu izsacījies:

««Stenka Razina» fragments sacerēts martā 1919. gadā, un tur tēlots

1 Pieskaņojoties Raiņa rakstībai, sastādītāja tekstā lietota forma «Stenka»,

kaut gan pēc mūsdienu īpašvārdu atveides likumībām pareizāk būtu

rakstīt «Steņka».
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skars pirmajā cēlienā. Pirmā cēliena ievada skats nav ticis uzrakstīts.

Atsevišķi īsāki skati ir no dažiem tālākiem cēlieniem, sevišķi no tiešā.

Ir skati, kas sacerēti 1918. gadā; ari vēl 1920. gada sākumā.1

Luga «Stenka Razins» bija domāta piecos cēlienos kā jau liela vēstu-

riska viela. Plāns par lugas uzbūvi sacerēts jau 1918. gadā; piezīmes un

sagatavojošs materiāls krāts arī vēlākos gados, kad man bij i/devība

ieskatīties lielākos vēsturiskos darbos par to laikmetu» (DzD, 10. sēj.,

329. lpp.).

Rainis te ne vārda nav pateicis par to, kas viņu ierosinājis pievēr-
sties Stepana Razina tēmai, un diemžēl šādu ziņu nav ari Raiņa vēstules

un dienasgrāmatās. Taču neapšaubāma nozīme te bijusi vēsturiskajai

situācijai: Krievijā bija notikusi Oktobra sociālistiskā revolūcija, Latvijā

dibinājās padomju vara. Revolūcijas notikumi Rainim deva stimulu

sākt vairākus darbus, to vidū lugu ciklu, kas veltīts Lielajai franču

buržuāziskajai revolūcijai. Sai ievirzei piekjaujas arī luga «Stenka Ra-

zins». Krievu zemnieku sacelšanās vadonis pēc Oktobra revolūcijas

kļuva par vairāku dramatisko darbu centrālo tēlu. 1921. gadā scenāriju

pilnmetrāžas filmai uzrakstīja M. Gorkijs, par šo tēmu dramatiskus dar-

bus padomju varas pirmajos gados radīja A. Globa, I. Sadrins, I. Novo-

žilovs un pat futūrists V. Kamenskis.

Rainis, sākot darbu pie iecerētās lugas, lasījis krievu folkloras mate-

riālus par Stenku Razinu. Radāmajās domās viņš atzīmējis: «Vēl Puš-

kins, dzeja par Stenku» (23067/27). A. Puškins bija viens no pirmajiem

krievu dzejniekiem, kas literārā apdarē lasītājiem sniedza vairākas tautā

dzirdētās dziesmas par Stenku,
2 arī dziesmu, kā Stenka Razins atdod

Volgas dzīlēm iemīļoto gūstekni — persieti:

«Kā tu piedod man, Volga, dzimtā māte,

Tu, kas mazu izdzirdīji mani,

Tu, kas garās naktīs izauklēji,

Vilnī vētrainā mani vienmēr glābi.

Vai par mani vēl maz tev rūpju bijis,

Maniem kazakiem vai mazums mantu dāvāts,

Ka mums prātā nenāk tevi atdāvināt?»

Kā lec kājās bargais Steņka Razins,

Ceļ uz rokām peršu cara meitu,

lemet viļņos laupījumu daiļo,

Volgai — māmuļai atdod to par ziedu.3

1 1918, un 1920. gadā Rainis «Stenkam Razinam» uzrakstīja tikai dažus

pantus.
2 Skat.: nearu ii cKa3aHim o Pa3nne a nvra'iese. M.--A., 1935,

c< 323 343.
8 Puškins A. Kopoti raksti, 1. sēj. R„ 1967, 644.-645. lpp.



Dramaturgs šo A. Puškina dzejoli pazinis un minēto epizodi plānojis

izmantot lugas kulminācijai.

Radāmo domu materiāli ļauj secināt, ka Raini 3 izmantojis krievu

vēsturnieka S. Solovjova plašo darbu «Krievijas vēsture», kura 6. sē-

jumā1 atrodams bagātīgs faktu materiāls par Stepana Razina vadīto sa-

celšanos. Otrs izziņas avots bija N. Kostomarova «Krievijas vēsture»2
,

ko Rainis ir rūpīgi studējis. lespējams arī, ka no S. Solovjova «Krievijas

vēstures» Rainis pārņēmis Stenkas Razina tēla traktējumu, dramaturgs

īpaši gribējis akcentēt viņa rakstura pretrunīgumu — lielas brīvības

alkas un zināmu mērķtiecības trūkumu, pārsteidzību, brīžam pat me-

žonību.

PAMATTEKSTS UN LABOJUMI PAMATTEKSTĀ

Gatavojot zinātnisko izdevumu, pamatteksts — «Stenka Razina» pirm-

publicējums kopotu rakstu «Dzīve un darbi» 10. sējumā — salīdzināts

ar tīrrakstu (23067).

Pamattekstā konstatētas vairākas neprecizitātes un izdarīti labojumi.

I cēliena ievadremarkā «Bolmans» labots par «Bolbans».

14. rindā «man» labots par «nav».

38. rindā «pasauli» labots par «pasaulei».

57. rindā «kad» labots par «kaut».

Personas nosaukums pirms 93. rindas «Bajārs» labots par «Kņazs».

104. rindā «brīvie» labots par «brīva».

164. rindā «šie blēži — rakari» labots par «tie blēži — kazaki».

225. rindā «sētā» labots par «ratā».

Šajā sējumā publicētie radāmo domu materiāli glabājas Raiņa muzejā

(23067). Rainis radāmās domas sakārtojis vāciņos un licis tiem virs-

rakstus:

«Ideja

Notikumi

ledale

Dzejas materiāls. Pantmērs

Stenka raksturojums. Vārdi».

Šajā sējumā rokrakstu materiāli kārtoti atbilstoši visā izdevumā pie-

ņemtajiem radāmo domu kārtošanas principiem.

1
Skat.: CoAOBbēB C. McTopHa Pocchh, KHHra VI. M., 1961.

s KocTOMapoß H. PvccKan hctophh b jKH3HeonHcaiiHax en rAaB-

HeHiiiHX AeaTeAež, 2 ota , Bbrn. 5. Cn6., 1874, c. 325—344.
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SKAIDROJUMI TEKSTAM

Lugas fragmentā
34. rindā: siš; (apvidvārds) — slepkavas, laupītāji.

213. rindā: nikoniešl — krievu baznīcas patriarha Nikona sekotāji.

Patriarhs Nikons 17. gs. otrajā pusē izlaboja krievu garīgos rakstus un

baznīcas rituālu atbilstoši grieķu tekstiem un rituāla praksei,

Radāmajās domās

1 F. Šillera luga «Die Rāuber» («Laupītāji»).
8 Aleksejs — Krievijas cars Aleksejs Mihailovičs.

8 A. Puškins pēc folkloras materiāliem sacerējis vairākus dzejoļus par

Stenku Razinu.

4 Raiņa traģēdija «lija Muromietis».

8 Staroverl — vecticībnieki radās 17. gs. kā pretinieki patriarha Nikona

baznīcas reformai.

6 Kakurnieki — nozīme neskaidra, pazīstams apvidvārds — kakat-

nieks — ar nozīmi «lupatlasis».
1 Rainis te min vēsturisku epizodi. 1670. gadā Cerkaskā pie Donas ka-

raspēka atamana Jakovļeva ierodas cara sūtnis Gerasims Jevdokimovs.

Kad Jakovļevs sasauc kazaku sapulci, lai izvēlētu pavadoņus Jevdoki-

movam, ierodas Stenka Razins, izjauc sapulci, nežēlīgi piekauj Jevdo-

kimovu un liek viņu iemest Donā par spiegošanu.
8 KocīOMapoß H. PyccKaa ncTopun b SKH3Her;nncaHHHX e3 r-Aaa-

Heiiīnrnt AeflTeAeS, 2 ota., B&in. 5. Cn6., 1874, c. 331.

8
Aizporogu — aizkrāciešu.

10
Kā minēts Raiņa izmantotajā S. Solovjova «Krievijas vēsturē», 1669. g.

Stepana Razina vadītais karaspēks sakāva persiešu floti un Razins

saņēma gūstā tās vadītāja Menedi hana meitu un dēlu.

" Vācu filozofa ideālista Fridriha Nīčes darbs «Jenseits von Gut und

Bose» («Viņpus laba un ļauna»).
12 Pēc vēstures ziņām, Stenka Razins 1652. un 1661. gadā devies svēt-

ceļojumā uz Solovecas klosteri.

13 Krass Marks Licīnijs — romiešu politiķis un karavadonis, kas ap-

spieda Spartaka vadīto vergu sacelšanos.

14 Miiēlas (joniešu) skola — vissenākā materiālistiskās filozofijas skola

Grieķijā, kuras pirmie pārstāvji darbojās 6. gs. p. m. ē.
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LIELAIS ZAGLIS TUTANHS

SACERĒŠANAS GAITA

Par iecerēto drāmu «Lielais zaglis Tutanhs» Rainis 1925. gadā, gata-

vojot kopotu rakstu izdevumu «Dzīve un darbi», rakstīja:

««Lietais zaglis Tutanhs» ir visvēlākās drāmas fragments. Luga visa

rakstīta pērngad, vasarā; trešais cēliens viss nobeigts; otrais un cetui-

tais ari gandriz gatavs; vairāki skati piektā cēlienā; visnegatavākais ir

pirmais cēliens. Lugas stilā ir maiņa, kura ir jāizlīdzina.

Viela ir senā; plāna uzmetumi ir no agrākiem laikiem, bet gads nav

nosakāms; agrāk izvestu skatu nav. Laikam būs nācis ierosinājums no

Ēģiptes studijas priekš «Jāzepa un viņa brāļiem». Temats ir Rampsi-

nīta. — Se piezīmēju, ka Tut-anh nozīmē: «Skaista ir dzīve»» (DzD,

10. sēj.. 329. lpp ),

Strādādams pie traģēdijas «Jāzeps un viņa brāļi», Rainis daudz lasīja

par senēģiptiešu mitoloģiju, kultūru, ieražām un iedziļinājās tēlojamā

vielā.' Nevar pasacīt, kas tieši pamudināja Raini uzsākt darbu ar «Lielo

zagli Tutanhu». lespējams, tās bija «Ēģiptiešu pasakas un teikas», kurās

viņa uzmanību piesaistīja pasaka «Faraons Rampsinīts un nenotveramais

zaglis».2 Tā un arī pasaka «Divi brāļi» deva sižeta pavedienu lugai, kas

sākumā saucās «Brāļi», vēlāk «Rampsinīts» un beidzot iemantoja nosau-

kumu «Lielais zaglis Tutanhs». Raiņa iecere par jaunu lugu minēta die-

nasgrāmatā 1921. gada 14. janvārī: «Turpinu plānu «Brāļiem». Gatavs

4. cēliens,
3 lielākais ārējais notikums. 4. cēliens mēdz būt vājš pēc teo-

rijas, 5. cēliens — psiholoģiski spēcīgs, varbūt pārspēs 4. cēlienu. 3. cē-

lienā arī psiholoģija pārspēs, tā domāju. Būtu paraugs īsuma drāmai.

1 Par to plašāk rakstīts šī izdevuma 11. sējumā, 485.—486. lpp.
2

Ar senēģiptiešr. pasakām «Divi brāli» un «Faraons Rampsinīts un ne-

notveramais zaglis» var iepazīties grāmatā: CKā3KH h noßecrn APGB"

Horo Eranra. M„ 1956, c. 73—85, 98—101.
8 Rainis te raksta par ceturtā cēliena plānu.
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Ideju grūti izteikt tieši, bet netieši varē3 uzbūvēt uz šķiru un rasu pret-
statiem. Krāsu netrūks. Vajadzīgi materiāli.»

Taču 1921. gadā tālāk par drāmas izplānojumu Rainis netika un pie

iecerētās lugas atgriezās 1922. gadā, kad no 20. līdz 24. novembrim

uzrakstīja dažus fragmentus, tad darbs pārtrūka, un radāmajai lugai
Rainis intensīvi pievēršas 1924. gada vasarā: no 11. maija līdz 23. sep-

tembrim tapuši garāki lugas fragmenti un skatu izplānojumi. Šajā laikā

Rainis lasīja materiālus par seno Ēģipti, izdarīja izrakstus un lugai deva

nosaukumu «Lielais zaglis Tutanhs». Lugai nav nekā kopēja ar senās

Fģiptes faraonu Tutanhamonu, un savu darbu dramaturgs, kā liekas, tā

sāka dēvēt kāda ārēja apstākļa dēļ: 1922. gadā angļu arheologu ekspe-

dīcija Hovarda Kārtera un lorda Karnārvona vadībā atrada un atraka

Tutanhamona kapenes. Tā bija viena no lielākajām sensācijām divdes-

mito gadu kultūras dzīvē, par Tutanhamonu un viņa kapenēs atrastajām

vērtslietām daudz rakstīja, un iespējams, ka tādēļ Rainis savas lugas

varoni nosauca par Tutanhu.

1924. gada 2. septembrī Raiņa dienasgrāmatā lasāms: «Jāraksta vēl

žurnāliem, Prandem, tad tik Tutanhamons.» Pēc tam Rainis iesāka joku

lugu «Saglābts skandāls», un «Tutanha» rakstišana aizkavējās. 1924. gada

30. novembrī, kā liecina viņa dienasgrāmata, Rainis pārdomāja darāmos

darbus: «Jāraksta 2 lugas vai viencēlienus? Rīgas ragana — viegla.

Tutanhs — grūti rakstāms, kaut gatavāks.» Tomēr par «Tutanhu» Rainis

neizšķīrās, un tikai 1925. gada augustā viņš dažas dienas strādāja pie

aizsāktās lugas, pēc tam atkal atlika to malā.

«Lielajam zaglim Tutanham» Rainis bija jau uzrakstījis plašus, pa-

beigtus skatus, bet sacerēšanas process pārtrūka, un Rainis nespēja to

vairs atsākt. Vairākkārt, pārlūkojot radāmo lugu materiālus, dramaturgs

domās pievērsās «Tutanham» un 1926. gada 10. aprīli dienasgrāmatā

ierakstīja: «Liels pulks gatavo materiālu jāliek vismaz norakstit. Stei-

dzamākie darbi: moderna 1) jaunības drāma, ne vien mums, bet derēs

arī ārzemēm. Tad 2) Turaidas Maija, 3) Tutanhs.» Traģēdiju «Mīla stip-

rāka par nāvi» Rainis uzrakstīja, «Tutanhs» palika darbu plčnos.

1928. gada 31. augustā dramaturgs pārdomāja darāmos darbus, dienas-

grāmatā palicis viņa jautājums: «Kas vēl jāpabeidz lieldarbu vietā: Kajs

Grakhs, Tutanhs, Dievs un velns. — Pēcnāves dzīve. Vai es izdarīšu?»

Ēģiptiešu pasaka «Faraons Rampsinīts un nenotveramais zaglis», kuru

Rainis izmantoja lugas sižetam, stāsta par faraonu Rampsinītu, kurš bijis

bagātībā nepārspēts. Lai viņa dārgumi arvien atrastos drošībā, Rampsi-

nīts pie savas pils ārējās sienas pavēlējis uzcelt mantu namu ar bieziem

mūriem. Gājuši gadi, mantnīca nākusi gatava, bet pēc senas tradīcijas

mantu nama celtniekam bijis jāiet bojā, lai neviens neko neuzzinātu par

celtnes noslēpumiem un nevarētu ielavīties mantu kambaros. Namdaris

Rampsinīta celtnes noslēpumus pirms nāves paguvis izstāstīt saviem d§-
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liem. Rainis uzrakstījis pavisam nelielu epizodi plānotajam pirmajam

cēlienam, kurā namdaris atklāj dēliem slepeno eju faraona mantnicā.

Pasaka tālāk stāsta, ka namdara dēli driz pēc tēva nāves pa slepeno

eju devušies uz mantu kambariem un sākuši nest prom faraona dārglie-

tas, līdz valdnieks pamanījis bagātību zušanu. Faraons izlicis mantnīcā

slazdus, tajos iekritis vecākais brālis, un, negribēdams nodot jaunāko

brāli un māti, vecākais lūdzis, lai brālis nocērt viņam galvu, jo līki bez

galvas neviens nepazīšot. Šie notikumi devuši vielu lugas otrajam

cēlienam.

Pasakā teikts, ka faraons licis novietot noķertā zagļa līķi pie pilsē-

tas sienas un sargiem pavēlējis ņemt ciet katru, kas, liķi ieraugot, sāktu

raudāt vai bēdāties. Jaunākais brālis, ko Rainis lugā dēvē par Tutanhu,

izmanījies apvārdot sargus un aizvest brāļa līķi. Faraons Rampsinīts par

to saniknojies vēl vairāk un, lai sagūstītu zagli, pavēlējis savai meitai

dāvāt mīlu jebkuram vīrietim, bet pirms tam katram bija jāizstāsta sa-

vas dzīves visnegodīgākais un asprātīgākais gadījums. Ja princese iz-

dzirdētu par mantnīcas apzagšanu, stāstītājs tūdaļ būtu jāņem ciet. Pie

princeses ieradies arī Tutanhs. Viņš atklāti atzinies savā noziegumā, un

princese gribējusi aizturēt lielo zagli, bet vina satvērusi tikai aukstu

roku — vecākā brāļa roku. Teika tālāk stāsta, ka faraonu sajūsminājusi

zagļa attapība, viņš tam visu piedevis un jaunākais brālis ieguvis fa-

raona meitu par sievu.

Izmantodams lugā pasakas sižeta metus, Rainis stipri sarežģījis va-

roņu attiecības. Vecākais brālis aizrautīgi mīl Princesi, un Princese mīl

viņu, bet vecākā brāļa zemā kārta neļauj viņiem sapņot par kopīgu

laimi. Brāļa stāsti ierosinājuši Tutanha iztēli, turklāt īstenībā Princese

izrādījusies vēl daiļāka, un viņā iemīlējies arī jaunākais brālis. Savu-

kārt Princesi vada divējādas jūtas. Tutanhā viņa saskata it kā atblāzmu

no sava iemīļotā, jo abi brāļi ir ļoti līdzīgi, bet tad viņa uzzina, ka

Tutanhs nogalinājis vecāko brāli. Princesi plosa naids un mīla reizē, jo

visu patiesību par drausmo notikumu mantu kambarī viņa nezina. Pret-

runu kamols bija savīts, kā to atšķetināt? Spraigākā samezglojuma brīdi

Rainis lugu pārtraucis. Arī radāmās domas nedod atbildi par lugas at-

risinājumu.

PAMATTEKSTS UN LABOJUMI PAMATTEKSTĀ

Šajā izdevumā lugas «Lielais zaglis Tutanhs» fragments publicēts pēc

teksta «Dzīves un darbu» 10. sējumā. «Dzīvē un darbos» pēc lugas

fragmenta Rainis ievietojis ari divas senēģiptiešu himnas
—

«Himnu

Nilam» un «Himnu saulei», iespējams, ka tās viņš bija domājis iestrā-

dāt radāmajā darbā. Taču abas himnas, kas tulkotas no vācu valodas,
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Rainis 1924. gādā bija jau publicējis kā atsevišķus dzejoļus.
1

Tās iekļau-

tas zinātniskā izdevuma 8. sējumā, 393. lpp., tālab 14. sējumā abas

himnas vairs netiek publicētas. «Dzīvē un darbos» Rainis «Lielā zagļa

Tutanha» tekstu nezināmu iemeslu dēļ pārtraucis pusrindā, nepabeidzot

pat teikumu. Raiņa muzejā glabājas šī skata turpinājums (22789), tādēļ

izņēmuma kārtā publicējam to tūdaļ pēc Raiņa dzives laikā nodrukātā

teksta. Pēc tam ievietoti citi nepublicētie fragmenti, uzmetumi un radā-

mās domas. Pirmuzmetumi un radāmās domas lugai «Lielais zaglis

Tutanhs» glabājas Raiņa muzejā (22789). Tās sakārtotas pa cēlieniem,

bet atsevišķos vāciņos apkopotas piezīmes visai lugai. Līdzīgs princips

saglabāts, kārtojot radāmo domu un pirmuzmetumu materiālus zinātnis-

kajā izdevumā. Lugas fragmenta pamatteksts salīdzināts ar tīrrakstu un

pirmrakstu. Tekstus salīdzinot, konstatētas vairākas neprecizitātes, kas

šajā izdevumā novērstas.

Pamattekstā pirms 30. rindas atjaunots personas nosaukums «Vāraus».

170. rindā «veldzētu» labots par «sadzeltu».

190. rindā «karalim» labots par «kanclerim».

201. rindā «ņēmis» labots par «resnis».

249. rindā «Es teicu» labots par «Tas dēmons».

495. rindā «naktīm» labots par «makten».

507. rindā «daudzreiz» labots par «daudzus».

719. rindā «jo» labots par «ja».

773. rindā «jau» labots par «gan».

796. rindā «mīļas» labots par «mēļas».

SKAIDROJUMI TEKSTAM

Tā kā nepabeigtajā lugā «Lielais zaglis Tutanhs» sastopami senēģlp-

tiešu folkloras, mitoloģijas un reliģijas tēli un motīvi, lai tekstu labāk

izprastu, skaidrojam tos.

Lugas fragmentā

Vāraus — tā Rainis sauc faraonu. Otra, paralēli lietota forma —

«vāravs».

170. rindā: Hors — senēģiptiešu mitoloģijā saules dievs un faraonu

\aras aizbildnis,

482.-483. rinda: Kā Izida

Par Ozirisu saplosīto raud.

Seno ēģiptiešu teika stāsta, ka Ēģiptes valdnieku, taisnības aizstāvi

un ļaužu labvēli Ozirisu nogalina dievs Zets, Ozirisa brālis, kurš arī

vēlas valdīt Ēģiptē. Ozirisa sievas un māsas Izidas karstās lūgšanas un

mīlas spēks atdzīvina mirušo.

' Skaidrība, 1924, 3. nr., 33. lpp.
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030. rindā: Nils — Rainis Nilas vardu viscaur lieto vīriešu dzimtē.

631. rindā: Ureja čūska — Ēģiptes briļļu čūska, ļoti indīga, sasniedz

vairāk nekā 2 m garumu. Senie ēģiptieši šo čūsku uzskatīja pai dižcil-

tības un valdnieka varas simbolu.

651. rindā: Plahs — viens no senās Ēģiptes (Memfisas) augstākajiem

dieviem, pasaules radītājs un saules dieva tēvs, amatu un mākslu aiz-

bildnis, kā ari pilsētu un tempļu dibinātājs.

664. rindā: Sehmeta — seno ēģiptiešu mitoloģijā iznīcinošu spēku

simbols, saules svelmes, kara un slimību dieve.

722.—723. rinda: Mēnesis gan pateikt spētu.

Tu, meitiu, citkārt triec ar Izīdu

Seno ēģiptiešu mitoloģijā Izidu mēdz salīdzināt ar mēnesi.

745. rindā: Kā Horahta veic pūķi Apopi.

Senēģiptiešu teika stāsta, ka saules dievs Re cīņā par varu Heliopoiē

nogalinājis pazemes valdnieku pūķi Apopi. Sauli jeb saules dievu ēģip-

tieši dēvēja dažādi, ari par Horahtu.

784. rindā: Mens — viens no vissenākajiem ēģiptiešu dieviem, kara-

vānu un tuksnešu ceļu sargs, kā arī auglības dievs, līdzīgi sauca arī

pirmo Ēģiptes faraonu.

807. rindā: Hnums — senēģiptiešu (Asuānas novada) mitoloģijā ir

dievs radītājs, kurš pasauli, kā arī cilvēkus un dzīvniekus izveidojis uz

podnieka ripas.

Nepublicētos fragmentos

1 Rainis personas šai fragmentā nav nosaucis. No konteksta var spriest,

ka Princese sarunājas ar kalponēm. Ja runātājs nav nosaukts, repliku

mainu norāda domu zīme.

! Zets — svešzemju iekarotāju un tuksnešu dievs, kuru pēc Ozirisa

noslepkavošanas sāka uzskatīt par ļaunuma iemiesojumu.
s Haloru — debess un auglības dieve, mīlas, mūzikas, deju, līksmības

aizstāve, bērnu un sieviešu aizbildne.

* Bess — viens no senēģiptiešu zemākajiem dieviem, līksmības un

deju aizstāvis, labais dēmons, kas pasargā cilvēku no nelaimēm un

slimībām.

6 Bastela — sākumā līksmības un mīlas, vēlāk ari kara dieve, kaķu

aizbildne, kuru senie ēģiptieši attēloja kā sievieti ar kaķa galvu.

6 Kā stāsta seno ēģiptiešu teika, tūlīt pēc parādīšanās pasaulē saules

mazulis uzsēdies debess govs Meheturtas mugurā un aizpeldējis pa

horizontu.

1 Amons — saules dievs Tēbās, kam vēlāk tiek piedēvēta Ēģiptes aug-

stākā dieva, pasaules radītāja un faraonu varas aizstāvja loma.

8 Naita — senēģiptiešu dieve karotāja, kas gājusi karaspēka priekšgalā.



8 Atums — seno ēģiptiešu mitoloģijā saules dieva Re īpaša izpausmes

forma — norietošā vakara saule.

10 Teikas par Ozirisu nobeigumā stāstīts, ka pēc atdzīvināšanas Oziriss

nevēlas atgriezties virs zemes un kļūst par veļu valsts valdnieku.

11 Re (Ra) — saules dievs, pasaules un dievu augstākais valdnieks, reizē

ari saules simbois. II g. t. p. m. ē. saplūst priekšstati par Ra un

Amonu, izveidojas Amonn-Ra kults. Saule, pēc ēģiptiešu ticējumiem,
ik dienas iaivā brauc pāri debesjumam.

12 42 nāves grēki — pēc senēģiptiešu ticējumiem, mirušais un viņa

dvēsele nonāca nāves valstībā, kur to sagaidīja Oziriss un 42 šaus-

mīgi dēmoni, kas pārstāv dažādus grēkus. Mirušajam bija jāvēršas

pie katra no dēmoniem un jāapzvēr, ka nav vainīgs nevienā no

grēkiem.

Radāmajās domās

1 Snofru — viens no senās Ēģiptes varenākajiem un tālredzīgākajiem

valdniekiem, 4. dinastijas (27. gs. p m. ē.) nodibinātājs.
2 Urkunden zur Religion des alten Agvpten. Jena, 1915. Grāmata gla-

bājas Raiņa bibliotēkā (100098).
8 Latviešu tautu teikas un pasakas, 5. daļa, 289. lpp. Rainis atsaucas uz

pasaku «Kurš tas slinkākais?».
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PERSONU RĀDĪTĀJS*

Adermanis Imants (dz. 1930), aktieris, LPSR Nopelniem bagātais ska-

tuves mākslinieks — 607

Agis (Agis IV, ap 262—241 p. m. ē.) — Spartas valdnieks reforma-

tors — 604

Alberts (?—1229), Rīgas bīskaps, vācu feodāļu agresijas vadītais Bal-

tijā — 94, 139, 579, 580, 582

Aleksandrs Lielais jeb Maķedonijas Aleksandrs (356—323 p. m. ē.),
Maķedonijas valdnieks, izcils karavadonis — 275, 295, 324, 417,

426, 597, 600, 604, 614

Aleksejs Mihailovičs (1629—1676), Krievijas cars — 459, 460, 619

Alexander, skat. Aleksandrs Lielais

Ali (?—661), Arābu kalifāta ceturtais kalifs — 84, 580**

Alunāns Juris (1832—1864), dzejnieks — 114, 115, 568

Amtmanis-Briedītis Alfrēds (1885—1966), aktieris un režisors, PSRS

Tautas skatuves mākslinieks — 607

Andersens Hanss Kristiāns (1805—1875), dāņu rakstnieks — 599

Apiāns (ap 90/100 — ap 170), romiešu vēsturnieks — 603

Apsīšu Jēkabs (īst. v. Jānis Jaunzems, 1858—1929), rakstnieks — 119

Arājs Kārlis (dz. 1929), folklorists — 597

Aristofans (ap 445 —ap 385 p. m. ē.), grieķu komediogrāfs — 240, 594

Aristoniks (?—129 p. m. ē.), vergu kustības vadītājs senajā Pergamā —

612, 613

Arons Matīss (1858—1939), žurnālists, bibliogrāfs — 293, 597

Aspazija (īst. v. Elza Pliekšāne, 1865—1943), dzejniece un dramaturģe,

Raiņa dzīvesbiedre — 86, 88, 90, 244, 267, 280, 313, 567—570,

580, 587, 588, 606

Aspazija (ap 470 p. m. ē.—?), hetēra Atēnās, Perikla sieva — 244,

326, 600

Atāls 111 (2. gs. p. m. ē.), Pergamas valdnieks — 612

Atilijs (?—l2l p. m. ē.), liktors senajā Romā — 420, 614

Auseklis (īst. v. Miķelis Krogzemis, 1850—1879), dzejnieks — 97, 119,
128

Babefs Grakhs (īst. v. Fransuā Noels, 1760—1797), franču komunists-

utopists — 602

Bar-Kohba, sacelšanās vadonis pret Romu Jūdejā 132.—135, gadā — 327

Barbarosa, skat. Fridrihs I Barbarosa

* Personu rādītājā nav iekļautas personas, par kurām nav Izdevies

iegūt tuvākas ziņas.
**

Rādītājos kursīvā norādīta lappuse, kurā par personu, mitoloģisku
vai literāru tēlu dots plašāks komentārs.
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Beatriče, Dantes iemīļotā — 579

Bēklins Arnolds (1827—1901), šveiciešu gleznotājs — 262, 325, 596

Bertolds (?—1198), bīskaps, vācu feodāļu agresijas vadītājs Baltijā — 83,
113, 139, 575, 582

Bērziņš-Ziemelis Jānis (1881—1938), revolucionārās kustības dalībnieks,

partijas un padomju darbinieks, literatūras kritiķis — 605

Bienemann, skat. Bīnemanis

Biezbārdis Kaspars (1806—1886), skolotājs, sabiedrisks darbinieks, filo-

zofs — 568

Bīnemanis Fridrihs Gustavs (1860—1915), vēsturnieks — 108, 110, 112,

573, 583

Birkerts Antons (1876—1971), literatūras kritiķis un rakstnieks, LPSR

Nopelniem bagātais kultūras darbinieks
—

568

Bleiks Viljams (1757—1827), angļu dzejnieks un gleznotājs — 285

Blosijs (2. gs. p. m. ē.), grieķu filozofs — 384, 612

Bret-Harts, skat. Harts Frensiss Brets

Brīvzemnieks Fricis (īst. v. Treilands Fridrihs, 1846—1907), folklorists

un publicists — 91, 259, 589, 590, 595, 596

Buda (īst. v. Sidharthi Gautamani, 623—544 p. m. ē.), budisma dibinā-

tājs — 248, 251, 274

Burāns Ints (dz. 1941), aktieris, LPSR Nopelniem bagātais skatuves

mākslinieks — 577

Cēzars Gajs Jūlijs (100—44 p. m. ē.), Romas karavadonis un valsts-

vīrs — 105, 423, 425, 426, 432, 433, 605

Cicerons Marks Tullijs (106—43 p. m. ē.), senās Romas valstsvīrs, filo-

zofs un rakstnieks — 603

Cornelia, skat. Kornēlija
Crass, skat. Krass Marks Licīnijs
Češihins Jevgrafs (1824—1888), krievu žurnālists un vēsturnieks — 568

Daniels Bannerovs, katoļu priesteris — 85, 580

Dante Aligjēri (1265—1321), itāliešu dzejnieks — 78, 130, 579, 584

Dīcgens Jozefs (1828—1888), vācu sociāldemokrātijas darbinieks, filo-

zofs — 285

Didriķis, resp., Dītrihs, ari Teodorihs (?—1219), cisterciešu mūks, vēlāk

Igaunijas bīskaps — 578

Dinsbeiģis Krišjānis (1830—1904), rakstnieks — 117

Diodors Sicīlietis (ap 90—21 p. m. ē.), grieķu vēsturnieks — 603

Dolgorukovs Jurijs (?—1682), krievu valstsvīrs, Stepana Razina vadītās

zemnieku sacelšanās apspiedējs — 439, 459, 460, 462

Dora, skat. Stučka Dora

Egmonts Lamorals (1522—1568), grāfs, viens no antispāniskās nīderlan-

diešu muižnieku opozīcijas līderiem — 97, 581

Eikens Rūdolfs (1846—1926), vācu filozofs ideālists — 228

Eiripides, skat. Eiripīds

Eiripīds (ap 480—406 p. m. ē.), grieķu dramaturgs—313, 433, 599

Epiktets (ap 50 — ap 138), romiešu filozofs stoiķis — 302

Eshils (ap 525—456 p. m. ē.), grieķu dramaturgs — 242, 260, 285, 596,

597, 599

Eunus, pirmās vergu sacelšanās vadītājs Sicīlija 138.—132. g. p. m. ē. —

384, 608, 612

Fannijs Kajs, romiešu vēsturnieks, konsuls — 611

Filokrats, Kaja Grakha uzticamais vergs — 434, 614

Fltunmarions Kamils (1842—1925), franču astronoms — 263, 264, 596

Flerī Viktors (1800—1856), krievu surdopedagogs — 256, 595
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Franks Tenijs (1876—1939), amerikāņu vēsturnieka — 603

Freimane Lidija (dz 1920), aktrise, PSRS Tautas skatuves māksliniece —

607

Freinbergs Kārlis (1884—J967), literatūras un teātru darbinieks— 107,

110, 572, 583

Freinberģis, skat. Freinbergs Kārlis

Freitāgs Gustavs (1816—1895), vācu rakstnieks un drāmas teorētiķis —

420, 584, 614

Fridrihs 1 Barbarosa (Sarkanbārdis) (ap 1125—1190), svētās Romas impe-
rators — 582

Fuivijs Flaks Marks (?—121 p. m. ē.)( romiešu valstsvīrs — 354, 610,

611, 615

Fuivijs Kvints, Fulvija Flaka Marka dēls — 615

Garšins Vsevolods (1855—1888), krievu rakstnieks — 221

Geliijs Auls (ap 123 —165), romiešu rakstnieks — 603

Genucijs, senās Romas tribūns 241. g. p. m. ē. — 391, 613

Gēte Johans Volfgangs (1749—1832), vācu dzejnieks — 78, 89, 221, 224.

250, 256, 271, 324, 571, 581, 593, 596, 615

Globa Andrejs (1888—1964), krievu padomju rakstnieks — 617

Goetbe, skat, Gēte Johans Volfgangs
Gorkijs Maksims (Ist. v. Aleksejs Peškovs, 1868—1936), krievu rakst-

nieks
—

617

Gotšeds Johans Kristofs (1700—1766), vācu rakstnieks un agrīnās Ap-

gaismības teorētiķis — 596

Gradovskis Aleksandrs (1841—1889), krievu vēsturnieks un liberālā vir-

ziena publicists — 226, 593

Grakhs Kajs Sempronijs (159—121 p. m. ē.), senās Romas tribūns —

601—615

Grakhs Tibērijs Sempronijs (162—133 p. m. ē.), senās Romas tribūns —-

601—604, 609, 612, 613, 6J5

Greiners Leo (1876—1928), vācu rakstnieks — 326, 600

Hāckels, skat. Hekels

Hanzens A., vācu vēsturnieks — 570

ITarts Frensiss Brets (1836—1906), amerikāņu rakstnieks — 245, 590,

595

Harts Jūliuss (1859—1930), vācu rakstnieks, literatūras vēsturnieks —603

Harun al Rašids (763 vai 766—809), kalifs no Abasidu dinastijas — 600

Hauptmanis Gerharts (1862—1946), vācu dramaturgs — 280, 596

Hebbel, skat. Hebels

Hebels Kristiāns Fridrihs (1813—1863), vācu dramaturgs — 93, 324, 571,
581, 584

Heine Heinrihs (1797—1856), vācu dzejnieks — 315, 571, 532, 590, 595.

599

Hekels Ernsts (1834—1919), vācu dabaszinātnieks, filozofs — 297, 589

Helderlīns Fridrihs (1770—1843), vācu dzejnieks — 286, 312, 598

Helds F. V., vācu vēsturnieks — 603

Herders Johans Gotfrīds (1744—1803), vācu filozofs, dzejnieks, litera-

tūras kritiķis — 599

Hofers Andreass (1767—1810), tiroliešu nacionālais varonis — 97, 582

Holderlin, skat. Helderlīns Fridrihs

Homērs (ap 12.—7. gs p. m. ē.), leģendārs grieķu dzejnieks, senatnē

un vēlāk uzskatīts par poēmu «Iliāda», «Odiseja» autoru — 250,

319, 571, 581, 583, 593, 599

Horācijs (65—8 p. m. ē.), romiešu dzejnieks — 312
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Huans Ponsede Leons, Pnertoriko gubernators, Kolumba draugs — 595
Ibsens Henriks (1828—1906), norvēģu dramaturgs — 92. 2i7, 238 571,

581, 594

Imauts, lībiešu varonis 12. gs. — 575, 580, 582

Indriķis Leltus, skat. Latviešu Indriķis
Inii.ia arī Ininš, skat. Aspazija
Innocenls 111 (ap 1160—1216), Romas pāvests — 575

Irvings Vašingtons (1783—1859), amerikāņu rakstnieks — 81, 96, 579

Ivans Bargais (Jānis Briesmīgais, 1530—1584), Krievijas cars — 264, 463

Jakovļevs Korņils, Donas karaspēka atamans — 463, 466, 619
Jānis Briesmīgais, skat. Ivans Bargais
Jērings Rūdolfs (1818—1892). vācu jurists — 234, 594

Jerobeams II (8. gs. p. m. ē.j, izraēliešu valdnieks — 585

Jevdokimovs Gerasims, krievu valstsvīrs — 463, 619

Jonass, leģendārs izraēliešu pravietis (pēc leģendām 8. gs. p. m. ē.) —

585

Kajs Villijs, viens no Tibērija Grakha piekritējiem — 392, 613

Kamenskis Vasiiijs (1884—1961), krievu padomju dzejnieks — 617

Kārlails Tomass (1795—1881), ang]u reakcionārs vēsturnieks, filozofs un

publicists — 279, 596

Kārlis Lielais (742—814), franku karalis — 226, 593

Karnārvons Džordžs Herberts (1866—1923), angļu ēģiptologs — 621

Kārters Hovards (1873—1939), angļu arheologs — 621

Katons Marks Porcijs (234—149 p. m. ē.), romiešu rakstnieks un kon-

suls
—

603

Kaupo, arī Kaups, Kaupons (?—1217), Turaidas lībiešu valdnieks —

570, 575, 578, 582, 585

Kleomens 111 (ap 260—219 p. m. ē.), Spartas valdnieks
—

604

Kleopatra (59—30 p. m. ē.), Ēģiptes valdniece — 244, 583

Klingers Markss (1857—1920), vācu gleznotājs, grafiķis un tēlnieks —

326, 600

Klopštoks Fridrihs Gotlībs (1724—1803), vācu dzejnieks — 596

Kolumbs Kristofers (1451—1506), jūras braucējs — 595

Konrādi Hermans (1862—1890), vācu rakstnieks — 216, 593

Konts Oģists (1798—1857), franču filozofs — 278

Kornēlija, Kaja Grakha māte — 605, 610

Korvins Oto (1812—1886), vācu vēsturnieks — 603

Kostomarovs Nikolajs (1817—1885), krievu vēsturnieks, elnogrāls, rakst-

nieks — 618, 619

Krass Marks Licīnijs (115—53 p. m. ē.), romiešu politiķis un pulk-

vedis — 467, 619

Kronvalds Atis (1837—1875), pedagogs, valodnieks, publicists, sabiedrisks

darbinieks — 119

Kuģa Jānis (1878—1969), scenogrāfs — 572

Kuncis, skat. Meijerdorfs Konrāds

Lāgerlēva Seima (1858—1940), zviedru rakstniece —• 594

Lander, skat. Landers Kārlis

Landers Kārlis (1883 — 1937), revolucionārās kustības dalībnieks, pa-

domju darbinieks, vēsturnieks — 136, 585

Lange Ludvigs (1825—1885), vācu filologs — 603

Latviešu Indriķis, arī Livonijas Indriķis (12. gs. 80. gadi —• pēc 1259),

hronists — 97, 133, 568, 570, 580, 582

Lejaskalns Juris (dz. 1935), aktieris, LPSR Nopelniem bagātais skatuves

mākslinieks — 607
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Lēnavs Nikolaus (ist. v. Francs Nibšs von ŠtK/lēnavs, 1802—1850),
austriešu dzejnieks — 220

Leonardo da Vinči (1452—1519), itāliešu gleznotājs, tēlnieks, arhitekts,

zinātnieks, inženieris — 236, 594

Leopolds 111 (1351—1386), Austrijas hercogs —• 582

Leopardi Džakomo (1798—1837), itāliešu dzejnieks — 241

Lerhis-Puškaitis Ansis (1859—1903), latviešu tautas pasaku krājējs un

izdevējs, rakstnieks
— 556, 584, 590, 598

Lesings Gotholds Efraims (1729—1781), vācu rakstnieks, literatūras un

mākslas teorētiķis — 596

Licīnija, Kaja Grakha sieva — 615

Licīnijs, Kaja Grakha draugs — 614

Licīnijs Krass Muciāns Publijs, Kaja Grakha sievastēvs — 610, 615

Līvijs Druzs Marks Vecākais, senās Romas politisks darbinieks, tribūns

122. g. p. m. ē. — 612

Longfello Henrijs Vodsvorts (1807—1882), amerikāņu dzejnieks — 590,
597

Lunačarskis Anatolijs (1875—1933), padomju valsts un sabiedrisks darbi-

nieks, rakstnieks, literatūras un mākslas zinātnieks — 616

Makfersons Džeims (1736—1796), skotu dzejnieks —
580

Maķedonijas Aleksandrs, skat. Aleksandrs Lielais

Manuhina Ņina, tulkotāja, dzejniece, tulkojusi krievu valodā Raiņa

«Kaju Grakhu» — 607

Markss Kārlis (1818—1883). zinātniskā komunisma pamatlicējs, starp-

tautiskā proletariāta vadonis — 288

Marx, skat. Markss Kārlis

Mečnikovs Iļja (1845—1916), krievu biologs, embriologs, imunologs —

256, 288, 292, 59?

Medne Alma (1907—1950), folkloriste — 597

Meijendorfs Konrāds, bīskapa Alberta pirmais vasalis — 578, 579

Meijers Eduards (1855—1930), vācu vēsturnieks — 603

Meinards, skat. Meinhards

Meinhards (ap 1125—1196), Ikšķiles bīskaps — 139, 578

Meisners Alfrēds (1822—1885), vācu rakstnieks — 220, 593

Menedi hans, persiešu flotes pavēlnieks 17. gs.
— 464, 465, 619

Merķelis Garlībs (1769—1850), publicists, rakstnieks, Apgaismības ideju

paudējs — 83, 84, 92, 97, 98, 110, 114, 115, 117—121, 145,

563—570, 572, 573, 575, 578—580, 582

Meterlinks Moriss (1862—1949), beļģu dramaturgs, dzejnieks — 257,

327, 600

Micipsa, Numīdijas valdnieks — 611, 612

Mihailovskis Nikolajs (1842—1904), krievu sociologs, publicists, litera-

tūras kritiķis — 248, 595

Mikelandželo Buonaroti (1475—1564), itāliešu tēlnieks, gleznotājs, arhi-

tekts, dzejnieks — 270

Millers Fridrihs Marks (1823—1900), angļu filologs orientālists — 318

Momzens Teodors (1817—1903), vācu vēsturnieks — 603

Muhameds (ap 570—632), arābu pravietis, islama nodibinātājs — 580

Mūller, skat. Millers Fridrihs Marks

Nameisis, arī Namejs (13. gs.), zemgaļu valdnieks — 108, 118, 583

Namītis, skat. Nameisis

Napoleons I Bonaparts (1769—1821), Francijas imperators 1804.—

1815. g. — 216, 237, 245, 262, 264, 275, 302
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Narbuts Teodors (1784—1864), lietuviešu vēsturnieks un publicists —

578

Nīče Fridrihs (1844—1900), vācu filozofs — 256, 286, 619

Nietzsche, skat. Nīče Fridrihs

Nikons (1605—1681), hronists un baznīcas patriarhs Krievijā — 619

Novāliss Fridrihs (īst. v. Fridrihs fon Hardenbergs, 1772—1801), vācu

dzejnieks un filozofs — 286

Opīmijs Lūcijs, senās Romas politisks darbinieks — 610, 614, 615

Orests Lūcijs Aurēlijs, senās Romas konsuls — 360, 612

Osians (pēc teikām — 3. gs.), leģendārs ķeltu karavīrs un dziesmi-
nieks — 89, 571, 572, 580

Ostvalds Vilhelms Fridrihs (1853—1932), fizikālkīmiķis. filozofs, zinātņu
vēsturnieks

— 248, 311, 595

Perikls (ap 490—429 p. m. ē.), grieķu politisks darbinieks — 433,
600

Pēteris I (1672—1725), Krievijas cars — 230, 275, 593

Pfluks-Hartungs Jūliuss (1848—1917), vācu vēsturnieks — 603

Pisistrats, Atēnu valdnieks 560—527. g. p. m. ē. — 226, 593

Platons (428/427—348/347), grieķu filozofs, ideālists — 418, 614

Plotins (ap 204/205—269/270), grieķu filozofs, ideālists — 228

Plūtarhs (ap 45 —ap 12T), grieķu rakstnieks un filozofs — 429, 604.

610—615

Pompejs, pēc Plūtarha Pomponijs, Kaja Grakha draugs — 614

Prande Alberts (1893—1957), gleznotājs un mākslas kritiķis — 621

Ptolemejs Klaudijs (ap 90 — ap 160), grieķu astronoms — 326

Pugačovs Jemeļjans (1740—1775), zemnieku sacelšanās vadonis Krie-

vijā — 617

Pumpurs Andrejs (1841—1902), dzejnieks — 92, 97, 98, 110, 114, 115,

117, 118, 120, 128, 570, 573, 578, 580, 582, 596

Puškaitis, skat. Lerhis-Puškaitis

Puškins Aleksandrs (1799—1837), krievu dzejnieks — 460, 617—619

Razins Stepans (ap 1630—1671), donas kazaks, zemnieku sacelšanās va-

donis — 616—619

Resnais, skat. Stučka Pēteris

Rokpelnis Fricis (1909—1969), rakstnieks — 607

Rostāns Edmons (1868—1918), franču dzejnieks un dramaturgs — 280,

596

Roziņš Fricis (1870—1919), viens no LKP dibinātājiem, padomju valsts

darbinieks, marksisma teorētiķis — 98, 582

Rubrijs, senās Romas politisks darbinieks, tribūns 122. g. p. m. ē. —

611

Rusovs Baltazars (1542/43—1602), hronists — 568

Salaman, skat. Zālamans

Schellev, skat. Šellijs Persijs Bišijs

Schiller, skat. Sillers Fridrihs

Scipions Kornēlijs Afrikānietis Vecākais (ap 235—183 p. m. ē.), romiešu

karavadonis — 347, 356, 362, 610

Scipions Kornēlijs Emiliāns Afrikānietis Jaunākais (ap 185—129 p. m. ē),

romiešu karavadonis — 353, 611

Sēja Pēteris (1880—1940), politisks darbinieks, meņševiks — 301

Septīmulejs Lūcijs, Opimija draugs — 610, 614

Snofru (27. gs. p. m. ē.), senās Ēģiptes faraons, 4. dinastijas nodibinā-

tājs — 555, 625

Sofokls (ap 497—406 p. m. ē.), grieķu dramaturgs — 585



Sokrāts (469—399 p. m. ē.), grieķu filozofs — 217, 286, 465

Solovjovs Sergejs (1820—1879), krievu vēsturnieks — 618, 619

Spartaks (miris 71 p. m. ē), vergu sacelšanās vadonis Itālijā — 423,
424, 432, 433, 468, 605, 619

Stenders Gothards Fridrihs, saukts ari Vecais Stenders (1714—1796),
mācītājs, valodnieks, rakstnieks — 119

Stērste Elza (1885—1976), dzejniece — 591
Strinhergs Augusts Juhans (1849—1912), zviedru rakstnieks — 328
Stučka Dora (1870—1950), revolucionāra sabiedriska darbiniece, Raiņa

jaunākā māsa, padomju valsts darbinieka P, Stučkas dzīves-

biedre — 215

Stučka Pēteris (1865—1932), komunistiskās partijas, Padomju valsts un

starpiautiskās strādnieku kustības darbinieks, padomju tiesību zi-

nātnieks — 215, 239, 593

Sudrabkalns Jānis (1894- 1975), LPSR Tautas dzejnieks — 601

Šekspīrs Viljams {1564—1616), angļu dramaturgs — 93, 240, 244, 250,

320, 324, 461, 571, 581, 583, 593, 596, 599

Sellijs Persijs Bišijs (1792—i822), angļu dzejnieks — 251, 590, 595, 597

Šēnhofs Pāvils (dz. 1924), scenogrāfs — 591

Seņjē Mārī Zozefs (1764— 1811), franču rakstnieks — 602
Sillers Fridrihs (1759—1805), vācu dzejnieks, dramaturgs — 271, 459,

568, 571, 579, 584, 595, 596

Sopenhauers Arturs (1788—1860), vācu filozofs ideālists — 427

Steigers Edgars (1858—1919), vācu rakstnieks — 234, 594

Tanheizers (ap 1205—1270), vācu dzejnieks minnezingers, arī tēls

R. Vāgnera operā «Tanheizers» — 238, 594

Tells Vilhelms, šveiciešu nacionālais varonis — 97

Tutanhamons, ēģiptiešu faraons (ap 1400—1392 p. m. ē.) — 621

Vāgners Rihards (1813—1883), vācu komponists — 593. 594

Valdemārs Krišjānis (1825—1891), sabiedriski politisks darbinieks, viens

no jaunlatviešu kustības vadītājiem — 117—119, 568

Valerijs Maksims (1. gs. m. ē.), romiešu rakstnieks — 603

Vallenšteins Albrehts (1583—1634), Frīdlandes hercogs, vācu ķeizara
karavadonis Trīsdesmitgadu karā — 579

Veismans Augusts (1834—1914), vācu zoologs — 278

Veturijs — tautas tribūns senajā Romā — 391, 613

Viese Saulcerīte (dz. 1932), literatūrzinātniece — 570

Viesturs, resp., Viestarts (13. gs.), zemgaļu valdnieks — 108, 533

Vinci, skat. Leonardo da Vinči

Vinkelrids Arnolds, šveiciešu tautas varonis 14. gs. — 97, 582

Vladimirs I (?—1015), iNovgorodas un Kijevas kņazs — 593

Voltaire, skat. Voltērs

Voltērs (īst. v. Fransuā Mari Aruē, 1694—1778), franču rakstnieks, filo-

zofs apgaismotājs — 297, 615

Zālamans (970—933 p. m. ē.), seno jūdu ķēniņš — 323. 599

Zaratustra, skat. Zoratustra

Zariņš Jānis (1893—1979), režisors, LPSR Tautas skatuves mākslinieks —

607

Zombarts Verners (1863—1941), vācu ekonomists, vēsturnieks un socio-

logs — 255, 256, 595

Zoratustra (starp 7. gs. otro pusi un 6. gs. pusi p. m. ē), seno

irāņu reliģijas sludinātājs un reformators — 216

Zīgurs Jānis (dz. 1915), rakstnieks un režisors — 591
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FOLKLORAS UN MITOLOĢIJAS TĒLU RĀDĪTĀJS*

Adads — negaisa, vēja un lietus dievs, ko pielūdza senajā Sirijā, Pa-

lestīnā, Asīrijā un Babilonijā — 384, 613

Ādams
— pēc bībeles leģendām pirmais cilvēks un cilvēku dzimuma

tēvs — 260, 596

Admēts — grieķu mitoloģijā Tesālijas valdnieks — 583
Ahils (Ahillejs)** — grieķu mitoloģijā drosmīgākais varonis cīnās pret

Troju — 93, 427, 580, 581, 599

Ajaksi — grieķu mitoloģijā divi Trojas kara varoņi, nešķirami draugi —

105, 583

Akteons (Aktaions) — grieķu mitoloģijā mednieks — 403, 614

Alkesta (Alkestlda) — grieķu mitoloģijā valdnieka Admēta sieva —

109, 583

Amons (Amons-Ra) — ēģiptiešu mitoloģijā saules dievs, kuram vēlāk

tiek piedēvēta Ēģiptes augstākā dieva, pasaules radītāja un fa-

raonu varas aizstāvja loma
— 549, 552, 624, 625

Andromahe (Andromaha) — grieķu mitoloģijā Trojas karavadoņa Kek-

tora sieva, padevīgas un mīlošas sievas simbols
— 84, 91, 580

Antejs — grieķu mitoloģijā milzis, jūras dieva Poseidona un zemes die-

vietes Gejas dēls — 213, 317, 593

Antigone — grieķu mitoloģijā Tēbu valdnieka Oidipa meita — 585

Apollons — grieķu mitoloģijā Zeva dēls, dievs dziedinātājs un gaiš-

reģis, mākslu aizbildnis — 582

Apops, Apope — ēģiptiešu mitoloģijā pazemes valdnieks pūķis — 518,
551, 624

Ardžuna — indiešu eposa «Mahabharata» galvenais varonis — 309

Arimans — seno persiešu reliģijā dievs, kas personificēja Jaunumu —

247, 595

Artemīda — grieķu mitoloģijā medību dieve — 614

Atlants — grieķu mitoloģijā milzis, kam jātur uz saviem pleciem

debesjums — 413, 593

Atums — ēģiptiešu mitoloģijā saules dieva Re īpaša izpausmes
forma — norietošā vakara saule

— 551, 625

* Vairāku pasaules mitoloģijas tēlu būtība ļoti ilgā attīstības gaitā

mainījusies un iemantojusi dažādas izpausmes. Šajā rādītājā tās nav

iztirzātas un dots šo tēlu visplašāk pazīstamais skaidrojums.
**

Rādītājā minētajiem sengrieķu tēliem iekavās dota biļetenā «Norādī-

jumi par citvalodu īpašvārdu pareizrakstību un pareizrunu latviešu

literārajā valodā. XIII. Sengrieķu valodas īpašvārdi, Izd. «Zinātne»,

1974.» ieteiktā forma.
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Auseklis — latviešu folklorā rīta zvaigzne — 109

Austra (leišu Aušra) — latviešu folklorā rīta blāzma — 109

Bakhs — romiešu mitoloģijā vīnkopibas un auglības dievs — 312
Basteta*— ēģiptiešu mitoloģijā līksmības un mīlas, vēlāk ari kara dieve,

kuru attēloja kā sievieti ar kaķa galvu — 546, 624

Bess — ēģiptiešu mitoloģijā viens no zemākajiem dieviem, labais dē-

mons — 546, 555, 624

Boass
— bībeles leģendās minēts tēls — 593

Brunhilde
— tēls ģermāņu «Nībelungu dziesmā» un R. Vāgnera operu

ciklā «Nībelungu gredzens» — 266, 596

Chidher, skat. Hidhers

Dējaneira — grieķu mitoloģijā Hērakla sieva — 592

Diāna — romiešu mitoloģijā medību, mežu un mēness dieve — 402,

403, 433, 614

Dunajs — krievu teiku varonis — 306, 598

Dzelžu Mārtiņš (arī Dzelzspuika, Dzelzsdēls) — latviešu tautas pasaku
varonis — 235, 289, 312, 324, 327, 589, 597

Eiristens (Eiristejs) — grieķu mitoloģijā gļēvs, nespēcīgs Mikēnu vald-

nieks, kuram kalpoja Hērakls — 288, 597

Galateja — grieķu mitoloģijā Pigmaliona veidota skaistas sievietes sta-

tuja — 239, 594

Geja (Gāja) — grieķu mitoloģijā zemes dieve — 317, 593

Gunters — tēls ģermāņu «Nībelungu dziesmā», arī tēls R. Vāgnera
operu ciklā «Nībelungu gredzens» — 593, 596

Hāgens — Nībelungu teikā karaļa Guntera vasalis, Zigfrīda slepkava,
arī tēls R. Vāgnera operu ciklā «Nībelungu gredzens» — 221, 262;

263, 316, 593

Harun al Rašids — tēls «1000 un vienas nakts» pasakās — 326, 600

Hatora (Hators) — ēģiptiešu mitoloģijā debess un auglības dieve, mīlē-

tāju un sieviešu aizbildne — 544, 551, 624

Hektors — grieķu mitoloģijā trojiešu varonis, Trojas karavadonis —

84, 91, 104, 571, 580'
Helēna — grieķu mitoloģijā sievietes skaistuma simbols — 583, 593

Herakles, skat. Hērakls

Hērakls — grieķu mitoloģijas varonis, apveltīts ar neparastu spēku,
veicis daudzus varoņdarbus — 213, 240, 255, 284, 288, 312, 592,

593, 597

Herkuls, skat. Hērakls

Hermess (Hermejs) — grieķu mitoloģijā Olimpa dievu ziņnesis, tirdz-

niecības dievs, ganāmpulku un ceļu sargātājs — 304

Hidhers — muhamedāņu teikā persiešu valdnieka Keikobada vezīrs un

gaišreģis — 324, 600

Hiobs, skat. Ijabs.
Hnums — ēģiptiešu mitoloģijā dievs radītājs — 521, 624

Horahts — ēģiptiešu mitoloģijā saules dievs — 518, 624

Hors — ēģiptiešu mitoloģijā saules dievs un faraonu varas aizbildnis —

483, 521, 623

Idaloņa (HAOAHiue) — biļinu tēls, Vladimira laika elku dievs — 306,

593

ījabs — bībeles leģendās minēts tēls — 225, 293

Ikars — grieķu mitoloģijā jauneklis, kurš pacēlās debesīs ar vaska

spārniem, pielidoja pārāk tuvu saulei, vasks izkusa, un Ikars,

iekritis jūrā, noslīka — 264

īliņš — latviešu pasaku varonis — 588—590, 596
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[Ija MuTomietis
— spēkavīrs, viens no krievu biļinu varoņiem — 284

Izida (Izīda) — ēģiptiešu mitoloģijā auglības dieviete, sievietes mātes

aizgādne, Ozirisa sieva un māsa — 289, 324, 501, 502, 513, 517,
597, 600, 623, 624

Jahve
— bībeles leģendās minēts tēls — 585

Jēkabs — bībeles leģendās minēts tēls — 293, 597

Jeruslans Lazarevičs — krievu pasaku spēkavīrs — 288, 597
Jonass — bībeles leģendās minēts pravietis — 142, 585

Junona (Jūnona) — romiešu mitoloģijā viena no augstākajām dievēm —

321, 599

Jurģis — latviešu folklorā zirgu patrons, Jurģa diena — pavasara darbu
sākums — 135

Kalincars (KaAHH uapb) — bilinās minēts tatāru iebrucēju vadonis —

306, 598

Kasandra — grieķu mitoloģijā Trojas valdnieka Friama meita, kurai

piemīt pareģes spējas — 102, 582, 583

Keikobads — muhamedāņu teikā seno persiešu valdnieks — 600

Kirke — grieķu mitoloģijā burve — 266, 596

Kreonts — grieķu mitoloģijā Tēbu valdnieks — 585

Kristus — no grieķu vai. chnstos, svaidītais, t. i., dieva svaidītais

valdnieks — 462, 584

Kurbads — latviešu pasaku stiprais varonis — 588, 589

Lāčaugains — latviešu pasaku stiprais varonis — 226, 306, 589, 596

Lāčplēsis — latviešu pasaku stiprais varonis — 588

Laimes māte, skat. Laima

Laima — latviešu tautas dziesmās un pasakās — cilvēka mūža licēja

jeb liktens lēmēja, bāreņu un sērdieņu aizstāve — 135, 305, 306

Loge — skandināvu mitoloģijā viltīgs uguns dievs, arī tēls R. Vāgneia
operu ciklā «Nībelungu gredzens» — 221, 240, 593

Mamons — sīriešu mitoloģijā bagātības un pelņas dievs — 598

Māra (Māre) — latviešu tautas dziesmās sieviešu un bāra bērnu aiz-

stāve, lietderīgu padomu devēja — 135, 317

Mehvertgovs (Meheturta) — ēģiptiešu teikās debess govs — 546, 624

Menelājs — grieķu mitoloģijā Spartas valdnieks, viens no ievērojamā-

kajiem Trojas kara dalībniekiem — 91

Mens (Mins) — vissenākais ēģiptiešu auglības dievs — 521, 624

Mesija, ari Mesiass — dažās reliģijās dieva sūtīts «glābējs» — 80, 86,

87, 579

Mikula Seleņinovičs (MnKVAa CeAsmimoßHM) — krievu bihnu varonis,

Raiņa latviskojumā — Mikuls — laucinieks — 306, 598

Milda — pēc dažu autoru domām, mīlestības dieve — 67, 68, 578

Mīnojs — grieķu mitoloģijā Krētas valdnieks — 594

Mīnotaurs — grieķu mitoloģijā briesmonis ar cilvēka ķermeni un vērša

galvu — 234, 594

Naita — grieķu mitoloģijā dieve karotāja — 551, 624

Nekte, arī Nikte — grieķu mitoloģijā nakts dieve — 289, 324, 327, 597

Ness — grieķu mitoloģijā kentaurs — 592

Niedrīte — latviešu pasaku stiprais varonis — 589, 590, 596

Nils — upi Nīlu ēģiptieši pielūdza kā dievu — auglības nesēju. Rainis

Nilas vārdu viscaur lieto vīriešu dzimtē — 312, 511, 513, 517,

523, 548, 552, 624

Odisejs — grieķu mitoloģijā Itakas valdnieks, Trojas aplenkšanas dalīb-

nieks, episkās poēmas «Odiseja» galvenais varonis — 327

Oidips — grieķu mitoloģijā Tēbu valdnieks — 585



Omfnle — grieķu mitoloģija Lidijas valdniece — 288, 597

Orions — grieķu mitoloģijā skaists mednieks, ko nogalina Artemida,

pēc tam debesis pārvērsts par zvaigznāju — 264

Ormuzda — persiešu mitoloģijā gaismas dievs — 247, 595

Oziriss (Osīrijs) — ēģiptiešu mitoloģijā mirstošās un atdzimstošās daba?

dievs, mirušo aizbildnis un tiesnesis, pazemes valstibas dievs —

324, 502, 551, 552, 600, 623—625

Patrokls — grieķu mitoloģijā viens no Trojas kara varoņiem — 93, 319,

581, 599

Pērkons — viens no augstākajiem dieviem vairākās indoeiropiešu reli-

ģijās, ieņem ievērojamu vietu arī latviešu mitoloģijā — 241, 266,
306

Persefone
— grieķu mitoloģijā auglības dieviete un pazemes vald-

niece — 312

Persejs — grieķu varonis — 597

Pigmalions — grieķu mitoloģijā leģendārs tēlnieks — 239, 594

Polineiks
— grieķu mitoloģijā Tēbu valdnieka dēls — 585

Priams — grieķu mitoloģijā Trojas valdnieks — 582

Prokrusts — grieķu mitoloģijā briesmonis — 307, 598

Prometejs — grieķu mitoloģijā titāns, cilvēku aizsargātājs — 116, 122,

129, 223, 227, 247, 260, 584, 593

Protejs — grieķu mitoloģijā jūras dievība — 286, 597

Ptahs — ēģiptiešu augstākais dievs, pasaules radītājs un saules dieva

tēvs, amatu un mākslu aizbildnis, arī pilsētu un tempļu dibinā-

tājs — 512, 624

Re (Ra), skat. Amons

Rute — bībeles leģendās minēts tēls — 222, 593

Saturas romiešu sējas dievs, zemkopības aizstāvis — 594

Sehmeta — ēģiptiešu mitoloģijā saules svelmes un kara dieve — 513,
624

Sibillas — senajiem grieķiem un romiešiem pareģes — 318, 599

Siegfried, skatT Zigfrīds
Svilpis-lupis (CoAOßeii pa36ouHHK) — krievu biļinās laupītājs — 306, 598

Ureja čūska — Ēģiptes briļļu čūska, dižciltības un valdnieka varas

simbols — 511, 624

Csiņš — latviešu mitoloģijā pavasara, gaismas dievība — 135

VVotan. skat. Votāns

Valkīras — ģermāņu mitoloģijā kareivīgas jaunavas, kuras izšķīra kauju

iznākumu — 248, 273

Varuna — vēdu reliģijā dievs soģis un debesu dievs, vēlāk ūdens sti-

hijas, debesu un zemes dievība — 95, 582

Venēra — grieķu mitoloģijā mīlestības un skaistuma dieve — 594

Vēnus, skat. Venēra

Vidvuds — latviešu pasaku stiprais varonis — 583

Viesulis — latviešu pasaku stiprais varonis — 226, 596

Voluspa — ģermāņu mitoloģijā pareģe, liktens dieve — 318, 599

Votāns — ģermāņu mitoloģijā augstākais dievs, arī tēls R. Vāgnera

operu ciklā «Nībelungu gredzens» — 318

Zets
— ēģiptiešu mitoloģijā kara un tuksneša dievs, Izidas un Ozirisa

brālis — 539, 623, 624

2evs — grieķu mitoloģijā dievu un debesu valdnieks — 584, 593, 595

Zigfrīds — ģermāņu varoņeposa centrālais tēls — 92, 427, 581
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Aco — tēls G. Merķeļa darbā «Vanems Imanta» (1802) — 578

Aijta —
tēls G. Merķeļa darbā «Vanems Imanta» (1802) — 569

Alastors —
P. B. Šellija poēmas «Alastors jeb vientulības gars» (1816)

varonis — 292

Amadiss — bruņinieku romānu varonis; uzticīga, galanta mīlētāja, vidus-

laiku bruņinieka ideāltips — 256

Andēls — tēls Raiņa lugā «Pusideālists» (1904) — 597

Antigone — tēls Sofokla tāda paša nosaukuma lugā (442 p. m. ē.) — 138

Antiņš — centrālais tēls Raiņa lugā «Zelta zirgs» (1910) — 574

Antonijs — tēls V. Šekspīra traģēdijā «Antonijs un Kleopatra» (1607) —

227, 316, 593

Atosa — tēls Eshda traģēdijā «Pērsi» (472 p. m. ē.) — 318

Barbarosa — H. Heines poēmas «Vāczeme. Ziemas pasaka» (1844)
varonis — 95, 97, 582

Beatriče — mīļotās sievietes tēls Dantes daiļradē — 78, 579

Brands — H. Ibsena tāda paša nosaukuma drāmas (1866) varonis — 217

Bruts — tēls V. Šekspīra traģēdijā «Jūlijs Cēzars» (1599) — 581

Cēzars — V. Šekspīra traģēdijas «Jūlijs Cēzars» (1599) varonis — 93,
105, 581, 583

Demetrijs — K. F. Hebela nepabeigtās traģēdijas «Demetrijs» (1864) va-

ronis — 96, 581
-L,

—
Vij

Don Quixote, skat. Dons Kihots

Dons Kihots — M. Servantesa tāda paša nosaukuma romāna (1866)
varonis — 224, 593

Egmonts — J. V. Gētes tāda paša nosaukuma drāmas (1788) varonis —

92, 581

Enobarbs — tēls V. Šekspīra traģēdijā «Antonijs un Kleopatra» (1607) —

227

Fausts — J. V. Gētes tada paša nosaukuma traģēdijas (1808—1832)
varonis — 223, 224, 252, 267, 323, 588

Gēsta Berlings — S. Lāgerlēvas tāda paša nosaukuma romāna (1891)

varonis — 231

Grietiņa — tēls J. V. Gētes traģēdijā «Fausts» (1808—1832) — 281

Hamlets — V. Šekspīra tāda paša nosaukuma traģēdijas (1601) varo-

nis — 227, 281, 596

Helēna —
tēls J. V. Gētes traģēdijā «Fausts» (1808—1832) — 213, 240,

252, 255, 593

Hokons — viena no H. Ibsena lugas «Troņa tīkotāji» (1863) galve-

najām personām — 92, 581



Ifigenija — tēls J. V. Gētes traģēdijā «Uigenija Tauridā» (1786—
1788) — 89, 581

lija Muromietis (Murs) — tēls Raiņa traģēdijā «lija Muromietis»

(1923) — 589, 605

Imanta — tēls G. Merķeļa darbā «Vanems Imanta» (1802) — 83, 89,

115, 120

Indulis — Raiņa traģēdijas «Indulis un Ārija» (1912) varonis — 605

Jānis Vīrs — Raiņa iecerētas nepabeigtas lugas varonis — 292, 309, 311,

312, 597

Jāzeps — tēls Raiņa traģēdijā «Jāzeps un viņa brāļi» (1919) — 604

Kangars — tēls Raiņa traģēdijā «Uguns un nakts» (1905) — 105, 118,
119, 575

Kasijs — tēls V. Šekspīra traģēdijā «Jūlijs Cēzars» (1599) — 105, 583

Kassius, skat. Kasijs

Klaudijs — V. Šekspīra traģēdijas «Hamlets» (1601) varonis — 596

Kleopatra — centrālais tēls V. Šekspīra traģēdijā «Antonijs un Kleo-

patra» (1607) — 106, 316, 583

Kolā Riencl — E. D. Bulvera-Litona romāna «Rienci, pēdējais Romas

tribūns» (1835) varonis — 294

Kreonts — tēls Sofokla traģēdijā «Antigone» (442 p. m. ē.) — 585

Lāčplēsis — A. Pumpura eposa «Lāčplēsis» (1888), arī Raiņa lugas

«Uguns un nakts» (1905) varonis — 81, 117—123, 127, 133, 135—

138, 293, 298, 321, 322, 574, 575, 577, 578

Laerts — tēls V. Šekspīra traģēdijā «Hamlets» (1601) — 596

Lielais Līkais — tēls H. Ibsena dramatiskajā poēmā «Pērs Gints»

(1867) — 239, 594

Melnais bruņinieks — tēls Raiņa traģēdijā «Uguns un nakts» (1905) —

118, 119, 121, 122, 575

Nikomis (Nokomis) — tēls H. V. Longfello eposā «Dziesma par Haija-
vatu» (1855) — 293, 597

Oktāvijs — tēls V. Šekspīra traģēdijā «Antonijs un Kleopatra» (1607) —

227, 593

Polineiks — tēls Sofokla traģēdijā «Antigone» (442 p. m. ē.) — 585

Sančo Pansa — tēls M. Servantesa romānā «Dons Kihots» (1866) — 224

Sinklers Melhiors — tēls S. Lāgerievas romānā «Gēsta Berlings»

(1891) — 231, 594

Skule (jarls Skule) —
viena no H. Ibsena lugas «Troņa tīkotāji» (1863)

galvenajām personām — 92, 104, 571, 581

Spīdola — Raiņa lugas «Uguns un nakts» (1905) varone — 118—123,

127, 293

Tells — F. Šillera lugas «Vilhelms Tells» (1804) varonis — 81, 96, 105,

579

Tots — tēls Raiņa lugā «Spēlēju, dancoju» (1919) —
574

Vallen.šteins — F. Šillera lugu triloģijas varonis — 81, 104, 579

IVallenstein, skat. Vallenšteins

Zahems — tēls V. Irvinga «Skiču grāmatā» (1819—1820) — 579



SATURS

IMANTS

KURBADS

KAJS GRAKHS

STFNKA RAZINS

LIELAIS ZAGLIS

TUTANHS

KOMENTĀRI

IMANTS

KURBADS

KAJS GRAKHSSacerēšanas gaita601

STENKA RAZINS

LIELAIS ZAGLIS

TUTANHS

Fragments 7

Nepublicēti fragmenti ... Ar>
D ,1 ™=:., J

' ' * J
Kadamas domas 73

Traģēdijas fragments 151

Nepublicēti fragmenti .... 107
Radāmas domas 211

Pirmais cēliens 33ļ

Atsevišķi skati
i 373

Nepublicēti fragmenti 409
Radāmās domas 415

Fragments 437
Atsevišķi panti 455
Radāmas domas 457

Fragments 47i
Nepublicēti fragmenti 533
Radāmas domas 553

Četrpadsmitajā sējumā ievietotie darbi .
.

565

Sacerēšanas gaita 567

Publicējumi 577

Pamatteksts 577

Skatuves gaitas 577

Skaidrojumi tekstam 577

Sacerēšanas gaita 586

Publicējumi 590

Skatuves gaitas 591
Pamatteksts un labojumi pamattekstā . . . 591

Skaidrojumi tekstam 592

Sacerēšanas gaita 601

Publicējumi un tulkojumi 607

Skatuves gaitas 607

Pamatteksts un labojumi pamattekstā . . .
607

Skaidrojumi tekstam
.......

608

Sacerēšanas gaita 616

Pamatteksts un labojumi pamattekstā . . . 618

Skaidrojumi tekstam
. 619

Sacerēšanas gaita 620

Pamatteksts un labojumi pamatteksta . . .
622

Skaidrojumi tekstam 623

Personu radītājs 626

Folkloras un mitoloģijas tēlu radītājs 633

Literāro darbu varoņu rādītājs ....... 637



/iHHC PaHHHC

COBPAHHE B 30 TOMAX

TOM 14. HEOKOH'iIIHHbIE nbECbl

(AH JIaTBCCP. Hhcthtvt snuKa

h hm. AiiflpeH ynnTa)

«SIIHaTHC»

Pnra 1981

Ha JiaTbIUICKOM H3LIKe

CocTaßiiTejiH B. XaycMaHHC
h T. rpHiiyMa

XyAO>KHHK Jlmhc Pefinfieprc

Izdots saskaņā ar Latvijas PSR Zinātņu
akadēmijas Redakciju un izdevumu padomes
1981. gada 23. aprī|a lēmumu.

Jānis Rainis

KOPOTI RAKSTI, 14. SĒJUMS

Redaktore 1. Kalniņa

Mākslinieciskā redaktore E. Burova

Tehniskā redaktore F.. Poča

Korektore L. Brahmane

HE Ni 967

Nodota salikšanai 30.06.81. Parakstīta iespie-
šanai 30.09.81. Formāts 84X108/32. Tipogr.
papīrs Nr. I, Baltikas garnitūra Augst-
spiedums. 20.25 fiz. iespiedi.; 34,02 uzsk,

iespiedi.; 25.82 izdevn. 1. Metiens 30 000 eks.

Pašūt. Nr. 1318-D. Maksā 2 r. 90 k. Iz-

devniecība «Zinātne», 226018 Rīgā, Turge-

ņeva ielā 19. lespiesta Latvijas PSR Valsts

izdevniecību, poligrāfijas un grāmatu
tirdzniecības lietu komitejas tipogrāfijā
«Cīna», 226011 Rīgā, Blaumaņa ielā 38/40.










	Kopoti raksti: 14.sēj.�����
	FRONT
	Cover page
	KOPOTI RAKSTI 30 SĒJUMOS�����
	Title
	Chapter

	MAIN
	IMANTS
	FRAGMENTS
	NEPUBLICĒTI FRAGMENTI�����
	RADĀMĀS DOMAS����������

	KURBADS
	TRAĢĒDIJAS FRAGMENTS����������
	NEPUBLICĒTI FRAGMENTI�����
	RADĀMĀS DOMAS����������

	Chapter
	KAJS GRAKHS
	PIRMAIS CĒLIENS�����
	ATSEVIŠĶI SKATI�����
	NEPUBLICĒTI FRAGMENTI�����
	RADĀMĀS DOMAS�Ā�悴昩䂴昩삷昩

	STENKA RAZINS
	FRAGMENTS
	ATSEVIŠĶI PANTI�����
	RADĀMĀS DOMAS����������

	LIELAIS ZAGLIS TUTANHS
	FRAGMENTS
	NEPUBLICĒTI FRAGMENTI�����
	RADĀMĀS DOMAS����������

	KOMENTĀRI�����
	Četrpadsmitajā sējumā ievietotie darbi��������������������
	IMANTS
	SACERĒŠANAS GAITA�����
	PUBLICĒJUMI�����
	PAMATTEKSTS
	SKATUVES GAITAS
	SKAIDROJUMI TEKSTAM

	KURBADS
	SACERĒŠANAS GAITA�����
	PUBLICĒJUMI�����
	SKATUVES GAITAS
	PAMATTEKSTS UN LABOJUMI PAMATTEKSTĀ�邵朩낶朩
	SKAIDROJUMI TEKSTAM

	KAJS GRAKHS
	SACERĒŠANAS GAITA�����
	PUBLICĒJUMI UN TULKOJUMI����ၫ
	SKATUVES GAITAS
	PAMATTEKSTS UN LABOJUMI PAMATTEKSTĀ�栩『栩
	SKAIDROJUMI TEKSTAM

	STENKA RAZINS
	SACERĒŠANAS GAITA�����
	PAMATTEKSTS UN LABOJUMI PAMATTEKSTĀ�����
	SKAIDROJUMI TEKSTAM

	LIELAIS ZAGLIS TUTANHS
	SACERĒŠANAS GAITA�����
	PAMATTEKSTS UN LABOJUMI PAMATTEKSTĀ�����
	SKAIDROJUMI TEKSTAM


	PERSONU RĀDĪTĀJS*���������������
	FOLKLORAS UN MITOLOĢIJAS TĒLU RĀDĪTĀJS*�������������������������
	LITERĀRO DARBU VAROŅU RĀDĪTĀJS�������������������������
	SATURS

	BACK
	Chapter


	Illustrations
	Untitled
	J. Rainis 20. gadu sākumā����������
	A. Lerha-Puškaiša sakārtoto «Latviešu tautas teiku un pasaku» 5. daļa. Rainis uz vairākiem šī izdevuma sējumiem atsaucas «Imantā» un «Kurbadā»�����������������������������������
	Āronu Matīsa sastādīta krājuma «Mūsu tautas dziesmas» vāks. Rainis šo krājumu izmantojis sacerot lugu «Kurbads»����������������������������������������
	«Kaja Grakha» fragmentu iestudējums Drāmas teātra uzvedumā «Viņš trīsreiz sauca mani» 1965. gadā�����������������������������������
	«Kaja Grakha» fragmentu iestudējums Drāmas teātrī. J. Lejaskalns — Kajs Grakhs un J. Bebrišs — Licīnijs�������������������������
	Skats no «Kaja Grakha» fragmentu iestudējuma Drāmas teātra uzvedumā «Viņš trīsreiz sauca mani» 1965. gadā. I. Adermanis — Kajs Grakhs, L. Freimane — Kornēlija����������������������������������������
	Skats no lugas «Imants» fragmenta Drāmas teātra iestudējumā «Viņš trīsreiz sauca mani» 1965. gadā. Pirmais pa labi I. Burāns — Imants����������������������������������������
	N. Kostomarova «Krievijas vēsture». Rainis to izmantojis, sacerot lugu «Stenka Razins»�labi
	Lappuse no N. Kostomarova darba «Krievijas vēsture»���Ā�


