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MARIJA SPIRIDONOVA

RADĀMAS DOMAS UN LUGAS PLĀNOJUMI

25.5.6.

Marija Spiridonova ir varone katrā acumirklī, jo viņai

nekad nevajga uz to saņemties, salasīt savus dvēseles spē-

kus, uz varonību virzīt. Varonība ir viņas daba. Tie ir tie

bezvārda varoņi, kas nedzenas pēc slavas, kas nedomā, ka

ko lielu darījuši, pat ne pienākumu viņi nav darījuši, tik

pēc savas dabas dzīvojuši; tikpat vienkārši un ikdienišķi

izdarījuši varonību kā ēduši, dzēruši, gulējuši. Viņiem nav

nāves baiļu sajūtas. (Bet atkal baidās, liels varonības jau-

tājums, kāds sīkums, sirdsapziņas jautājums vai sabied-

risks kauns — viņa citur neplātījās.) Tā ir nākotnes sa-

jūta, šī naivā varonība, šī solidaritātes, pienākuma jūta.
Pienākums par dabu ticis, sen visā literatūrā un garīgā
dzīvē krievos: pienākums. Viņu vairs nesajūt kā jēdzienu,
kā pavēli, bet viņš ticis par dabu, instinktu.

(22968/26)

31.5.6.

«Marija Spiridonova». Vajga tāda skata kā «Konig Jo-

hann»1 bērnu nokaušana. Mocīšanas beigās vai sākumā

pat ir par daudz.

Kazaki un nagaikas, var ieslēpt režijas piezīmēs; uzbru-

kums, cyMaTOxa
2
,
kliedzieni velkas ilgi.

Citas lugas krieviski: Andreja temats3
,

fabrikā.
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Psikoloģiju no Vites un birokrātiem; jaunā duma4
un

kadeti.

(22968/27)

2.6.6.

Cīņa starp ģēniju un viduvējību, starp varoni un ikdie-

nību, revolūciju un birokrātiju. Abramovs ir bīskaps

Kronpretendenten 5, bet ne tik varens. Tomēr visvarenība

savā sfērā. Hn^TO^ecTßO6
jūtas kā tēvijas glābējs, kā

varons.

Skats: ģēnijs atklāj, ka viņš nav varons, dzenuļi patīgi:

manta, baudas, varas jūtas, iespēja nicināt visu augstāko.
To nesaprot (piem., revolucionāri) un netic, bet neviļus

jūt lielāko spēku; nevar izskaidrot ar ārprātību, ir gudri
cilvēki; npenoAaēT reorpacļ)Hio n apncļjMeTHKV, a Bce-TaKH

AVpaK
7
.
Tie ir gluži truli un kūtri, bet Abramovs jūt, dze-

nas pēc līdzīga, bet nespēj. >K.AaHOB truls, ciena Abra-

movu, tas izgudro lielākas mokas.

Uzzīmēt atsevišķus skatus, kā Būchner un Shakespeare.

— Ā, apjuki, tevi noķēra. — Nē, es negribēju bēgt, mana

nāve nesīs vairāk labuma nekā dzīve. Bailes, bēgšana.
— Man nav baiļu. Jūs nekā man nevarat ņemt. Nāve ir

augstākais, tās nebaidos. (Vēlāk tomēr augstāks kas.)

Abramovs. Kas mums, maziem cilvēkiem, ir dzīvē?

Neko nesasniedzam, mūžīgi netiekam, laba nenesam. (Pie-
zīmes par Lidiju

8, Lidijas vēstules, varbūt tāda figūra, kas

rāda uz Marijas piesmiešanu, jo pazīst tās kaunību.)
Abramovs Don Juans nav, tura sevi par ģēniju tādēļ.

(22968/28)

4.6.6.

Publikas simpātiju izrādīšana cietuma priekšā; vēl slima,

nedzird, ietiek iekšā kāda zīmīte, lielā laime par to, kāda

puķe.

(22968/29)



9

10.6.6.

Džordāno Bruno9
— viss iziet uz nāves pārvarēšanu.

I Marijai Spiridonovai vieglāk nāvi pārvarēt, jo nekad

nav pate sevi augsti stādījusi, atzinusi par lielu ģēniju

(Aspazija: «Ja tu to vari, tad ej un dari.»); viņas pašpie-

pildīšanās ir ziedošanās; ir nāve, katrā acumirklī.

Še nāve bez apreibinošas sajūsmības pulkā, bungas,

cīņa, dusmas, masas, dziņa. Še grūtāk. Tomēr griba to da-

rīt. Tad arī būs uztraukums, cer, ka tūdaļ viņu nositīs, lai-

mīga uztraukumā.

111 Mokām cauri viņa tik gaida nāvi, kā kristīgais mo-

ceklis. Te nāk ziņa, ka gaida no viņas atklāšanu par viņas

mokām, lai viņa pate sevi pazemina, lai upurē vēl vairāk:

savu slepenāko, savu godu, sievietību. Kaila visu ļaužu

priekšā kā Monna Vanna. Prasa vēl vairāk nekā nāvi. Lai

sevi aizstāv (viņa to negrib, ir jau sevi atdevusi), lai tad

aizstāv citu dēļ, citiem par labu, kuri ir pazemoti tāpat,

viņai jābūt priekšstāvei, varonei. Mirt viņai nelikās varo-

nība, dzīvot un atdot savu slepenāko — tas gan; viņa grib
nest ir šo nastu, pāraugt pate par sevi.

(Art. Schnitzler «Sterben» 10 lasīt un exzerpieren
n.) «Nu

vajaga mirt.»

— Tagad gan grūtāk mirt, bet, ja drīz, tad nogurums

palīdzēs.
— A, tā! Nu tad pagaidīsim. Mirsti pa gabaliem. Es to-

mēr to gribu un darīšu.

(22968/31)

20.7.6.

Klusā naktī, dziļā vientulībā

Zemes dvesle paceļas uz spārniem.

Visās cilvēku dvēslēs ir zemes dvēsles, bet tās ir mē-

mas, tikai jūt un tumši darbojas, neapzinās un nevar

izteikt.

Kura dvēsle caur agrām sāpēm ir modināta uz apzinā-
šanos, uz domāšanu un uz sāpju izteikšanu, to zeme dzen

runāt.

Es negribu, es baidos. let atkal trimdā, ciest atkal, visi

bauda, un man tik redzēt, bet nebaudīt nekad. Man sirmi
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mati. Mani spēki sagrauzti, nav miega, nav spirgtuma, no

gultas ceļoties, kā salauzts esmu. Mani neklausa, mani ni-

cina, mani neatzīst par zemes tulku un pravieti.

Visi brīvie dzejnieki novajāti — Eshils, Dante, Šellijs
(mīl tik viņu maigumu, es ar gribu būt maigs). Es savējos

grūdīšu postā.

Visi mani rāmie un gudrie draugi nāk atpakaļ un sēd

godā, un tomēr skaitās par brīvības vīriem.

Es negribu.

— Es nespēju tik daudz. nest. Kas tas par labumu, ja
mani iznīcini? Ideja, sociālisms, apspiestie, asins dveš, ka

aizrauj elpu. Zemes gars, pats mēms, vadā apkārt un dzen

vientuļo, dzīvo dvēsli: skaties un sūdzies, un dzirdi. Ma-

nas miesas baidās un dreb.

(22968/32)

5.6.12.

Kompromislers, spiegs. Lidija un tamlīdzīgi.

— Min mani kājām, nicini, kā gribi, izsmej un noliec

par ķēmu, tikai mini mani, piesauc pie pilna vārda, lai

ļaudis mani zina, par mani runā, še laicīgi un tur mūžīgi.
Jo, mani nicinot arī, tu mani līdzi ievilksi mūžībā. Un es

gribu būt mūžīgs, tāds pats kā tu, es negribu mirt, kā tie

citi zemie, kaut arī esmu zems; tu pa jokam, smiedamies

un viebdamies, ieņemsi mani mūžības debesīs, un beigās
es būšu tas gudrākais, jo, zems būdams, panākšu to pašu,
ko tu, lielais un augstais.

(22968/33)

I Viņas dvēsles tēlojums klusā dzīvē, kustības iespaids,

pulciņu dzīve, kritika, tie nekā nedara. Bet bez dusmām,

visu atvaino, tiem citi uzdevumi («Jungfrau von Or-

leans» 12), Klārchen Egmont, darba domu rašanās un pie-

augšana.

II Darba izdarīšana. Ļaužu skati. Vel kads varmākas

darbs no pretnieka.

— Vai nu tevi reiz pieķērām, tu uzmanīgā, klusā? Nu

tevi, to iniciatoreni, tā sodīs kā vēl nekad. Ņemat to un

darāt ar viņu ko gribat, viss atļauts! Nu, tu tikumīgā!



111 Cietumā. Mocīšanas atstāstījums kādam sargam, kas

pats to kājām spārdījis. Tā atgriešanās. Nāves sprieduma

gaidīšana, pasludināšana un atkal atlaišana. Pa to starpu

paliek labais sargs kamerā: mokas visaugstākās tai naba-

dzei nu pārciestas! Tad ieved viņu atpakaļ, lai liktu atkal

gaidīt un nāves trīcēt. Dod viņai ieroci, ko nonāvēties.

— Nu nē! Es gribu visu celt gaismā. Gribu būt stipra, lai

krīt visa vecā vara. Nāve nav briesmīga, 1000 miruši, bet

es dzīvošu par spīti. — Tad mirsti ik dienas, pa gabalam,
uzskaita visas mokas.

Viņa viena. No nāves glābj kāds kustonīts, kas rāpjas
reižu reizēm augšā, līdz tomēr uzvar. Es dzīvošu.

— Jūs nevarat man neka padarīt. Ne notiesāt uz nāvi,

ne atstāt dzīvu.

(22968/35)
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JĀNIS VĪRS

RADĀMAS DOMAS

11.7.6.

Jānis Vīrs

Prometejs
Barbarība

īliņš Saules bērns

Ahils (mūzika)
Nākotnes valsts

Herkuls

Civilizācija

(121058/5)

11.12.14.

Jānis Vīrs dzimis no uguns dzirksteles, pats no sevis,

no saules.

Raksturs: bezkaunība (atšķiras no Andža1
).

Velnene velna meita un leva dieva meita.

(121058/4)

Skati.

Velna uzmusināšana, radīšana: Vai, sirds iesāpējās, ribu

izraujot, kad tik nebūtu gabaliņš sirds izrauts līdzi.

Mīlestības himna, sieva tūliņ greznojas, saskrien zvēri

apbrīnot. Koķetērija, visus aplaupa un izsmej, i vīru: tas

gudris: Nu labi, man tevis nevajga, vienaldzīgs pret viņu,
tā lūko sacelt viņā greizsirdību, jo gabaliņš sirds sāk viņā
darboties un ilgoties. Vīrs aiziet, viņa skrien viņam pa-

kaļ. — Ko tad tu bez manis viens darīsi? Es tev meitiņu

arī došu un otru puisīti. Ja nē, tad es nomušīšu mūsu pui-
sīti, kur tu citu ņemsi. — Nozagšu kazai. — Tātad būs

vīrs? Viņa mīl dēlu un nākamību. Viņš arī sabaidās, jo uz

to dibinājās visas viņa cerības un nodomi. Grib verdzināt

sievu, bet tā neļaujas, viņā velns iekšā.



Viņa koķetē. — Lai velns tevi rauj. — Lai, lai. — Metas

viņai pakal. Mūžīgas ķildas starp Vīru un Sievu, neuztic

viens otram, jo abi viltīgi, bet uzticēs, kad sapratīsies,

mērķis kopējs.

(121058/9)

Jānis Vīrs jeb Pats Vīrs

Pats un Pate.

Gaiļa runa: Skat, skat, skat, lietus nak.

Vista: Lūk, lūk, lūk, oliņa.
Zīlīte pavasara: Nāks citi, nāks citi, nāks,

citi naks, citi nāks.

Drīzi nāks, drīzi nāks.

Visi klāj, visi klāj, visi klāj.

Pats atņem kustoņiem vārda brīvību.

Ils karo pret varu, karo pret lāci 11, tam palīdz IV ēr-

glis.
Saules bērns sarunājas atkal ar kustoņiem, visus saprot,

pēti visu zemo pasauli.

(121058/8)

Jānis Vīrs. Beigās kā «Hiawathā»2
uzvar rupjais dabas

spēks: karstums, aukstums, slimības, bads. Mani dēli ari

tos pārvarēs.

(121058/3)
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SPARTAKS

LUGAS FRAGMENTS

19.6.18.

— Tie mūžiem zaga mums, nu zogam mēs.

Tie mūžam laupīja, nu laupām mēs.

Kur te tas lielais grēks un netaisnība?

Mēs atberam tik to, kas bērts bij mums.

Par jauno paaudzi, par dēliem gādāt?
Kur ir mums dēli? — Piesisti pie krusta.

— Man perot nopērts. — Mans ir atdots zivīm.

— Man kritis dēls, vairs nebūs, ko tur gādāt?
— Būs jauna paaudze, to pērs tāpat.
Kad būs man dēli, lai tie gādā paši.
Vēl kamēr dzīvs, es gribu rīt un plītēt.-
Ko mironim vairs rīklē liesi vīnu?

— Vai jūsu bērni lai tāpat ir vergi?
— Mēs kungus izkausim un būsim kungi,
Un kungus verdzināsim, kā tie mūs.

— Tad paliks verdzība, kaut otrād' griezta.
Tie gāzīs atkal jūs. — Nē, nenogāzīs.
Mēs visus izkausim. — Un brīvība?

(23099/7)

DIALOGA UZMETUMS

1906. gada vasara

SPARTAKS

Mans taču piepildīsies. Tavs gan agrāk. Bet es tālāk re-

dzu. Es pats nesasniegšu. Mēs esam tik sagatavojums.
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CĒZARS

Bet tik labus spēkus tagad velti izšķiest.

SPARTAKS

Daba arī izšķērdīga. Kā vēsture. Redzi, kā ozols tūkstoti

zīles kaisa, un viens divi — asni aug.

CĒZARS

panākt panākamo.

SPARTAKS

Liels mērķis nav tik ātri panākams. Tie, kas aiz manis, tie

panāks.

CĒZARS

Es arī pats varbūt nepanākšu. Un, ja arī panākšu, mans

mērķis arī priekš gadusimta.

SPARTAKS

Mans mērķis mūžīgs. Brīvība un pienākums jāsavieno,
indivīds un vispārība.

CĒZARS

Mans arī to grib panākt. Mans savam aizvien sekos, bet

valdīs.

SPARTAKS

Tomēr mans augstākais.

CĒZARS

Pāvs nesasniedzams, ved uz iznīcību.

SPARTAKS

Lai arī, tad visa vēsture piepildījusies.

Viens caur otra domām tiek uz priekšu dzīts, attīstot sa-

vas paša domas, darīt tās konsekventākas.

(23099/2)
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RADĀMAS DOMAS UN LUGAS PLĀNOJUMI

1906. gada vasarā

Spartaka slepenā satikšanās ar mīļāko, romantiska,

naiva, sentimentāla. (Bet pats viņš nopietns, klasisks, kā

Hektors?) (293—302).

Spartaka saruna ar veco vergu. Šaubās par savu tais-

nību, vai drīst1 indivīdu ziedot vispārībai? Vai drīst lik-

tenim priekšā steigties? Gan viss nāks pamazām caur ma-

teriālo spēku pašpārgrozību. Ne viens indivīds vien tiek

apspiests no brīvībniekiem, bet viss lielais tautas vairums,

kuru tie aizrauj līdz. Vai drīst aizraut? (289—293).
Biedri neļauj viņam mīlestību (303—304). ■

Epizode: Artoridža mīlestība ar Mirdzu.

leģerbšana par imperatoru un vecie liktori 2 (308—310,

317).
Pats domā par savu un Valērijas nākotni (315). Ka viņš

nepļaus, ko sējis, ja pat uzvarēs.

Skats. Spartaks izsaka fizisku riebumu pret rupjo varu,

pret apspiedēju bezkaunību, lamā, neaizturēdams dusmas.

Spartaks ar Lukullu, liek priekšā nodevību un mietpil-

soņa, bagāta birģeļa dzīvi (330—338). Te ar lamāšana,

dusmu izvērsums, tad saruna ar vadoņiem un gladiato-
riem, gaviles, tad viens par savu nākotni, tad Mirdza, ap-

guļas un Eitibides skats, viņa negrib filozofēt, nav domu,

bet darba cilvēks.

(23099/3)

7.2.17.

14.11.18.

I Kapuā saceltne. Slepena sapulce, ienes vergu.

Spartaka plāni (Cēzars, Katilīna, itāļi).
II Plāni izvesti. Pirmās panāces. Vezuvs, itāļi, uzvara,

laist tūdaļ laupīt.
111 Krīze. Savstarpēja šķeltne. Itāļi nepiekrīt.

Vergi laupa: manta, ne brīve.

Tautas šķiras. Ne pret Romu.

IV Pēdējas panāces. Lai galīgi šķiras un aiziet, arī to

nē; tikai laupīt.
V Gals. Atšķīrušos vēl glābj Spartaks.

(23099/5)



14.11.18.

111 lecel par imperatoru.
let uz Romu. Jā, jā. Nobalsot.

lenāk pulks ar laupījumu. Ir vēl laupāms. Skrien prom.

Aptur. Turpina balsotni. Nu: neiet pret Romu. Gallieši:

labāk uz mājām. Atlikt balsotni.

Paliek Spartaks viens ar verdzeni un veco vergu. Viens,

viens, viens! lepriekš jau dabū ziņu, ka itāli atsakās.

Ļaudis baidās no kārtīgas valsts, nevarēs laupīt. Hani-

bals.

IV Uzvara. [1 nesalasāms vārds] nospriež iet uz Galliju
un Trāķiju. Nē. Labāk laupīt.

V les uz Sicīliju un Trāķiju.

Jūrlaupji nodod. Glābj godu. Uzvar, bet krīt pats.

(23099/8)

5.12.18.

1) Tikai vaļā no verdzības. Kur palikt? Uz mājām

2) Esam spēks. Dibināt pret Romu nacionālas valstis.

Hanibala programma.

Itāļu programma.

Sertorius.

Mitridats.

Gaili — agrāk pār visu Eiropu.

Spartaks pats dibinās valsti Trāķijā.
3) Vergu valsts uz brīves principiem.

Uz Sicīliju.
Blosija idejas.
Grakha ideja 2) Izmantot romiešu kultūru, dibinājot
nacionālas valstis.

(23099/12)
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GULBJA DZIESMA

LUGAS FRAGMENTS

I cēliens

(Vidū: gulta aiz priekškariem. Pa kreisi no gultas, vidū, durvis uz ķēki.

Kreisā sienā: durvis iv blakus istabu (vai priekšiņu). Trauku skapi

vienā pusē, otrā — kumode ar Marta bildi, (ko] var red/ēt no guUa-j.
Labā sienā: logs, saule spīd iekšā. Galdauts ar zaļām skujiuām, pūpo-
līšiem. Krēsli un solīši, kastes un lādes (kuras pēc lietos sēdētāji).)

i. skats

(Māte. Miranda)

MIRANDA

Vai es viņu vēl sagaidīšu, mīļo māmin? Es jūtu, ka mani

spēki iet uz beigām. Giibas jau beigu. Tikai viņu vēl

redzēt.

MĀTE

Redzēsi, redzēsi, varbūt nu šodien būs atbraucis? Aizgāja
jau atkal visi biedri viņu sagaidīt, Burlaks1 bij se, teica

man. Kad būs, tad pēc pusdienas mēs arī varēsim sākt

viņu gaidīt. Tie jau viņu nelaidis vaļā, aizvedīs pa priekšu

pie sevis; diez kad vēl atnāks pie mātes.

MIRANDA

Atnāks, māt.
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MĀTE

Ak dieviņ, kāds nu gan būs tas mans nabadziņš pēc tās

slimības un tā tur? Kas tur viņu būtu kopis? Ne par savu

naudu nevar dabūt ko labāku ieēst Aiznes turp, nepie-
ņem, beigās aizraida vēl uz priekšpilsētu.

MIRANDA

Viņš tik stiprs, māt, stiprāks par mums visiem.

MĀTE

Nez, vai uzlikt jau cepeti uzsildīt? Ka nesakalstu par

daudz. Ak tavu cenu! Kas to bij dzirdējis — tādu dār-

gumu! Par mazu gaidelēnu veselu rubli! Divas ortas
2

ar

jau būtu par daudz.

MIRANDA

Māt, jūs jau nu cik šo gadu neesat pirkusi tādas mantas,

tagad jau viss dārgāks.

MĀTE

Lai nu, lai tie gadi, lai dārgāks, bet ir taču savs mērs. Tā

jau ir skaidra rīkles raušana.

MIRANDA

Atnāks Marts, redzēsat, ka nebūs žēl tās naudas.

MĀTE

Nebe naudas žēl. Tikai tā pārestība, ko nodara nabaga
ļaudīm. Nedod ne no rokas laukā; gan es šā, gan tā, gan

ar labu, gan ar dieva vārdiem apdrāvēju 3
; lai apdomā par

nabaga atraitni. Teicu, ka man dēliņam vajga, no krie-

viem pārbrauca, es jau teicu, no zaldātiem, kas šai jāzin.
Tad jo vairāk varot maksāt, to šī man pasaka; būšot pel-

nītājs mājā. Ak, vajga jau gan tā pelnītāja, gluži esam

noliesējuši. Nevar ne tevi apkopt, meitiņ. Kad nu nāktu

ātrāk, ātrāk mans dēliņš, dēliņš, dēliņš. (Grib sākt raudāt.)

Jāiet palūkot ķēķī.

MIRANDA

Māt, nākat diusku šurp,
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MĀTE

Nevaru, nevaru, jāiet ķēķi, piedegs.

MIRANDA

Neesat jau vēl kūrusi. Mīļā māmiņ, mīlā māmin, nākat

vien, paraudāsim abas kopā. $ī jau būs pēdējā reize, nu

jau nāks arī mums prieku reize.

MĀTE

(Sāk balsī raudāt.)

Ak, mana širas, mana sirds!

MIRANDA

Nu jau viss būs labi. Lūk, cik silti saulīte spīd.

MĀTE

To jau ari dieviņš priekš viņa devis. Visu laiku bij auksts

un sniegs, nu tāds siltumiņš. Bet, lūk, es neesmu vēl ne

cepeti uzsildījusi.

MIRANDA

Vai atminat vēl, kā tā saimniece teica, kad viņš pēc mums

bij prasījis: tas esot tik laipns, gluži ka mīļā sauiite, un

Marts nebij neko ar viņu runājis.

MĀTE

Kā viņi varēja tādu man atņemt un aizvest projām? Ko

tāds ļaunu varēja darīt jel vienai dzīvībai? Bet nu jau
mēs viņu turēsim, ka neviens viņu vairs neatņems.

MIRANDA

Ko tas gaidelēns teiks, māt?

MĀTE

Ak Jēziņ, teku, jau teku. (Aiziet.)
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2. skats

MIRANDA

(Paņem ģīmetni no galdiņa, skūpsta, noliek, atbalstot pret sienu. Tāpat

paņem, aplūko un noliek blakus savu gimetni.)

Tu, mīļais, skaistais! Kādas tev lielas acis! Bet tik tāļi ska-

tās; tādēļ tu ar aizgāji tik tāļi, ka nevari ne pārnākt vairs

mūsu mājās. — Mute tik maziņa, bet lūpas pilnas; jūs

skūpstāmās lūpas, neatskūpstāmās! Tu acīm nenovērša-

mais vaigs; aizmiedzu acis, es tevi redzu, katru pantiņu,
katru krunciņu zinu; septiņus gadus, katru dienu tevī vēr-

damās, dzīvojusi. Pār tavu vaigu dvesusi savu dvašu, lai

viņš ziedētu kā pļava pavasara dvašā; tavās lūpās savu

elpu pūtuši, lai tu spēcīgs kļūtu ar divu dzīvību dzīvi. —

Sadega mana dzīvība, saplēnēja manas miesas, vienu vēlē-

jumu kurināja: topi tu stiprs un 4iels, un labs; uzvari tu,

izved tu mūs saulē, atrieb mūsu zudušās dienas. Ko tie

jaunie klausi salauza mūsu locekļus? Ko tas darbs nelaiž

vaļā ne mātes izļiminātos kaulus? Esi tu tas glābējs! Nāc

tu, es aiziešu, kad būšu tevi vēlreiz redzējusi. Mans lēnais

draugs, dilonis, ar ziedošiem vaigiem un dziļām acīm pa-

līdz man jau sen aust savu dāvanu, baltu spiču plīvuri,
ko pārklāt pār visu manu augumu. (Paņem savu ģīmetni.) Vai

tu tā esi vēl, Miranda? Vaigs iegarens un maigi izliekts,

uzacis sasniedzas pirkstu galiņiem; laimīgas, viļņotas lū-

pas. Cik droši un lepni smaida acis, uzvarētājas. Jūs uz-

varējāt pašu spītīgo Martu; lai viņam kā lokumos locījās
melnās sprogas un acis spīdēdamas atvilkās dobēs. (Skūpsta

ģīmetni.) Mans, mans, tu saldais, sūrais, tu meiteņu nievā-

tājs; tu atradis savu pretnieci. «Kuras lūpas Mirandu skūp-
sta, tās mūžam sūrst», saki vien, nu tu esi mans. — (Lūko

savu ģīmetni.) Ak vai, es neesmu Miranda. Mart, tu esi mī-

lējis sapņu tēlu, un sapnis izgaisis. Tu nevari viņu vairs

mīlēt. — Stāvat še līdzās abi kā viņās dienās. Nolūkoja-
ties kā tālas zvaigznes uz zemi. Nodziestat šodien, kad

saule nāk, spīdēsat atkal, kad būs nakts, mana sen gaidītā
nakts. Es tevi atdodu citai, Mart; es tevi atdodu dzīvei, tu

mūžam dzīvais.

(Dialogā ar Martu.)

Tas tu esi, Mart, ass un adatains, bet mūžam zaļojošs, ar

saklu, spēcīgu smaržu. Kas var ko padarīt tev? Ne ziema,
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ne sals. Uz tevi skatās acis ar cerību katru brīdi; tavā za-

ļumā atpūšas no vienmuļi baltā sniega. — Es tas pūpoliņš
ar mīkstiem zīda ziedu spilventiņiem, kurus bērni plūc

pavasarī un gana kā baltas aitiņas uz melna galda. Cik

maigi tev glauda vaigus. Vai tu jūti, mīļais? — Bet kād9

tu būsi? Vai tu mūs pacietīsi? Mēs visi izplēnējuši līdz ar

mani. Kad nu tu esi stiprs! Kas tad? Labāk, labāk, labāk

nekā salauzts no tā krituma akmens bedrē.

3. skats

MĀTE

(Aiz skatuves iekliedzas.)

Dieviņ Jēziņ, vail

MARTA BALSS

Opā, māmiņl

MĀTES BALSS

Vai! vai!

(Kritiens no sasista trauka.)

MIRANDA

(Piepeši iekliedzas.)

Mart! Mart! (Rāpjas no gultas ārā, pakrīt pie gultas.)

4. skats

MARTS

(Spēji atrauj āra durvis vaļā, atsprāgst Mirandas logs vaļā, apgāž glād
ar pūpoliem. Griež māti riņķī, sauc.)

Māmiņ, māmiņ!

MĀTE

Laid mani, laid, palaidni!
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MARTS

(Piepeši ierauga Mirandu uz gultas malas pārkārušos (vai pakritušu),
uz galdiņa nokrit ģīmetne, paiaiž māti, paliek acumirkli no izbailēm

stāvot.)

MĀTE

(Tāpat sastingusi, tad iesaucas.)

Vai. meitiņ, ko tu darīji!

MARTS

(Pieskrien Mirandai klāt, atliek viņu gultā, aizdara logu cieti.)

Miriņ, Miriņ, dārgā, mīļā, kā es tevi pārbaidīju! Mans

roku nesumiņš, mana pasaulīte! Kā tu drebi, mans žēlu-

miņš! — Apžēlojies! Kas tev ir? Māt, māt, viņa acis aiz-

vērusi, rokas slābi nokarājas. Kas tas ir? Tu nedrīksti

dzist! Dzirdi, dzirdi!

MĀTE

Klusi! Viņa nobijusies; vājums uznācis. Manu dieniņ,

manu dieniņ! Viņa nedrīst ne kustēties, un nu tas. Būs

tevi dzirdējusi un nenocietusies. Tu jau kā tas vējš pa

durvīm ieskrēji un visu apgāzi. Man no rokām izkrita

bļodiņa ar gailīti, ko priekš tevis tā biju gādājusi. Mani,

vecu cilvēku, tu riņķos ripināji, galvu gluži sagrozīji, logs

atsprāga vaļā no tava nākuma, iai dies pas visus labus

ļaudis.

MARTS

Māmiņ, mīļā, mīlā! Nebūs nekas ļauns Miriņai. Viņai at-

kal jāatlabst. Miriņ, manu klēpīti!

MĀTE

Kas tā tāda par saukšanu? Miriņa? Visu laiku pazinām
tikai Andiņu, nu uzreiz tu atved Miriņu. Smuka jau ir, bet

ko tad tu visu pasauli tā pārgrozi, ne godīga vārda vairs

neatstāj kristīgam cilvēkam.

MARTS

Nekas, nekas, māmiņ! Lai Andiņa, lai Miriņa, vai tad nav

tāpat mana dvēselīte. Vai tad tu neesi tā pati mamutiņa
un māmucīte, un lulucīte, un žūžutiņa. (Skūpsta viņu.)
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MATE

Ak, laid jau, laid, kur tad nu es. vecs cilvēks, lai paturu

prātā tik daudz jaunu vārdu, tu jau viņus bārsti kā baltus

zirnīšus vistiņām.

MARTS

Cik viņa vāja, mans nabaga dārgumiņš! Ko viņai, Miriņai,

darījušil

MĀTE

Ko tad tu domā, — visu laiku sirgst; tāds grauzējs un kal-

tētājs iekšā sēd. Un ar tām spicēm strādā vien, strādā. No

viņas darba mēs jau pārtiekam.

MARTS

(Nosēdies blakus gultai, nepacietīgi glāsta Mirandas rokas.)

Miriņ, Miriņ, Miriņ!

MĀTE

(Klusi.)

Skaistā vāzīte arī beigta! Ak kungs! Maksāja veselas des-

mit kapeikas. (Uzlasa no grīdas.) Zariņi, ko Kākurnieks at-

stiepa no meža līdzi, kad viņreiz bij izgājuši. — Te tavas

puķes arī izsvaidītas pa grīdu. Ak, kāds tu delveris! Visu

nogāzis, nobijis, tāds pats kā senāk.

MARTS

Pag, māmiņ, sakopsim atkal. (Puķes palīdz uzņemt un apsprauž ap

Mirandas pagalvi.) Ak, cik bāla, cik bēdīga! Zēlums, žēlums,
žēlums! Ko viņi darījuši manai brīnumpuķei Mirandai, ka-

mēr es nebiju klāt! Tā baltā un sarkanā neļķe pie bāliem

vaigiem! Ak, cik viņa svešāda, Miranda, bet cik skaista!

MĀTE

Ko tu dari, dēls? Lai dies pas! Appušķoji kā mironi. Ņem
nost, nav laba zīme, ņem nost!

MARTS

Miranda mīl puķes. (Skūpsta māti.) Nebaries, māmiņ!
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MATĒ

Tāds pats nerimša un cieta galva, ko tur iedarīsi? Ko tu

gribi, tu dabon, vai ar labu vai ļaunu, tu mans dēliņš. Bet

kāds tad tu izskaties, dēliņ? Cik tad tev pašam tās miesi-

ņas? Visi kauliņi pliki kā peļu apgrauzti. Piedurknes tuk-

šas, svārciņi karājas. Tikai tā dūša tāda pate liela un prāts
kā skrējējs. Kad tik tu, dēls, skriedams neatduries kā

miets. Nav tagad vairs kur skriet kā kumeļiem pa aploku.
Lūk, pa Esplanādi

4
garos grožos vien laiž zirgus riņķī rik-

šot. Nav kur skriet, dēls. Pielūko labāk, ka tu piebarotu
sev pilnas tās piedurknes un to krekla apkakli un tad ap

mūsu kauliem apliktu arī kādu mazu kārtiņu miesas un

tauku. Tur jau tevi gan nepārbaroja. Jādod nu tagad tev

ko iekost. Nekas jau pusdienai nav vēl gatavs. Domājām
tevi pārnākam tikai pēc pusdienas. Kā tad tu gadījies tik

agri?

MARTS

Izspruku, manu rūpulīt, no biedriem. Ne soļa neatstāj
viena; lūdzos, lai atlaiž pie jums uz acumirkli. Nekā. Tie

skuķi visvairāk apkārt, kā dadži pielipuši. Izmānījos, pa-

pirosus pirkt iegāju, pa pakaļdurvīm apkārt un laukā,

bodnieks nobrēcās vien iepakaļis, domāja, ka zaglis. —

Un tad aulekšiem šurp.

MIRANDA

(Uzmodusies pie pēdējiem vārdiem, skatās kā nepazīdama, lielām acīm,
klusi.)

Marts?

MĀTE

Cit, dēls, uzmodināji!

MARTS

(Piepeši apgriežas apkārt, strauji.)

Mir- (Tad lēnāk.)

Miranda!
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MIRANDA

(Klusi, kā zem sevis)

Vai tu tas esi, Mart? — Tik liels un dzestrsl — Māt, kur

viņš ir svešs!

MĀTE

Gan jau būs labs arī tāds. Gan jau pazīsi. Man ir jāiet,

(Aiziet.)

5. skats

MARTS

Paskaties, paskaties! Es divos gaisos esmu audzis, smagā

un dzestrā, svešā un savā,

MIRANDA

Tava balss kā ierūsējusi, neskan un griež.

MARTS

Jā, tur ierūst balss, tur aizmirst runāt. Mēle guļ sastingusi
mutē kā čūska ziemas alā. Cilvēku valodas tur nedzird. —

Māci tu mani atkal runāt ar cilvēkiem, ar cilvēku mēli.

Cik brīnumjauki, cik saldi sērīgi skan tava balss, kā bērnu

dienu atmiņas, kā cilvēku mīla un ilgas. — Vai tu mani

atmini, Andiņ, manu smildziņ?

MIRANDA

(leklausās, galvu paceldama, iekliedzas, izstiepj rokas.)

Mart, mans mīļais! Nu tu esi te, mans mīļais ...

(Marts nometas ceļos pie viņas gultas, apskauj viņu, skūpsta rokas

un vaigu, raud.)

MIRANDA

(Apskauj viņa galvu, tad atlaiž rokas pār gultas malu, piepeši.)

Tu raudi, mīļais?

MARTS

Ļauj man. Es tik tagad esmu mājās; tavās rokās ir manas

mājas, caur tavu pirkstu starpiņām es skatos kā caur lo-
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džiniem te tavā istabā, lai āra kads negaiss, te es esmu

drošā, siltā patversmē.

MIRANDA

Ak, Mart, kāda es vairs tev patversme.

MARTS

Nerunā tā, mana dzīvībiņ. Es redzu, kāda tu caurspīdīga,
kā no viņas saules. Bet nu visām bēdām gals! Tās bij ma-

nas pirmās un pēdējās asaras. Manu sirsniņ, manu Miriņ,

manu meitentiņ, nu es tevi atvedīšu atpakaļ šinī saulē!

MIRANDA

Dzirdu, dzirdu, kā tu ar vari sauc jaunā saulē ar jaunu
vārdu — Miriņu. Sen atpakaļ tu mani tā sauci, un es smie-

damās skrēju pār grāvjiem un purviem tev pakaļ. Vai es

spēšu tevi tagad vairs klausīt? Es neesmu tā, kas toreiz.

Lūk, es pašlaik salīdzināju sevi ģīmetnē un spogulī, un

katrs rāda savu. Un tevi liku blakus. Kur tad ir tās ģī-
metnes?

MARTS

Ak, Še nokritušas! (Pacel un skatās Mirandas ģīmetnē.)

Ak, cik skaista, cik skaista! Tāda dzīvība un nu...

MIRANDA

Un nu nokrita tā kā šī ģīmetne. (Lēni smaida.) Tu pats no-

gāzi kā pagātni.

MARTS

Gan pacelšu atkal. Nebūs pagātne, būs nākotne. — Cik tu

pārcietusi! Kā sāpes izēdušas miesas, kā sērskābe izēd

metālu.

MIRANDA

Ak, kur vairs tā tava Miranda?

MARTS

Sērskābe, varu izēzdama, rada klišejā skaistāko ainu. Vai

tu to nezini? Vai tu nezini, ka tu tagad skaistāka vēl nekā

toreiz? Vai tu spogulim netici? Tad tici manām acīm.
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MIRANDA

Klusi, Mart! (Nogriežas kaunīgi un nopūšas.) Nāc, salīdzināsim

savu pagātni ar tagadni. (Saņem viņa galvu, noskūpsta; tad vada

ar pirkstiem viņam pa vaigu.) Tādu bedru še acīm nebija; de-

guns ass; zods spītīgs; piere daudz platāka. Kad tu no-

pietns, cik nikns tev ir skats!

(22847/4—17)

TEKSTA PIRMUZMETUMI

11.5.10.

MARTS

Dzīve nekad nebeidzas.

MIRANDA

Bet mēs beidzamies un aizejam no šīs mī|ās istabas, no

šīs siltās, mīkstās gultas, kur redzam saulīti logā.

MARTS

Ne vienmēr istaba mīļa un gulta mīksta, rīt jau tev vai

man var nebūt ne istabas, ne gultas,

MIRANDA

Bet šīs rokas man paliek, ar kurām es nojaušu mī]o ap-

kārtni, šīs acis, kas tevi redz, aiz acīm tās domas, kas tevi

redz arī, kad ir nakts,

MARTS

Cik ir tavas acis? Vai viņas nevar tev atņemt, kā tev at-

ņēma no rokām spēku, no auguma stingrumu? Vai tavu

atņemto roku vietā neritina spolītes citas, jaunas rokas?

MIRANDA

Bet manas domas ir manas, mēs viņas kopā dēstījām bēr-

nībā, un garos gadus pa garām dienām un garākām nak-

tīm es viņas izaudzēju un izplaucēju.
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MARTS

Mūsu domas augušas zemē, ko citi sagatavojuši.

MIRANDA

Bet mani sapņi, kas pie tevis iet, tie ir mani.

MARTS

Tavi sapņi tavi, bet tev viņus jādod man, tu nevari rimt,

viņus man nedevusi. Viņi tik skaisti, ka tiem jāiziet saulē.

Tu nevari viņus ieslēgt kā kaķīti zem segas. Tu dotu tos

visiem, ko tu mīli, un tevi pretī mīlēs.

MIRANDA

Es mīlu tik tevi.

MARTS

Tu mīli arī sauli un pasauli. Un es mīlu vēl vairāk: ari

naidu un sevi.

(22847/77)

2.2.11.

111

Par dzeju un mākslu

— Es esmu audzis kā zaļš koks klajā gaisā; kad tev tīk

lapu šalkas klausies, <tīk pavēnis, atdusies) tīk saule za-

ros, skaties. Tik neprasi, lai es tev pats sevi krāsoju uz

nedzīva audekla, lai sevi skaņoju uz nedzīva koka kokles.

Vai tev netīk vairāk dzīvais par nedzīvo? Kādēļ tu gribi
atbalsi, kad tev ir balss pati, atspoguļojumu, ne pašu

spulgo staru?

— Bet tu aiziesi, kā stars izdziest, un audekls paliek ar

bālo atspulgu. Tavu mīļo balsi es neilgi dzirdēšu vairs, bet

mūziku dzirdēs un baudīs audžu audzes un tevi slavēs.

— Ko man slavēšana, kad manis nav? Aiziešu es drīz,

un lai audzes vēl paliek laiku, cits laiks aizvedīs arī tās

audzes. Visas aizies, ar māņiem un nedzīvu atēnu tu ceri

uz mazu brīdi aizturēt dzīves acumirkli.
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— Dzīve pamostas skaistāka un dzīvāka nedzīvā attēlo-

jumā; pēc nāves, viņā saulē, atmiņā sākas īstā ideālā

dzīve, attēlojums ir stiprāks par tēlu.

— Vai arī ēna stiprāka par sauli? Vai tavs mākslenieks

spēj dot jel bālāko nojautu no saules uz sava krāsotā,

eļļotā audekla ar viņa smaku? Nav krāsas, kas spēj sauli

attēlot, tie lielākie mākslenieki par to izmisuši. Nav vārdu,

kas spētu dzīvi radīt.

— Ir, ir, ir. Tu pats esi tas vārds. Tūkstoš gados cilvēku

skaistākās un stiprākās domas un jūtas krājušās mākslā,

tevī viņas atdzimušas un aug tālāk. Tā ir tomēr dzīve, tā

miruse dzīve ceļas ik dienas augšā un dzīvo mums līdz.

— Jā, atdzīvojas cilvēces mūžīgās domas un ilgas,
katru dienu, bet vai! dzīvei, ja tā atdzīvojas tikai atkal

mākslā un nedzīvā dzīvē. Kas attēlo un sagatavo ceļu dzī-

vei, kas jūt sevī dzīvi, lai nes to laukā un atdzīvina ap

sevi savus brāļus, krātās dzīves gleznas tik tad taps radī-

tājas, kad izdosies, pāries miesās dzīvajiem un dzīvie iz-

dosies darbos. Es esmu dzīvais, kas izdodas darbā. Man

sava darba nav. Manam darbam nav sava laika. Es atnācis

agri, un man jāaiziet. Ari tā es neesmu velti bijis, lai ar

mani mātes baida klēpju bērnus, kas nerimst brēkt. No

manis dzirkstis aizlēks uz manu sugu, tā zinās, ka nāks

arī viņas laiks.

(22847/75—76)

— Es tik tāpat nopirku lampas birsti, dikti labu.

— Mums nevajga. — Kādu drēbīti, bij smuka. — Nevajga.
— Apēdu, bij gards. — Nav naudas, un mūsu mērķis?
Visa dzīve tā aizgāja, mani salauzi. — Ko tur lai dara,

ļaunu nedomāju. — Nekā nedomāji, bet man ir gals klāt;

labu gribēji, un tomēr mani nonāvēji. — Tu tik briesmīgi
runā, man pāri dari. Kad tu zinātu, kā es tevi mīlu!

(22847/26)

Ko vājie pārcieš, no tā stiprie lūst.

— Cik vāja atsevišķa cilvēka dzīve, to mazo starpas

laiciņu viņa nevar pārciest, kamēr laikā pārgrozās ap-

stākļi. Viņa zin, ka varēs dzīvot, bet viens mirklis elpas
trūkuma viņu nonāvēj
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— Ne es viens tāds esmu, būs daudzi tādi, un naks

laiks, būs visi tādi.

(22847/56)

II

— Klints gabalu tu vari pacelt, jo tu viņu vari apņemt,
bet kā tu pacelsi smiltis, kas tev izbirst caur pirkstiem?

— Sabēršu maisā un aiznesīšu.

— Tu neesi lēns, pacietīgs bērējs un smēlējs, tie mēs

esam. Pagaidi, kad mēs sasmelsim, tad tik nāc un cel.

— Es nevaru gaidīt; vai vējš arī gaida?
— Lūk, tu vari tik bārstīt un lauzt.

— Velns! es varu arī uzcelt!

— Smiltis vien ir; smilšu kaudzītes vien būs.

(22847/57)

II vai HI

— Kur viņš atnāk, tur, liekas, viss sāk svārstīties un

grīļoties kā laiva no pārāka smaguma.

Mēs visi topam kā nedroši un paši sev vairs neuzticam.

It kā viss, ko gribam teikt, būtu tik aplamības. Sen par

pareizu atzītas patiesības top it kā šaubāmas: nodibinātas

pārliecības zaudē cieto pamatu.
Kad tik nu viņš nesmietos!

Piekrītam visam, ko viņš saka, aiz bailēm. Viņš izsaka

ko muļķīgu, lai mūs izzobotu, un mēs redzošām acīm,

zinādami, ka nav taisnība, tomēr viņam piekrītam aiz

bailēm. Viens nepatīkams cilvēks.

— Ne, viņš tik piemīlīgs, tik maigs, tik omulīgs; jūties
tik tuvu, kā mājās.

(22847/58)

MIRANDA. Vēl jāizšķir. — Es jau izšķīris. — Viens?

— Vairāk nekā izšķīris — jau nedzīvoju vairs. — Bēdz.
— Vai no sevis izbēgsi? — Es gribēju mirt. — Tā acīm

redzot! Var gadiem runāt un nedarīt. — Darīšu. — Izrāda

pārāk lielas bailes un dzīves pretīgumu pret nāvi. — It kā

padodas. — Tad notiek. — Tad ienāk partija. — Aizgāja
abi virzieni, jānāk gluži jaunam.

(22847/88)
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RADĀMAS DOMAS UN LUGAS PLĀNOJUMI

20.1.9.

Tēvs dēlu ielicis cietumā par kādu kaušanos (dēls sajūt
to kā pavedināšanu uz noziegumu un reizē denuncēšanu),
lai atrautu no maigās meitenes. Tā nav bijis oktobra laikā

klāt. Pārnācis grib izbaudīt laiku, pašlaik baudas laiks

politikā, meitene viņu atraida, nu trako. Sievietes viņu

mīl, apvaino kādu brūtgānu. Kaušanās. Pats greizsirdīgs
uz kādu skuķi bez mīlestības.

Dombrovska piedzirdīšana, tēvocis, izsūc meiteni, pie-

vedējs kaktu [?] advokātam. Taču viņam pārmet to meite-

nes māte un ļaudis — sarīdītāj i.

Apvaino siev. jūtās kādu meitu.

Tēvs nodomājis bagātu brūti; izsūta vizītkarti: saderi-

nājies ar šujmašīnu; izjūk kāzas. lenaids ģimeņu starpā.
Tie atdara to meitenei, izdzen no vietas vai Dombrovskis

iztaisa kādu intrigu. (Varbūt tādēļ sēdējis cietumā.) Tad

atriebšanās Dombrovskim.

(22847/98)

8.2.9.

Jau cietumā dzirdējis visu par pagrimšanu, beigās par

nodošanu. Akadēmiski tam pretī turas, netic, grib pār-
labot, uzpūst liesmas. Jau cietumā viņu apmelo, tādēļ

ilgāk sēd.

Iznācis redz, vēl ļaunāk, nekā domājis.
Darbība attīsta pate savu ģifti, noguruma ģifts. Nevar

pārgrozīt savu dzīvi, temperamentu kā Egmonts. Iznācis

metas lielā žūpošanā, atstāsta bijušo (arī, kā nemierīgos

nodevuši).
Gluži savāda runa viņam un biedriem: varonība izliekas

smieklīga, frāzes, paši runā ar aplinkiem, viltīgi, iro-

niski — pazemodamies, priecādamies par citu iekrišanu.

(Karkovicas.)
Vadībā viņu nepielaiž: saruna ar mazavīķiem 1

.

Kad doma uz streiku ar teroru, draud viņu nodot.

Skats ar Dombrovski: tas visus izsūc caur denuncēšanu,

bet visi baidās. Draud arī šim: Kā tev bija? Izpērc nu man.

Tad nodzirda.

Skats ar mīļāko, mirst šķirti. Pēdējais, kur likt dzīvi:
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viņai vajdzīgs līdzi mirēja un drošības, ka nepiederēs
citai.

Mīļākā sentimentāla, kā prasa publika.
Cita paaudze, viss gatavojas uz varonību, nevarēja uz

ilgu palikt; jo varonībaarī nav uz ilgu, dzīvo pārāk inten-

sīvi un ātri, gribas mirt. Vientulis palicis, nav savas pa-

saules. Mīļākā no vecās sugas, bet caur satiksmi ar dzīvi

pārvērtusies.
Labāk mirt, nekā emigrēt.
Izlīdzinošais ir dzīves lielumā; tagadnei vienmēr tais-

nība, kad viņa arī mazāka.

Masai taisnība, nevar līdzi tikt, jāuzņem sevī tas lēni,
ko tu ātri ieguvis.

Cietumā daudz mācījies un ticis inteliģents.
— Nevaru pie aizslēgtām slūžām sūkt notekošās piles,

kad redzējis atvērtu slūžu straumi. — Tas tagad vajdzīgs.
Jā, bet kur es likšu jau gatavo spēku. Es neesmu vajdzīgs

jums un tomēr ar jums, masu, nešķirami saistīts.

Mans pēdējais dzeju krājums un Emigr. dz.

Atpakaļ iet ticībā un dēmonismos nevaru, uz priekšu
man nav ceļa.

(22847/45—46)

21.2.9.

V Miranda apģērbjas sarkanā zīda kleitā, vāja. Gri-

guts viņu nēsā uz rokām.

Sāk salt un zūd dūša mirt. Noņem ģifti arī Grigutam.
Kad Griguts nošāvies, viņa izlec viena iz gultas un

tomēr mirst, no uztraukuma.

Lasīt: «Rāuber»2. Tādas pat stipras runas.

Puķes no neizlietotiem dzejoļiem.

Viss viens piektais cēliens. Viena liela miršana. Pate

revolūcija ir tā mirēja.

Valodu arī loka: ols, grāmats, ietiņš, mazgiņš.
Pats nedomā, ka neder lēnam laikam, pašās beigās tik

to atzīst.

Dzīves pārpilnība un nepacietība.

(22847/53)
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5.6.9.

Mīlai vajga tapt dāvātai no sievietes, nevis ņemtai no

vīrieša. Atliekas no verdzības: vīrs visu ņēma, sieva jūtas

laimīga tikai ņemta, tikai sista (krievu paruņa). Dabā tā

nav, tur ne suns, ne runcis neaizskar sievieti. Cēlāk un

humānāk, ka sievietei vismaz tiesība uz savu visdārgāko,
skaistāko viņā, kas citu nevar dot, vismaz to dod no brīva

prāta.
Mīla.

(22847/27)

4.9.9.

Atbild vecim, kas grib viņu pierunāt uz praktisku dar-

bību: Es neprotu rēķināt, man 1X lir viens, jums 3, tā ir

tā virsvērtība.

V aplūko brauniņu, sajūsminās par viņa savādo, auk-

sto, lietderīgo skaistumu.

IV vai V draugs pierāda romantikas kaitīgumu, var-

darbus — kā anarķismu, visu dzīvāku darbu, iniciatīvu,

pašpaļāvību — par ļaunu, beigās nosauc par nodevēju.
— Par to tev ir jāmirst. — Man tas vārds nav skaņa

vien kā jums; jūs to sakāt un ļaujat sev sacīt, un tad pār-

ejat uz citu runu. Jums bez satura.

— Bet pirms tev jāatzīst, ka tu meloji.
— Tu man to pārmet, ko tu pret mani darījis!
— Un nu tev jāmirst. — Nevar šaut, iztraucēs Mirandu.

— Labi, ir duncis. Es nejokoju, sagatavojies, saki, kas tev

sakāms. 5 minūtes. Pie tam pats sarunājas, atstāsta to, kas

jāzin klausītājam. — Vai traks, vai piedzēris? Nebēgt!
Visi sastingst. Piepeši nodur. — Turat! Smejas. — Es ne-

bēgšu. Es vīrs.

(22847/81)

7.9.9.

— Viss ir šinī mīlestībā: kopšana, mīļi vārdi, asaras, —■
tik nav dvēseles, tu redzi tikai sevi, visu dari tikai sevis

dēļ — arī labsirdību.

Citi runā Marta valoda, pievārdi: Kā kurš! Katram sava

pārliecība dārga.
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īsā forma: infinitīvs, bez partikulām. — Kam tas te der?

Gribi, vari dabūt.

(22847/52)

31.1.11.

Vispirms tik kailo faktisko uzbūvi: notikumi un psiho-

loģija,
valoda,

sajūta.
Vēsturiskais moments.

Pēc tikai: miljē
3
, filozofija, centieni, idejas.

Materiāls: dzejoļu skaidas un atliekas.

Valodakā «Klusā grāmatā». «Noskaņās». (Tā valoda jau

pāi gājusi tautā.)

Marts cietumā bijis cita pilsētā.

(22847/48)

10.3.11.

— Tavs ceļš ir par daudz briesmīgs dzīvē un nāvē, lai

kāds tam varētu sekot.

(22847/87)

6.10.13.

Marts grib jaunu politiku uz skaidrības pamata; grib
kā partiju, ko cilvēcei vispār jāgrib.

Karš pret konservatīvo masu, kura visumā vēl bija pro-

gresīva.
Cietums viņa izaudzējis vientulībā šos fantastiskos pra-

sījumus.
Traģiska vaina: par agri; masu nevar iekustināt tik ātri,

nesaprot, nav ļauni pretnieki, bet top ļauni caur Marta

straujumu.
Traģiskas vainas vajga uzskatāmības deļ, jo likteni, lē-

mumus nevar uz skatuves redzēt.

Traģiskā vaina: straujums, varbūt arī pats nav skaidrs,

tas pamudina censties pēc tā un meklēt partijā.
Meklē pirms pats sevī.

(114138/4)



36

6.10.13

Paša traģisko vainu, paša neskaidrību neizcelt; ne tās

neskaidrības dēļ iet bojā, bet dēļ straujās darbības uz par-

tiju. Pāriet pāri par savu vainu: lai ir, bet nu jātop labiem,

jāatzīst, nav jāslēpj.
Pretstata? Leni piedod pārkāpumu pret sevi.

Pirms cietums, un cietuma daudz cietis no netaisnas po-

lemikas; redzējis citu ciešanas; redzējis, ka partijai kaitē

neskaidrība un birokrātisms, ka top līdzīga pretniekam:
buržuāzijai. Augstāka morāle, ne es, bet viņus vajga, lai

uzvara.

(114138/5)

6.10.13.

Pate daba neļauj politikai vadīties no laba, lietot labu

un patiesu kā līdzekli, un te uzreiz Marts to prasa. Tā

neiet. Bet, ja tā tomēr būtu, tad cilvēki būtu dievišķi, būtu

nākotnes valsts panākta. Tad būtu intensīvāka dzīve.

(114138/6)

NEDATETASRADĀMAS DOMAS

I Pie Mirandas. Partija.
II Mīlināšanās. Līziņa.

111 Dombrovskis.

IV Tiesāšana.

a) Pie Miiandas: bailes par Dombrovski. Līziņa

rauga kāzas. Marts priecīgs, jo drusku kas no-

ticis. Top aizsaukts. Beigas.

b) Tiesāšana.

V Beigas.

Kur uztraucošais moments?

Sastrīdas. — Ko tu zini, sēdētājs?
— Ko jūs zināt, gulētāji? Frāžu kalējs.

(22847/39)

Protestē pret momenta milje, iet bojā pret to, tādēļ

vajga dot miljē.
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I Pie slimās.

II Pie Līziņas, saderības un iemīlēšanās citā.

111 Saruna ar slimo, miršanas sagatavošana, Līziņa ap-

vainota, jaunā mīlestība.

IV Dombrovska skats.

V Miršana.

(22843/41)

I Ir atpakaļ atnācis no ārzemēm, dzimtenes mīlestība

un jūtas, ka jāpiepilda liktens, jāmirst mājā.

(22843/42)

I

1. Akkord. Marta ienākšana (un iepriekš sarunas?).
2. Ruhige Exposition

4. Runa ar māti un mīlas skats

(aiziet pie biedriem?).
3. Erregendes Moment5

.
Plāni ar Līziņu un Dombrov-

ski? Līziņas sarunāšana. M. nomierināšana.

4. Strīds ar biedriem.

(2 Hohepunkte6.)
Ida, no viņas brīdina Mira.

a) Komūna, kortels. Gegenspiel
7. Dombrovskis. Nesa-

skaņa ar laika prasībām. Dombrovska lomu nojauš.
Dombrovskis liek savu varu manīt. Uzņemšana pul-

ciņā apgrūtināta. Noņemas Dombrovski nobīdīt pie
malas. Nospriež lēmumu taisīt pie Mirandas.

b) Mirandas dzīvoklis. Līziņas sarunāšana no Miran-

das. Marts atstāsta Dombrovska apvainošanu. Mira

pierunā izlīgt. Gaida biedrus, bet tie neatnāk. Marta

dusmas, un Līziņas mierināšana vēl vairāk sadusmo.

Neatriebt Dombrovskim, bet iznīcināt ļaunu partijā.
Vajga 2 lielus skatus.

111

Balle. — Marta mīlināšanās, Līziņai tuvāk, partijas

skuķe8
.

Ida. Lielais skats. — Samierināšanās ar Dombrovski, ne-

dzer, dzerat par diviem, labsirdīgi smiekli, skuķi (brā-
lība?). Dombrovskis piedzeras un izpļāpā savu lomu: Es

varu visu, man ir sakari. — Līziņ, vai tā taisnība? Neviens
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neuztraucas, tas viņu uztrauc. Pat Mira ar mieru. Vai tad

neredzēji, cik labi tie satiek? Greizsirdība. — Pretniekiem,

kas baidās no viņa svara partijā, gadījums savest naidā

ar Dombrovski, darīt M-u neiespējamu. (Viņu saruna

vienā zāles stūrī.) Kūda, lai kaujas, bet M. ar laipnību no-

dzirda, ar spirtu. Pretnieki pirms nemierā, tad priecājas.

(Uguns noskrūvēšana.) Apjukums. Martam riebjas. Pret-

nieki: tas tā nepaliks, tā ir provokācija. Nu jūs brīvi.

(22847/43)

IV 2 bildes

a) Pie Mirandas. (Kur izeja? Māksla. Vai nāve!) Marts

priecīgs, cerē uzvest partiju uz straujāku darbību, ne-

legālu. Bēgšana uz laiku. Mira: nelegāli nav iespē-

jams. Nav tie ļaudis un tas laiks. — Līziņa lūko glābt,
lai neiet uz sapulci.

b) Sapulcē. Marts lūko uzmudināt uz straujību. Līziņa.

Ida. Tad pretspēle: norūc klusi: nodevējs! Jūdass. Dod

viņam pistoli. — Es varu tagad jūs piespiest, kurš

kustēsies, tas beigts. Rokas augšā! — Nē, še atpakaļ
vara. Es neesmu jūsu sugas. Šaujat, atgriež muguru,

Līziņa apkampj. — Spiegs pie durvīm, sauc Martu

laukā. (Ida cīnās ar sevi: Atstāj Līziņu! Neej laukā!)

Apkaunojoši nelaiž iet. (Emigrē.) — Tas ar vēl! Pie

jums nevar palikt! — Emigrē, labi, ka negribi vairs

še palikt.

V 1 bilde.

Vēl noskaņas no IV. Līziņa. Tu biji uzticīgs līdz ga-
lam. Ardievu. Vēl Miras dzimumdiena. (Kad iekustina

pašnāvības domas? II vai IV? vai V?) Lielo efektu.

(22847/44)

Laiks tikai priekš viduvējības: feļetona, komentāra, po-

pularizācijas.

— Lai top par izgudrotāju. — Jā, pildīt bagāto ma-

kus. — Lai atrod ziemeļpolu. — Tas būs drīz atrasts, bet

kas tad? Zeme tiks par šauru arī viduvējniekiem.
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Nati nekādu sevišķu apdāvinājumu; māksla aizslēgta.

Neredz viņā arī glābiņa, tā izdailē dažus, un tiem top

vēl grūtāk šinī apkārtnē.

Straujuma, nepacietības ģēnijs. Visi lielie gari ir strā-

dājuši ļoti strauji: Fidijs, Šekspīrs, Vega, Napoleons. Ham-

lets.

Pretstats Hamletam.

(22847/49)

Pavasara sajuta

Marts — tavs mēnesis.

(22847/50)

Piepešas pārejas no patosa, dusmām uz naivu, jautru
smiešanos.

— Negribu jusu garīgu dzērienu, es jau tā noreibu no

sava paša gara

(22847/51)

Marts

Dzīve lielāka par mākslu.

Nicina dzeju un mākslu kā spoguli.
— Nekad neesmu spoguļojies.
Nav vietas dzīvei un viņas parādībai darbam.

(22847/62)

Trešā paaudze jau parādās, jauns cilvēciņš saprot Marta

untumības.

(22847/65)

Pīpo biedri, neskatoties uz visiem lūgumiem.
Miranda grib I pašnāvību, kad Marts precēs Līziņu.

(22847/66)
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Miranda sauc, grib pašnāvību. Marts aiz bailēm atskrej,
bet nav. Liels atslābums.

(22847/67)

V Biedri noņēmušies Martu nonāvēt, kad viņš neat-

kāpjas. — Viena karstgalvja dēļ nevaram zaudēt iespē-

jību strādāt. Tā tad nebūtu pašnāvība. — Jūs gribat mani

spiest, tas nenotiks. Es palieku es pats.

(22847/69)

Grāmata vienam kulē. — Dod man. Izlasīšu pa nakti —

redz «Pinkertons»8. — Redz, ka ar šiem nevar nekā runāt.

Sastrīdas ar visiem, beidzas ar draudiem: Es taču jūs sa-

ņemšu rokā.

Cits cēliena gals: ceļos pie gultas, atveras gardīņi,

glauda viņu.

Bagātā Līziņa, šneideriene, ar kāju minamo mašīnu.

No kungiem noskatījusies. lelūgta dzimumdienā.

Mēru ņem mirstamai kleitai.

Līziņa un slimā.

Slimā. Kādi tad ir tie apģērbi bagātām dāmām? Grib

dikti, ka viņai būtu sarkana zīda kleita.

(22847/70)

Miranda netic, ka spēs viņu saistīt, jo laiks ir seksuels.

Tādēļ Līziņa kā vietniece, lai garīgi paturētu Martu.

Marts: Tu esi par gudru. Savu laiku par daudz saproti,
bet mani par maz. Tu noziedzies pret mūsu mīlu. — Es

tevi par daudz mīlēju, tevis dēļ varu visu darīt, arī vai-

nīga tikt. Mana otra mīla, kura bij arī mana pirmā. — Tu

apgādā mani kā māte bērnu, bet es pieaudzis. — Es tevi

tik ļoti mīlu. Man noziegums vislielākais, ka es cerēju
tevi paturēt garīgi sev. Ej, es tevi neturēšu. Es gribēju
tevi turēt, lai tevi glābtu no politikas. Bet es tevi vēl

iegrūdu caur to dziļāk. — Tu gribēji būt mans liktens, tu

esi šim laikam liktens, ne man. Šis laiks tikai mani iznī-

cina, kas attīsta mani līdz pilnībai, tas ir mans liktens,

mīļā.
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Dombrovskis tikai dod darbu Mirai, lai caur to uztu-

rētu sakarus ar partiju. Marts vairāk domā, nekā ir.

Līziņas uzspiešanas dēl Marts ar meitenēm sāk dzīvot.

(22847/71)

I

Tēlo Amerikas apstākļus: tur vairs necīnās cilvēks pret
cilvēku, bet miljons pret miljonu, mašīnas pret mašīnām,

fabrikas skursteņi — kā nezvēri, kūpošas nāsis.

Eiropā cilvēks pats ko nozīmē. Tautu pavasars. — Kad

projām gāju, mēs bijām tik sējēji, rītā agri, pirmās vagas.

Tagad, biedri, sākšu pļaut. — Ir jau pļāvēji bijuši. — Pa-

liks mums vēl darba gana. Es daudz klāt mācījies, tik

daudz spēka, gribētu strādāt, strādāt. — Māte: Kuš, slimā

še guļ. V. Vai guli? — Slimā pirmoreiz izbāž roku: Esmu

nomodā par tevi. — V. Ko ar jums, kad atnāks tie gal-
venie — tad tik. Pagāni, ko vēl nenāk. — Kā tad no-

teici? — Aiz Pāvila baznīcas. — Jā, tur viņi ir. V. Vai

mēmi esat? — Viņi ir mēmi. — Pieder pie tiem, kas vairs

nerunā. V. Viņi jau par daudz stipri runāja. — Slimā.

Dzirdi jel, teicu, ka viņi vairs nerunā.

Punšbutele — sarkans kā asins, sīvs — kā naids, salds—

kā atriebšana. Kājas vien notirinās, iet kā elles uguns

caur rīkli. It kā dzertu dzimtenes laimi un cerības. Slimā.

Dzimtenes sāpes. (Biedri nenāk, beigti, nodoti.)

(lekliedzas.) Kur trīs kopā, tur nodevējs starpā. Kad

iekliedzas, rociņa iz gardīnēm izstiepjas.

(22847/73)

2. skats

Atraida Līziņu, viņu saudzēdams, lai neievilktu Dom-

brovska lietā. Viņa ņem ļaunā un veicina viņā notiesā-

šanu.

Tad V žēlo
f (22847/80)

Mirandas dzimumdiena. Uztaisa viņai sarkanu zīda

kleiti.

Līziņa taisa. (22847/84)
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Gribasspēks aiztura pat nāvi: vēl viņam jāizsaka vai jā-

nogaida kas atnākam; tik ilgi nemirst. Arī I slimību pār-

spējis ar gribasspēku.
(22847/85)

Gaida draugu, kurš spēj gaidīt, lai tam rādītu, ka nav

glēvība bēgt no dzīves; lai tas neizsamist, lai tas smeļas
lielāku spēku, jo daudzi, kas gaida, kas nevar panest savu

spēku, kā CBHTorop; kā vājie nevar panest uzvaru. —

Draugs jau agrāk, epizodēs, noslēpumainās darīšanās, nāk

priekšā.
(22847/86)

Cik cilvēks nozīmē. Indivīds vienīgais, kas darbojas,
bet visu priekš vispārības. Kā lielas straumes nāks vien-

mēr citi, bet tā nekad, tik ātri nekad kā ģēnijs. Nav visi

vienādi: Jansons par ģēniju un kritiku «Jaunajā Dienas

Lapā». Katrs gribētu būt vadons, noteicējs, ģēnijs, taisni

tas, kas visskaļāk tos noliek.

Mazais brālis — skaudējs.
Par miršanu un nāves bailēm.

Par slavu.

Par mūžīgu dzīvošanu.

Par izdzīvošanos darbā.

Par baudām.

Par nākotni.

Te vajga būt krīzei dvēselē: viens otram dzīvojot kai-

tētu; Marts arī te tik sarautu ar savu straujumu. Nav

nedziedējama, vajga miera, lēnas atspirgšanas.
lenāk: lai glābjoties Marts. īss atstāstījums, nu tik Mi-

randa dabū zināt, uz šī pamata saruna par miršanu. Marts:

Nebēgšu, lai ņem, es vainīgs.
Martam pašam riebjas, ka nodzirdījis Dombrovski, bet

es pārvarēju riebumu, var visu upurēt lietai. Par ko ne

še? (Lai saudzētu Mirandu.)
lenāk: lai nāk šodien uz sapulci. — lešu.

lenāk: tūliņ pēc tam: lai neiet, grib nodot! — lešu.

Kākurnieks.

Marts stāsta smiedamies, ka bijis nodots un ticis vaļa.
Jābūt krīzei še. Neder Mirandai, neder laikam, spēcīgs,

straujš gars.

(22847/93)
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I Marts, Miranda, māte.

Marts — jauns, dzīvotpriecīgs pavasars pēc cietuma un

slimnīcas. Mirandā arī pamostas dzīve. Marts un draugi.
Marta nepacietība, rauj dzīvi par strauju. Miranda: Pār-

rausi, neaizrausi sev līdz. Par smagu dzīve, nevar celt, tik

velt. Ceļamlaiks pagājis. Morituri 10 mēs abi. Tu, jauns

gulbis, atskrēji, es dzirdu tavu dziesmu, nav labi, gulbja
dziesma. (Piepeši runā Miranda apklust, tad atbild: Es

dzirdu tavu gulbja dziesmu.)

Līziņa merī sarkanu kleitu uz dzimšanas dienu, dāvā

Marts. Runā par diloni, ka tie labi jūtoties priekš nāves.

V Grib dzīvot, arī pus dzīvi, arī gultā vien dzīves pie-

ticība, dzīves sīkstiba jeb enerģija (kā tauta, kā proleta-
riāts dzīvo visos apstākļos), dzīve taču lielāka par visu.

(22847/94)

Marts negrib atriebt sevis dēļ. Tagad Miranda vēl garī-
gāka, ko tas spēj. Bet partijā kompromisu grib iznīcināt,
tas ienes samaitāšanu organizācijā.

Miranda un māte dod viņam Līziņu, lai saistītu pie mie-

rīgas dzīves. Māte. Viņam jau visi skuķi apkārt, viņš jau
nevar nosēdēt pie tevis mājās, sāks atkal iepīties kādās

lietās.

Dombrovskis Miras slimībā, sakropļojumā vainīgs. Bet

partijai ar viņu kompromiss. Marts nedrīst atriebt partijas
dēļ. Lēnām dabū zināt par Dombrovski.

(22847/95)

Cietumā bijis, nav vairs kur likt darbā savu straujumu:
dzeršana, atriebšanās, bet teroru neatļauj partija. Mīļākā
guļ uz gultas gadus, darbā sasista, iedveš pašnāvību, lai

atrautu viņu citām sievietēm. lepriekš apspriež bēres. Bei-

gās viņai paliek dzīves žēl. Pārmet viņam. leņēmusi ģifti
un tomēr mirst. Viņš vīlies pat viņā kā ideālā, viņam
nav šinī laikā vietas ar savām spējām. Dzīve spēcīgāka
par ideālu.

(22847/96)

Tevs vardarbīgs raksturs. Vecais Ulpis (Ņinas vēstules),
bijis kāds vecs noziegums (ticis uz augšu un atkritis?),
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neskaitās par strādnieku, bet par amatnieku. Kā Vander-

cīpa šloseri 11
.

Grib smalku dēlu. (Labāk dēls bijis aizsū-

tīts uz Ameriku vai karā, vai Murmaņu krastu 12 zvejnie-

kos.)
Strebers, ir priekšstrādnieks vai meistars, grib patstā-

vīgu ietaisi kā amatnieks, zags no fabrikas, ir jau gan-

drīz galā, dēls nepalīdz, pat izjauc. Vecs, nevar ar savu

spēku, bet ar dēla. Izmanto savu ģimeni un dēlu.

Dēls izsmej viņa plānus ļaužu priekšā, vēl vairāk divatā

sarunā: Liels vīrs būsi, bodnieķels, krāpsi ļaudis, zagsi.
Tad katastrofa.

Mīl taču tēvu.

Tēvs skaitās par labāku ģimeni, jo dziesmu grāmatā
ierakstīti kādi neizburtojami radu raksti (Barklai dc

Tolli — Garklāvs).
Skats: Meitenes dēļ pazemojas un pieņem vietu fabrikā,

roku bučo kā kozdams.

Meitene. Dzērāja meita, slimīga, tikumiski stipra, satu-

rētājs spēks dēlam. Tiek no viņa apvainota, bučo citu

meiteni. Baidās no sākuma dēlu, vēlāk saprot viņu, ka

nav kur spēku likt, vada viņu garīgi. Neprec, tēvu ne-

gribēdama aizskārt, tad baidīdamās, tad nebūs sieva, ne-

būs bērnu, nebūs pelnītāja. Tad prec, kad var būt vadītāja
un remdētāja.

Uzupurējas, kad viņš ko sevišķi ļaunu izdarījis, bet no

sekām mirst.

Mirstot aizrāda, ka tava traģika, ka nav kur likt spēku,
nav tāds laiks. Būtu bijis darbs varoņu laikā.

Gals: aiziet bojā.

Vai paliek dzīvot viens, bez remdētājas,
bet ar mērķi uz vispārību.

Skats: stiprinieks būdams, aiznes nedzīvo sievu, noliek

tēvam priekšā.
Skats starp tēvu un dēlu (tēvu un meiteni), meiteni un

Dombrovski, kad nedzēris, izteic savus uzskatus: intrigas
kā Veinberg 13

.

jaunie un vecie

taisnība viss atļauts

patiesība pret kungiem,

tiešs ceļš intrigas

(kā nesaprata manu polemiku pret Akmeņa

morāli)



Tēvs grib izmantot propagandistus veikala ziņā.
Skats: grib dēlu vervēt, viņš aizņemts ar sevi. Kāds

dēlam mērķis? Tikt no tēva un aizspriedumiem, un na-

badzības brīvs.

(22847/99—100)

Marts grib uzmudināt uz vispārības jūtām, uz sparību,
kura vājajam laikam ir pretīga. Viņu jānīst. Viņš nemo-

derns, vecmodīgs. Tā Hamlets baidās: «Kas būs, kad tas

nāktu par ķēniņu?» (Kad Marts par vadoni, tad jau ne-

varēs ne zagt un ieraus cietumā un uztraukumos. Visiem

viņš bīstams. Kaklus ierauj, ausis top garas, acis zaļas

visiem.)

«Viens vīrs dara daudzus», viens blēdis arī daudzus.

Pašpārmetumus izlieto pretnieki: «Pats to teici.» Bij tikai

teikti, kad nespēja tikt klāt pretvarai, un šinīs dusmās

pats sev uzbruka, lai izlaistu kaut kur savu izmisumu.

(23273/194)

Kas ar 40 gadiem ciivēkus vēl nenīst, tas viņus nekad

nav mīlējis. (Roheit, Borheit, Undank, Überhebung 14)
Othello, Macbeth, Lear, Timon, Coriolan, Crass.

Marts, lai arī top vairāk spiests uz nāvi, pēdējo izeju
un uzvaru, tik mirstot var uzvarēt; mazāk ir viņā pašā
pēc nāves ilgošanās; viņš pārāk pilns dzīvības. Bet nākot-

nes doma, viņa dzīvības kvintesence, var tikai caur viņa

personisko nāvi uzvarēt.

(23273/196)

Raksturu pretstati
Reālists: ne tas talants, kurš notikumus grib izcelt, bet

tas, kas viņus prot izlietot.

Tāds raksturs komēdiju dzejniekiem.

(23273/198)
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LATVIS — ARISTOFANS

RADĀMĀS DOMAS

31.3.11.

Temats drāmai. Komēdija

Vecā latviešu dievu pasaule, arī izdomāta.

Morituri pret [1 nesalasāms vārds].

Zelta teļš, pelēkais barons, melnais, kalps un strādnieks

(Andrejs un Māriņa?).

Zelta teļam apkārt tehniķi, zinātnieki, mākslinieki, dzej
nieki un kalpi.

Olimps ar saviem dieviem arī, kā vadons visiem mori-

turiem. Viņi un latviešu dievi pazaudē, bet piemiņā paliek

mūžīgi, kā paraugi.

Zelta teļam kristīgie dievi, arī barbari, pret tiem pazau-

dēja olimpieši. Tagad tie pazaudēs pret strādniekiem —

barbariem.

Lai tagad senie varoņi palīdz strādniekiem un dievi

kungiem.

(121058/35)

14.3.13.

Pērkons ar citiem dieviem atnāk uz Jāņiem, uz tautas

sapulci. Tā aizliegta. —Ā, uz Zinību komisiju
1
.
— Nelaiž

iekšā; nav melna apģērba. — Nu, mēs jau uz svētkiem

balti. — Frakas nav. — Nozagta. — Ko? Gribi mūs ap-
smiet? — Kas jūs pazīst? — Vai tad tu nepazīsti? — Kas

jūs ieved? — Pats iešu, neesmu vērsis. Pērkons — krus-

tāmvārds. — Nu, lai ir krustāmvārds. Viens ir veiklais,



modernais dievs, Laika gars. Pērkons grib spert. Sapulcē

aizmieg. Aiznes uz muzeju.; Viņa priekšā izskaidro, ka

nav un nav bijuši tādi dievi.

Lai iet atpakaļ. — Paslepus paliek. Pērkons par dzelzs-

tirgotāju. Ideāls par redakcijas locekli (jo prot locīties).

Apkārt kāda moderna intriga kā «Vasarnakts sapnī».

(121058/38)

Kori: dažādas partijas, kuras sastāda tautu vai frakcijas

partijā.

Spiegi un streiklauži tiek pārdoti kā retuma lietas uz

ārpusi, Eiropu.

(121058/37)



MĀRTIŅŠ GĪZE

RADĀMAS DOMAS UN LUGAS PLĀNOJUMI

31.5.11.

II cēliens. lenāk rātes sēdē ar birģeļa sūdzību un reizē

apsūdzību, vara. Pie visiem logiem un durvīm ļaužu gal-

vas, draudošas dūres. Caur logu redz: uz jumtiem stāv

ļaudis. Ļaudis reformācijas Boden1 [?], palīdz svešiem

draudēt.

Vai 111 cēliena, jo visstiprākais.
IV a Mārtiņa godība un IV b pie zviedriem vai pret-

intrigas no D. Hīlhena2
.

Kur parādās viņa viltība un diplomātija?
IV uzvar Hīlhenu3

un rāti. Bet Pirra uzvara
4
.

V No latv., demokrāt. nāks jauna, īstā uzvara.

(29841/3)

21.5.18.

Zemnieku dumpis un pilsētu zemākās šķiras pret rāti,

arī pret katolību.

Parīzes Komūna5
.

(29841/4)

24.12.20.

Vācu pilsonība toreiz un tagad. Pazaudēja toreiz uz

mūžiem.

Tuvums; vēstures uzliesmojums. Pret poļiem, par zvied-

riem.

(29841/5)
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MŪŽĪBA

RADĀMAS DOMAS

23.7.11.

Mīla rada dzeju, dzeja dod mūžību, arī mīlai.

Dzeja pārvar visu, arī nāvi.

Dzeja atdzīvina visu, arī pagātni, arī nākotni, un tās

dzejā dzīvo visas trīs kopā un reizē. Laiks sevī atgriežas
un piepildās dzejā. Trīs māsas (3 Nornen1

) — pelēkā,
sarkanā (dzeltenā) un zilā.

Koklei ir mati no meitenes.

Meitene ziedojas, tā top līdzīga mīlestībai un gūst mū-

žību.

Orfejs — dzeja atdzīvina pagātni — Eiridiki, dara labu,
atdod dzīvi.

Še dzeja nedara labu, tikai dod mūžību spēkam, ilgām,
mīlai, dailei un cilvēka dvēselei.

(22969/2)
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4.6.12.

Lielās un lielākās sarunas par dzīvību un nāvi — «Mū-

žībā». Arī «īlā», bet tur ar šaurāku nolūku. «Imantā» vēl

šaurāk, te tikai runa ap lietu, ap brīvību, ap varonību.

«Mūžībā» nav ap atsevišķiem darbiem un mērķiem, bet

absolūti par pašu būtību. Kad visas sociālās cīņas, mīlas

attiecības laulībā izbeigtas un atrisinātas, tad cīņa vienīgi

pret dabu. Un jāizšķir gala jautājumi. Nāves nemaz nav.

Nāve un nebūtība tikai mūsu, cilvēku, jēdzienos. Mēs viņu

darām sev, neizprazdami savu varu; mēs arī varam at-

mest šo nāves jēdzienu un uzvarēt.

Cf. 2 Dienas grām. 18.5.12.3

(22969/3)

13.2.17.

«Mūžībā» kā fabulu ņemt vēl klāt vai kā galveno neiz-

nīcināmību, dzīves neiznīcināmību. Pārvēršas un atdzimst

beigās pašas naidnieces miesās kā bērns. Sakars ar «Dievu

un Velnu» un «īlu».

(22969/4)

Vēl jūrai nebij krastu,

Nedz zeme bij zem kājām, nedz virs galvas

Bij debesis, tik bezgals žāvājās.

Vai saule zināja, kur viņas sēta?

Vai mēness zināja, kur viņa dārzs?

Vai zvaigznēm bija ierādītas vietas,

Tad dievi vārdus deva naktij, rītam, vakaram,

mainošiem mēnešiem, pusdienai, pēcpusdienai.

Telpu sadala: gara, dvēsles, miesas pasaulēs.
Laiku: pagātne, tagadnē, nākotnē (Nomas, liktens die

ves).

Nomas nāk tātad no pasauls koka



No koku galotnes bālgana migla kāpj zemē.

Sadalīšana ir cēlons iznīcībai.

Laiks, lielais mānītājs, viņa simbols jūra.

Nomas reprezentē savstarpējas attiecības starp laiku un

telpām. Liktens lēmējas un zinātājas.

No sadalīšanas nāk arī cīņa starp labu un ļaunu.

Votāns dzer no Mimes avota: bauda parādību pasaules

piedzīvojumus, caur ko vien tiek pie īstās, visu aptvero-
šās patiesības. Bet zaudē Zivas4

aci, intuīciju. Mime ir

deus inversus5
.

Paradīzes čūska, kas reflektē dievišķīgo

gaismu zemē.

(121058/28)
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MALĒNIEŠI

RADĀMAS DOMAS UN LUGAS PLĀNOJUMI

2.8.11.

Skati

Agrākā vienprātība.
1. Nolemj sapulce celt namu.

2. Namā nes gaismu iekšā.

3. Vecākā velēšana, sacīkste pantos. Vārda pārtaisīšana.
Kāju samainīšana un kaušanās.

4. Tiesas sēdes.

5. Skolas. Nirnbergas traktiers [?]. Sūtnis pēc prāta paliek
sēdot. Gudrība maisos pērkama, bods. Sāls sēšana

nātrēs =sociāldemokrātija. Gaida uz reformām.

6. Pārvaldība. Komisijas (cf. «Apdziedāšanās dziesmas» 1).

Taupība, kas nomin druvas. Palīdzība, kas nocērt sak-

nes. Mazgāt liedz.

7. Blēdis arī top godīgs
8. Valdības saņemšana, uz koka zirdziņiem.

9. Goda mielasts.

10. Ļaužu svētki.

11. Žurkas pārmāc. Runcim piesien uguni pie astes, lai

redz žurkas.

12. Cūkgans un cūkgane, intrigas starp partijām.

(22824/25)

2.8.11.

Reiz bij laiks, kad Māmuļa 2 bij jauna; malēnieši pūlas
to uzturēt, kas jau pārdzīvojis. Jaunu iztaisīt no veca;

to ņemt par pamatu visam.
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Pretspēle: Šalks 3
viņu starpā, kas dzen uz vēl lielākām

muļķībām. Starp feodāļiem (Veinbergs un burž. «Dzimte-

nes Vēstnesis»4
).

Cīņa ne pret jauno, bet pret mēreniem — muļķiem, pret

«Dzimtenes Vēstnesi». Jaunie tik noskatās un ielaiž runci,

kuru dzīdami nodedzina namu.

Sarunas.

Izredzes idejai. Utopija, turp aiziet mācīt!?

Sīkumi: Apgaismība un izglītība vajdzīga ā la J. Alu-

nāns, Kronvalds, vecmodīga, tautskolotāji.
Liberāls: Gaisma, patiesība, darba lētums.

Prātīga rīcība.

Būvējot blēdis noņem lakatu, kas apzīmē plānu.

Vecākais, kurš gudrākais. Gudrākais, tagad dzejnieks.
Veča sieva lepna.
Vardu pārtaisa, jo M. Šiliņš pierāda, ka nākam no in-

diešiem.

(22824/20)

VVitzeburg
5. Videnieši, ne Malēnieši

Sīkie žagariņi, paši dega, paši pūta.

Petīcija, lai nedod balsstiesības.

Kāju samainīšana un kaušanās.

Tiesa. Par ko? Klassenjustiz
6. Maizes klaipu, malku, lielu

švindleri7
.

Koku novelšanai nevajga nemaz tik lielu pūliņu, tāpat
iet vieglāk.

Ideja par vienprātību, agrāk bijusi.

Egoisms, aiz kura dara muļķības.
Gudrības bods. Gudrība pērkama maisos: izglītība,

diplomi (vizītu atpirkšana priekš studentiem).
Pretrunas: iznīcina savas ražotās mantas, attīsta savu

pretnieku, pārdod ieročus.

I Nolemj celt namu un vienprātību. (Agrākā vien-

prātība.)
II Namā gaisma, vēlēšanas, tiesa, pārvaldība, skola.

111 Ļaužu svētki, mielasts.



54

IV Posts nāk redzams, žurkas, nātras.

V Runcis.

I Klajums pie liepas.
II Nama iekšpuse.

111 Atceļama siena.

IV Klajums.
V Nams.

I Sievu sapulce, atnāk vīri, nolemj namu celt un vien-

prātību, nekalpot citiem, nemaksāt kalpiem — nodibināt

nelīdzību, lai neuzbāztos citi.

Noplēst veco (krogu?), jo tas tāds kā visi nami. Bet te

vajga parādīties tautas atsevišķām īpašībām, dvēselei,
kāda tik ir latviešiem vien.

II Brīnīšanās par tumsu, apskata, tad skats uz cepures,

lai redz katra činu. Spriešana. Gaismas nešana.

Ceļnieks, dzirdīšanas maksa. Vēlēšanas, partiju strīdi,

gāzt tos, kas aizmirsuši logus, vecais vecs palicis aiz bē-

dām par vecā nīkšanu, gluži muļķis.

(22824/24)

Jau I, II vajga būt partijām. Pretspēle.
Vienmēr kaunas, ka izdarījuši muļķību.

Baidās, ka nemanītu, ka viņu muļķība tikai pieņemta.
Apmierina, ka ir gan dabiska.

(22824/21)

II

Tiesneša krēsls aiz krāsns.

Lieli vārti durvju vietā, lai var ievest valsts sienu.

Skali uz cepurēm.
Katram savs logs.
Krāsns.

Nātru smēķēšana.
(22824/22)

111

Atstās vecās tiesības, ja vietnieks varēs atbildēt ar pan-

tiem.

Atbrauc ne zemes tēvs, bet gorodovojs vai vagars.
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Ar pantiem ir bijis pārpratums: likuma panti, un viņi,

moderni būdami, domājuši dzejas pantus.

(22824/23)

Nepareizas saimniecības deļ vairojas žurkas un smūdži

un nezāles, nātras.

Maliene — Vidiene, Serdiene, Prātiene.

Mazs miestiņš, kā Latvija maza tautiņa.
Gudrība veca un pāršķērmējusies.
Grib to reformēt, padara vēl ļaunāk.

Nogrimst sīkumos: maza tautiņa, mazas idejiņas, krāmu

tirgi, pasauls tirgus, rūpniecība, mašiņu saimniecība, kos-

mopolītisms.
Vienprātība tāda, ka musu prāts vien lai valda.

Visur par padoma devējiem bijuši: t. i., sulaiņi, muiž-

kungi, vagari.

Mums ir savs Homērs, Heine, Jakobsons, dievs, savi

žandarmi, muižnieki, nēģi, kādu nekur nav. Latviešu laši

(latviešu vārds no turienes cēlies).
Pašiem nav Schildbūrgeru 8

.

Visur dzeršana pēc visām sēdēm.

Ceļnieks tas pats blēdis, atkal pēc atnāk pārģērbies:
Vai esmu tas pats, vai tad tā pate cepure? Cilā citiem

cepures, katram sava un vienmēr tā pati.

(22824/19)

Raksturi

Reakcionāri: niknais, līdējs; muižturis, bankas direktors

Šenkers.

Pilsoņi: piekāpīgais, abpusīgais, pazemīgais, inertais:

bankas direktors, saimnieks, advokāts, ārsts, namnieks.

Kalpi: vienaldzīgais, noskatītājs, nerrotājs, aktīvais.

Doti raksturi.



Vecais priekšnieks. Cūkganis, Ceļnieks viltnieks. Salks.

Cūkgane.
(22824/18)

Latviešu muļķības

Vienprātības meklēšana — paklausībā.
Vecmodība.

Verdziska pazemība, bailība no kungiem; klausīšanās

uz autoritātēm.

Politika caur līšanu.

Maziskums: sīkbirģelība, pašnievāšana.
Dzeršana.

Lielīšanās ar savu labumu.

Šovinisms, reizē lielās un zemojas.
Inflantes9 atstāšana.

Kārkluvācība un kārklukrievība.

Mazs egoisms, aiz kura dara muļķības.
Pabalsta savus ienaidniekus aiz egoistiska pašlabuma,

Uzpūtība par ģēnijiem.

Pakaļķēmošanās vāciešiem un krieviem.

(22824/27)
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SAULES KAUJA

RADĀMĀS DOMAS

10.8.11.

Viss, cik pārestību nodarījuši svešie.

Liela patosa un uzvaras lirika. Kori.

Klajuma luga.

Vēsturiski sociālais miljē.

«Mēs uzvarējām, raugāt paturēt!»

Egoistiska nesaderība.

Negatavība, nespēja nodibināt valsti, domāšanas trū-

kums.

Sasniedzams mērķis tik taļākā nākotnē

(23272/12)

16.12.14.

Varonis grib ar varu pārmērīgi panākt vienību un vien-

valdību.

— Tu tik pats gribi tikt par valdnieku. —■ Nē. Nē. Kad

celtu, es gribēju aizrādīt uz tevi.

Beigās domu pretnieku nosit. Nu atkrīt arī piekritēji.
— Tu vainīgs, ka izjūk vienība. — Ja es vainīgs, tad es

pats nonāvējos. Bet turat tik vienību.

Nu taisni izjuks. Viņš bij vienīgais, kas spēja valdīt.

Tad sākas atkal uzvaru prieki, un priekos izjūk vienība.

(23272/2)



12.3.16.

Pušķo kara gājēju.

Dziedādami, spēlēdami mēs karā aizjājām,

Dziedādami, spēlēdami ienaidnieku uzvaram.

(23272/6)

12.3.16.

No «Zīles vēsts» izņemt 4. un 5. cēlienu priekš 2. un

3. Varavīksna paliek 1. Saules meitas nes mirušo dvēsles

2. un 3.

(23272/5)
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DIEVS UN VELNS

RADĀMAS DOMAS UN LUGAS PLĀNOJUMI

11.10.10.

Vīrs no velna māliem. Dievs iepūš dvašu. Sieva no

ribas, ar mālu apkārt. Dievs iepūš caur nāsīm dvašu, vīrs

caur muti, velns caur pakaļu.

Daugavas rakšana.

Velna govju atņemšana.

levads: no haosa saule ar planētām, tad zeme, kura pa-

rādās I cēlienā.

Beigas: pec «Mūžības drāmas» izdzisusi zeme, viena

zvaigznīte, tad sadursme un jauna celšanās.

Dievs un Velns ir brāļi — spēkoti brāļi.

(121058/27)

11.12.14.

Velns vecāks, dzīvo zeme iekšā, tur siltāks, jo bez dc

bess kā ziemā atsalst.

Dievs, izdzīts aukstā zemes virsū, taisa sev debesis. Tad

nāk ari Velns. Ķildas. Velns izlaiž zemes virsū savas go-

vis. Kam augļi virs, kam zem zemes. Aiz debesīm saule,

aiz saules Liktens, vecais.

(121058/19)
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11.12.14.

Dievs un Velns brāļi.

Apžilbušas acis, uzvilcis debesi uz [?] zemi. Ezis licis

zemi saraut. Dabūjis adatu kažoku, kuram pat Dievs pats
nekā vairs nevarējis padarīt.

(121058/23)

11.12.14.

Dibināt latviešu mitoloģiju, salasot gabalus no vecām

teikām. Tā darīja Eshils, arī vēlāk dzejnieki.
I cēlienā pirmatnēja zeme, Dievs izdzīts salst. Dievs —

Prometejs. Monologs. Dievs sit rokas sildīdamies, lieli

pērkoņi. Iznāk Velns, smejas: Cik man labi, nolūdzies, tad

vari nākt atpakaļ. Dievs: Nē, pats sev ierīkošu.

II Debesu un zemes radīšana. Ezis no zemzemes. Dau-

gavas rakšana.

111 Velns atnāk un apskauž. Kā vecākais grib atņemt.

Ķildas. Rada sev palīgu. Velns arī ņem daļu vai rada

kazu. Jānis Vīrs. Abi ar Dievu nogāž Velnu, iedzen zem

zemes.

IV Dievs, no Velna apmānīts, pats apmāna Vīru. Tas

nu saceļas pret viņu. Nu rada abi levu, arī Velns palīdz,
arī grib savu daļu; dod pakaļu. Vīrs aizmāna Dievu aiz

debesīm.

(121058/24)

12.12.14.

Dievs iemin Velnu zemē ar kreiso kāju. Uzmauc katliņu
galvā.

Velna govis, no Dieva zagtas — ir pirmidejas, kuras

padarījis dzīvas Dievs, pārveidodams kā dzejnieks.

Velnam zeme ir nama jumts. Dievs uz tā jumta uztaisa

citu jumtu — debesi.

Ģēnijs atrod jaunu, bet tas ar laiku top par šablonu,

stāv ceļā vēl jaunākam. Dievs apspiež Jāni, tēvs dēlu.
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Tis beigas padzen Dievu ir no zemes: vecumā Dievs atkal

uz jumta padzīts sēd.

(121058/25)

4.11.16.

Vai šķiet 1) «Dievs un Velns» un

2) «Jānis Vīrs». Ja otrā temats ap levu?

Kur šķiet? Kur Dievs .un Jānis uzveic Velnu.

Kur beidzas otra luga? Kur Jānis Vīrs nošķir Dievu no

zemes, no radīšanas, pats rada levu.

(121058/21)

4.11.16.

Vīrs: Lai jūs abi neķildotu, es dzīvošu jums vidū. Klau-

sīšu abiem un izdabāšu abiem. Jūs man par šķiršanu mak-

sā iat.

(121058/22)

6.11.16.

Dievs rada vīru sev par palīgu pret Velnu. Nespēj veikt

Velnu. Garš laiks. Ar viltu piedabū arī Velnu pie radīša-

nas. Kamdēļ vajga?
Dievs dod dzirksteli saules vīra radīšanai

Saules un liktens dēli Velns un Dievs.

Zeme atdalīta meita. Liktens tēvs un Laimas meita.

Laima Dieva meita?

Velnam dota saules un zemes pirmatnējā uguns, svel-

maina, dūmaina. Dievam mazāk, bet balta vēlāka uguns.

Velns no zemes uguns rada lopus ar spalvu. Dievs rada

cilvēku bez spalvas.
«Cii» — celies, cilājies, cilis no Dieva.

«Vēks» — velies, vākies vai vekš! — no Velna.

Velns luko uz mieru gulēt peklē, ceplī, zeme kā liela

pirts, iekšā — ceplis, pekle.

Dievs un Velns 3 daļās.
I Dievs un Velna radīšana.

II Dieva un Velna ķildas, pasaules un cilvēka radītne.

111 Sievas radītne; cilvēka neklausība, grēku plūdi, le-

doņa, šļūdons.
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Dievs grib iznīcināt cilvēku ģinti, kura sākusi pati sevi

radīt. Dievs grib būt atkal labāk viens.

Kad Dievs rada cilvēku, Velns — mērkaķi, pret sie-

vieti — morieti vai kazu.

Sieviete veic.

Lielā čūska ap pasauli, Dievs tai iedur, liek kustēties,

tad plūdi un ledus. Dekorācija liela.

(121058/15)

6.11.16.

Pasauls radīšanas moderna teorija jālasa.
Dievs un Velns pirms ledus laikmeta,

īls pēc dilūvija.
Kur iziešana no āriešiem?

Jauns ledus laikmets dzen ap 3000 g. iet uz dienvidiem.

Vai tas īla temats?

Kur milžlaika beigas?
īls uzveic.

(121058/18)

1.2.18.

1. Pirmradne. Laima. Saule. Velns un Dievs.

2. Dievs aplaupa Velnu. Cilvēka radne.

3. Pasauls radne. Dievs ierīko jaunu pasauli uz jumta.

Daugavas rakne.

4. Vīrs aplaupa Dievu, kā tas Velnu, atvi] kustoņus, put-
nus. Vīrs par Dieva kustoņiem.

5. Vīrs un sieva.

Kurbads, lāča dēls, Velna dēla dēls, padzen galīgi
Dievu no pasaules jumta.
1. Cilvēks ierīko jaunu pasauli.
2. Cilvēks apriebj sev, karo pret sevi.

Visums atgriežas atpakaļ par pirmavotu.
Saules, t. i., «Mūžības drāmā».

«Mūžība» arī butu lieldarbs?

(121058/14)

2.2.18.

1) Sākums: pilna ķilda starp Dievu un Velnu.

2) Atķer uz pirmradni: kurš vecāks.

Kam lielākas tiesības.
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Kas zina vairāk.

Tātad ari sacensības (bet tas ir «Kurbada» 111 cēlienā).;
3) Līgums. Ķildas gals. Dieva uzvara.

4) Jaunradnepasaulei. Velns maisās iekša.

5) Dievs rada cilvēku palīgam.

Apmāna abi un veic Velnu.

6) Otrs līgums.

7) Daugavas rakšana.

Virs, uzraugs, noviļ kustoņus, apmēmina augus.

8) levas radne. Vīram vajga palīga.

9) Uzvar Dievu, ka šķīrējs abus noraida no zemes.

Jaunradne atkal, nu no Vīra.

10) Cilvēka neklausība un izdzītne.

(121058/13)

2.2.18.

Zeme irdena. Velns laiž dūmus Dievam virsū. Zemē

iegrimst, ko Dievs iestāda. Ezis liek saraut zemi cietāku ar

lielo čūsku.

(121058/17)

niknums augstība humors

Velns — feodālisms, Dievs — kapitālisms, cilvēks —

taļakais.

Velns — īsts muļķis, pulku junkurs.
Mala piku Dievs puš pa degunu, Velns pa pakaļu. Dievs

no sevis norauj gabalu miesas, tas ir tas māla piks.
Dievs pats Velna dels, tā Velns lielās. Titāni un Ceisa

dzimta. 1

Pirms dzelžu vīri, tad zelta vīri (feodālisms, kapitālisms),
tad dimanta.

Jupis un Pērkons. Cilvēks — Viru Jānis.

Vīrs: Kur tie citi? Labāk pulkā, rājas, dabū sitienus. Ka

tā iet no paša sākuma, kā būs tāļāk? Tiek apspiests un

kalpināts no abiem, dzen darbos, sev par kalpu darinā-

juši līdzi citiem lopiem. (Kā lopi radīti?)

Viņš redz, ka skaudība abu starpa, un sāk to izlietot.

Dievs atņem Velnam lopus, bet Vīrs lopus padara par



māju lopiem, sāk slaukt, apmāna tā Dievu, musina lopus,
kamēr lopiem tiek atņemta valoda, bet arī šo apstākli iz-

lieto savā labā, lopus apspiež, uzkūda Velnu pret Dievu,
lai taisa sev arī cilvēku, jo šis esot Dieva radījums un

kalps. Velns taisa sievieti, kura palīdz vīram.

— Vai re, tu jau sieviete? Kur ta! Vai gribi mani pre-

cēt? Par ko ne. Bet tu jau plikadīda, tev nav māju, Ir,

Dieva mājas atņemšu, lopus uzmusina nākt pie viņa.

Lopiem tiek atņemta valoda, t. i., runas brīvība. Mēs

nesaprotam viens otru. Daudz gan kliedz, bet tik: Mcm,

mcm, maza zāle.

Velni paši naudu zog, ap to plēšas.
Par ezi un citas zvēru pasakas, kur ir radības temati.

(121058/20)
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CĒZARS

RADĀMAS DOMAS

21.3.12.

— Kārais nevaru tapt, tauta ienīst, bet valdnieka viņai

vajga, vārds nav svarā, tapšu valdnieks es pats savā

vārdā: Cēzars.

Viņa personiska kļūda, kura viņu ved posta, ir viņa

labsirdība, ticība cilvēka dabai, augstsirdība pret ienaid-

nieku — pret Brutu. Pārliecība, ka humanitāte stāv aug-

stāk par ideju. Vai pat pārskatīšanās, loģiska kļūda, nav

sapratis, ka Bruts ir aristokrāts, viņa ideālisms aristokrā-

tisks; nedaudzu labāko aristokrātu valdība. Cēzars atzīst

tik ģēnija valdību, kas izpilda lielos likumus. Ir trešais

uzskats no Grakha: visu pilsoņu valdība, demokrātija, bet

nav vairs laiks, palaists laiks. Spartaks visu, arī vergu

valdību, pareizāks, bet vēl nav iespējams.

Līdz tam: ģēnija valdība, vismaz vienvaldība.

Formula

Spartaks — vēl nav izvedama doma, jo attīstība nav

gatava.
Grakhs — vairs nav izvedama.

Cēzars — tagad izvedama, kaut nepilnīga un aizrāda

uz nākotni, uz negatavo Spartaka nākotni.
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Loģiska kļūda

To taisīja arī Napoleons, dodams labību Anglijai aiz

zemniecības. Cēzars taisa to pat kļūdu aiz aristokrātisma,

paļaujas, ka cilvēks, indivīds ir vairāk nekā idejas.
Te viņa dziļākā cīņa pašam ar sevi: viņš nu tik saprot,

ka idejai, attīstībai taču bij lielāka nozīme.

Nē, viņš kā aristokrāts cīnījies pret ideju, attīstību; viņš

gudrs, gan paredz attīstību, nepersoniskā liktens, t. i., pūļa,
lielo spēku, bet cerē pacelties tam pāri: valdīt un grozīt
likteni. Izlietot to savā labā, kā aitu baru, kā zirgu, kā

Vezuva izverzumu — ja to ne, kā vētru — likt burās,

ūdeni sudmalās. Cilvēki vairāk nekā ūdens, arī savi

likumi. Tu pats daļa tik no Romas, kaut arī pirmais. Roma

daļa tik no pasaules, kaut gan to valda.

Romietim, aristokrātam, individuālistam, ģēnijam grūti

saprast, ka viņš nav viss, bet tik daļa. Jo viņš jau jūtas
kā visums, kā galva, kā smadzenes, kā dvēsele, kā gars

un dzīvība nedzīvā miesā, kas visu dara dzīvu. Piemēri,

kas rāda, cik visi nevērtīgi pret Cēzaru. Cēzaru dara citi

par pārdabīgu, dievišķu.

BRUTS

Tas ir ģēnijs, bet viņa pēcnācēji sauksies dievišķi un būs

cilvēcīgi.

CĒZARS

Vara viņus darīs dievišķus, dos masas iespaidu. Ģēnijs
tas, kas dara tādu iespaidu kā masa.

BRUTS

Masas kopojums iekš viena, bet taču masa dod šo varu,

kad pate neprot lietot. Viņa var to uzticēt arī labākiem,

jo neviens nevar veikt tik daudz darba.

CĒZARS

Vai aristokrāti ir labākie, vai nav arī tik cilvēki? Ari

viņus dara par labākiem tik vara. Tātad vara ir tas iz-

šķirošais, ne viens vai vairāki.

BRUTS

Aristokrāti pieraduši, vingrinājušies valdīt.
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CEZARS

Vingrināsies arī paklausīt; jau Sullam klausīja. Viens

tik der valdīt, lai būtu idejas vienība.

Vergs iemaisās runā, Bruts lepni atraida. Cēzars ļauj.

Kristīgas idejas, platonisms, neoplatonisms, indiešu do-

mas vai senēģiptiešu, Oziris-Izis domas.

Saruna gluži gadījums.

Cēzars vienmēr pilns ar domām, ikkurā laikā runā par

visaugstākām lietām, no katras ikdienības var pāriet uz

augstāko un katrā ikdienas gadījumā meklē sakaru ar

visumu.

111 cēliens

Kroņa piedāve. Iziet no divām pusēm: 1) no paša un

draugiem, 2) no pretniekiem, kas grib viņu tā gāzt.
Cassius, labāk vēl itin vecie senatori, kas tā cīnījās pret

Grakfiu.

Antonius.

Clodius, Romas ielas puika; Clodia māsa, Catulla mī-

ļākā.
Romas miljē, lielā daudzpusība, spēks.

(22788/15—16)

21.3.12.

Šekspīru veikt.

Šekspīra stiprums: lirika, spēka raksturi, dramatiskas

situācijas, masu skati, Antonija runa, Plūtarhs

kopots, pazīstamie sit pieri (Schlagv/ort
1
), de-

korācijas.
Šekspīra vājums: nav drāma; II cēlienā nozūd galvenā

persona, lielākā intrese blakus lietās: masu

skatos, dekorācijās, intrese skaldās starp līdz-

vērtām personām: Bruts un Kasijs. Antonijs

uznāk spoži un zud.

2 cēlieni ir drāma, 3 cēlieni nav. Tomēr intresi

uztura episkas lietas un dramatiskas situāci-

jas. Piem., cik tās ir svarīgas!!!
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Ko var darīt?

Dot pareizu Cēzara drāmu, 3 cēlienus sākumā pielikt
klāt.

Intresi visu uz Cēzaru vien, dot varoni.

Varoni dot arī psiholoģiski un idejiski (ir tikai mate-

riāli elementāri, kā kronika).
Dot jaunas zinātnes miljē.
lelikt labu ideju kā piestrāvu.
lelikt simbolismu Cēzarā visas cilvēces vietā vai cilvēka

kā tāda.

Ģēnija traģēdija.

Napoleona un Gētes idejas izmantot.

Stipri izstrādāt sīkumus.

Romu pašu redzēt. Meiningisms 2
.

Ko panākt?

Liriku varbūt sasniegt.
Raksturus.

Dramatiskas situācijas jaunas, grūti.
Masu skati būs vājāki.

Dekorācijas jā, varons jā.

Antonija runa nē, ideja jā.

Sitpieri nē — zinātne jā,

ģēnijs jā.

(22788/17)

22.3.12.

Bruts un Cassius par aristokrātisku republiku, kā ari

Venēcija, Novgorods, tikai tās tirdznieciskas. Roma maz

tirdznieciska. Vai Cassius ar savu mantkārību nav tirdz-

nieks? Vai nav arī tādas tendences Romā bijušas? Tās

dzīves spējīgas. Tirgotāji taču bija romnieki; pārņēma
pūniešu tirgus; atrada tirdzniecisko grāmatvešanu, skaitļu
rakstīšanu, skaitāmā mašīna, grieķu dēlīts.

Jeb vai grieķi, feniķieši, ēģiptieši bij Romas tirgotāji?
Cassius ar tiem sacenties.

Tirgotāju republika attīsta vaclalctbo
3
, dēķību, pārdro-

šību, patvarību.



Romas republikā patvarību uzsvērt peisonu raksturos

un iestādēs. Anarkisms, individuālisms — Catilina — yAa-

Aciļ
4
,
bet jau piejaukts sociāl. paslāņu elements un idejas.

(22788/18)

22.3.12.

levērot

Kalendāra ievešanu, ap to daudz runas, tas ir kas jauns.

Grieķu mācīti vīri. Ptolomeus ap Cēzaru.

17.12.17.

Cēzars grib likt sastādīt civillikumu kodeksu.

Viss laiks miera darbiem tik pusotra gada.
Cēzara doma par valsts iekārtu, kādu vēlāk ieveda

Augusts:

policijsistema,

praetoria
5

,

karaspēks.
Valsts iedale: civilā — senātam,

kara — ķeizaram.

Agripe. Izmēro visu valsti.

Kārtis par visu zemi.

Cēzara konsulāta laikā aedils6 Marcus Scaurus ceļ pirmo
akmens teātri 60 000 skatītājiem.

(22788/19)
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INESA DE KASTRO

RADĀMAS DOMAS UN LUGAS PLĀNOJUMI

18.6.12.

Dot skaidru mīlas drāmu, skaidrāku nekā «Romeo und

Julia» 1
.

Varbūt Inez dc Castro. Cf. Hart2
,

11, 345., 346. Labāk par

Romeo und Julia, jo nav tik pasīvi un nospiesti, paši
valda, tikai kaislība, kas visu aizmirst, no visa sveša kau-

nas. Varbūt tad nevajga atrast motīva, kādēļ nesaka par

savu laulību atklāti.

V cēlienā Pedro: Es rādīšu, ka varu būt arī prātīgs (so-

dot!), ne vien iemīlējies jauneklis — nelga.

(23273/123)

7.7.15.

Vidus ir Inesas nokaušana.

111 Inesas nāve.

lun II lemīlēšana. Pretintrigas. lenaids izaudzis līdz ka-

tastrofai. Tātad paredzams ļauns gals.
111 Līdz ar Inesas nāvi novīst visi ziedi; skaistums

parādīsies zemes virsū tikai sapņos, piemiņās un

parādībās, bet arī tie baidīs un dzīs meklēt zudušo

un apkarot nicinātājus. Zeme jātīra.
IV Tas top izteikts. Varbūt salīgums.

Naidnieku sagūstīšana iemesls uz laulības paslu-
dināšanu.

V Ļaužu šaubas par laulību iemeslu uz kronēšanu.

I Sākums: Konstance slima, Pedro slēpj mīlu uz

Inešu.
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Pretspēle: to laulību nepielaist, jo tad brāļa Castro

varā. Liek priekšā citu laulību.

II Muižas dāvā Castriem. Spāniešu iespaids un

iespēja, ka spānieši iekaro Portugāli.
111 Pedro atraida citu laulību. Tātad pretspēle iet tā-

lāk: mērķis nu: nepielaist kopdzīvi ar Inešu.

Pedram noprasa, vai ir laulājies?
Inešu nogalināt apņemas, lai izdzītu spāniešus.
Karalim tēvam iestāsta: Pedro un Castri grib no-

kaut Fernando, pirmās sievas Konstances dēlu

aiz viltus ka ieroci pret viņu tautā un galmā.

Nospriež Inešu nogalināt.
Pedro top brīdināts, netic tādam zemumam. Tēvs

labs. Bet nospriež pasteigt laulību.

Laulība notiek te 111 vai II? Vai nemaz nenotiek?

Inesas nāve. Plaši izvest. Varbūt jau te. Pedro pēc

nogalināšanas. Vai Ineša pretojas: ir laiks, nav

galvenais, tik mīl vien. Pedro arī aizraujas, ne-

mana ne gadus. Laulājas slepus, baidīdamies, ka

nepārtrauc. Vai pretnieki taisni uzlūko, vai tik

nelaulājas; nopērk priestrus, lai nedara to. Pedro

mēģina velti, top ziņots karalim. lerunas, ka nav

atļaujas no tēva, no pāvesta.
IV Ir kūmas. Motīvs, ka nav laulājies: baidās, ka tad

Inešu vēl vairāk raudzītu nokaut. Nu pretspēle do-

mājas uzvarējusi. Nu tik Castri jāuzvar. Pedro

brīvs no iespaida. Bet maldās. Pedro taisni pārvēr-
šas niknumā. Sarunā ar pretniekiem Pedro: Par ko

tad jūs mani esat turējuši? Par blēdi? par gļēvuli?
bez gribas? Kas tad jums ir cilvēks? ir labums?

Pedro atriebj ne vien Inešu, bet pašu skaistumu,

labumu, cilvēcību. Viņš top pārvērsts par ļaundari
un soģi, kāds nebija agrāk.
Kārais tēvs te mirst, redzēdams Pedro niknumu,
savu kļūdu — politisku un morālisku.

Saruna ar Pacheco. Ziņa par Pedro kara darbību.

(22810/11)

7.7.15.

«Inesai» vajga pirmai daļai, I un II cēlieniem, būt se-

višķi stipriem. IV un V var atslābt, jo par sevi faktiski
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stipri ir garīgi tikai attaisnojami caur I un 11. Tad tik sa-

jūt kā konsekvenci, rezultātu.

IV un V var but arī īsi. I un II gari un skaisti.

(22810/12)

7.7.15.

IV pēdējais kāpinājuma moments Freitāgam
3 īsti ir vecā

parabazis 4
: būs taču vēl labi. Kur te? Kā izbēg pretnie-

kam? Vai salīgums ar Pedro? Salīgst, bet tomēr liek bēgt.

(22810/13)

7.7.15.

IV Pedro te top ļauns. Salīgst, bet jau noņēmies neturēt

līgumu un tomēr atriebt. Kad bēg te, tad niknums. (?) Vai

noņemas lauzt asins tiesību. Ne tik daudz atriebt, kā gan-

darīt Inešu, izvest laulību. IV Sarunā. Pacheco: Tu taču

nedabūji salaulāties! Pedro dusmas vai meli (?): dabūju.
Tad nu grib to izdarīt pēc nāves.

V — Jums jāredz, ka ir laulāta. Jāpielūdz kā karaliene.

Caur viltu dabū rokā un izdara gandarību.

(22810/14)

8.7.15.

Tauta runā teikās un dziesmās arī še. Tautai arī līdz

jādarbojas drāmā: aizstāv Inešu ar savām simpātijām: ne-

vainīgā, svešā, vajātā, nabagā bārenīte, labdarīgā. Vada

Pedro uz atriebu un gandari, kad IV izlīgst. Vada I un II

uz laulību. V uz kroniņu.
(22810/15)

8.7.15.

Fonte dos Amores5
sauc pate Ineša. Sarkano vietu vēlāk

tauta iesauc par asinīm. Jeb tauta: Te būs strautiņš no

meitenes asarām,

te ir quinta dos lagrimos6

(22810/16)

14.7.15,

cf. Inesas raksturs: Dante «Nuova Vita»7
, pag. 43.—44.

Visi viņu mīl. 53.—56. Dantem cita mīla, bet tad viņš at-

griežas jo spilgtāk pie Beatričes.



Pedram varbūt Inesas parādība.
Vai Ineša, kura ir izglītota, lasījusi Dantes «Nuova

Vita»? Ir iespējams, jo Dante miris jau 1321. g.

(22810/17)

14.7.15.

Terēzi apņem gadu pēc Inesas f [nāves]. To iedod viņam
tēvs vai naidnieki, vai māte līdz ar salīgšanu vai priekš
tās. Grib aizmirst sāpes pēc Inesas.

Inesas parādība.
Dzird tautas dziesmiņu par Inešu. Vai dzird slepenu sa-

runu, ka Terēza dota ar nolūku.

lekšēji cēloņi dzen uz Inesas atmiņu.
Tad ļaužu taisnība 1360. gadā prasa noziedznieku izdo-

šanu.

Terēza Inesas kopija; negrib tā būt, ciena Inešu, bet

grib arī mīlas druskas sev pašai no Pedra. Tā notiek ka-

tastrofa: Pedrā atmostas atmiņa.

(22810/19)

3.4.16.

Pietiek kaislības motīva, aiz kura kaunas no sveša un

aizmirst teikt atklāti.

V atmostas atziņa, ka tas motīvs nepietiekošs, ka to var

pārprast. Tādēļ atkal pārmērā atriebj un ceļ godā Inešu.

Arī otrā sieva izrādās par nepietiekošu. Abi mīl Inešu jo
vairāk.

(23273/123)
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JUBILEJAS LUGA

PROLOGA UZMETUMS

23.1.13.

Ir dzimis sapnis, sena dieva sapnis.
Sen pats ir nomiris tas skaistais dievs,

Bet viņa sapnis dzīvoja pār laikiem,

Un tagad dzimis ir tas senais sapnis.
Ir dzimis acīm redzēt, ausīm dzirdēt,
Tas dieva sirdī neesoši nestais

Mazs sapņu bērniņš, maza meitenīte.

Tā sapņos dzimusi, tā sapņos aug.

To baro pasakām un dziesmām dzirda,

Tai sapņu fantāzijas rotaļas.
Tā auž sev bērnību no fantāzijām,
Tā jaunavību pušķo iedomām,

Tā sirdij mīļāko sev sapņos rod,

Tai darbs ir sapnis vieglais, kustošs gaiss.
To zeme nespēj saistīt savām saitēm,

Ne zemes pienākums, ne darbs, ne vara.

Guļ rīta miglā nogurušie sapņi,
Kas visu nakti klīduši pa miegu,
Un augšup migla kūp,
Kā dienasvidū labie gari iznāk

Un klusi staigā, svētot gulētājus,
Kā vakarvēsmas plūsmā brīnums raisās,

Tā viņa pāri iet pār mūža dienu.

Šai dienas vidū esat nomodā,
Jūs viņu, garām ejot, redzēsat,

Tad elpu aizturat un skatāt ainu.

(22929/3—4)
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RADĀMAS DOMAS

9.1.13.

Varone visos skatos tā pate, tikai dažādās personās, vei

dos, kā Protejs sieviete, dzeja, daile, Aspazija. Personas —

ideja, ne maska.

14.1.13.

8 skati ar 200 rindām, pec katra aptumst vai starp plī-
vurs.

Apoteoze: grib aiziet, meitene sauc: Paliec, paliec vēl,
sāksim no jauna spēles, izdomāsim vēl, man vēl tik daudz.

(123286/2)

23.1.13.

Kādēļ lai es runāju? Apskatīts viss ir bez manis, un ap-
skatīt nav mans uzdevums, bet kritikas un publicistikas.

Slavēt? Ne manim piestāv, neesmu to mācījies, saviem

draugiem kad esmu teicis vislabāko, tad tas bij mājiens
un rājiens; dūriens un uguns [?] kūriens. Neviens man ne-

var pārmest, ka es viņu būtu slavējis ar nolūku, varbūt

netīši. Kādēļ luga lai dara, viņa arī mans draugs.
Un tad slava? Man tas vārds svešs, tas viss novecojies.

Pats jēdziens vien kā sociālisms grozījies. Bet, lūk, te arī

ir iemeslis, kādēļ es taču runāju. Slava ir personiska lab-

patika un pilsoniska, kā labvēlība no augšas un labdomība

no apakšas, un labierīcība visapkārt. — Manim nav per-

soniskas slavas. Viss darbs priekš lietas un visas personas,

ieguvumi ari. Neviens labs vārds, kas par mani teikts, ne-

paliek uz manis kā ūdens uz putna; viss noslīd uz lietu.

Tādēļ es tik mierīgi, acis nemirkšķinot, varu pieņemt lie-

lāko uzslavu.

Bet mūsu uzskatus nesaprot. Mana pirmā nesaprašanās
ar jubilāri bij uz šī pamata. Viņa man to ļaunā ņēmusi
visu mūžu, viena vien cerība, ka šī jubileja spēs izlīdzināt

manu grēku.

(22929/2)
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30.1.13

Cīņa pret vectēvu.

Sapnis pret ikdienu.

Meitenīte cieš no vectēva barguma.
Pirmais sapņu darbs: atriebj.
Arī vectēvs maina savu veidu.

Arvien cita figūra drāmas, ari sieviešu lomās

Beigās uzvara.

Nu meitenīte, kas raudāja, smejas

(123286/4)

Festspiela
1

projekti.

Dzeju runā prologa: daile tapa par cilvēku, ilgojās at-

pakaļ, izdzīvoja dzīvē un darbā.

Lirika. Sevi meklēdama, sevi atminēdamās.

Es nākšu jūs prasīt.
Palaista viena, vai tiks atpakaļ?

I Tumšā kaktiņā maza meitiņa protestē pret izstumšanu

dzīvē: izdomā pate lelles un viņu dzīvi, jo neļauj skais-

tumu; aprobežo.

II Izdoma sevi kā lielu, kā «Atriebēju» sev un citiem.

Skati, ekstrakts no 1. «Atriebējas»,

2. Laimas,

3. Veltas,
4. «Zeltītes»,

5. «Vaidelotes», no «Saules meitas»,

6. «Raganas»,
7. Gunas.

111 Apoteoza: meitiņa pate ir Dzeja, nenāk prasīt, bet

ir izauguse tepat. Aizejot es palikšu kā atmiņa, visa dzeja

atmiņa (Tavs Platons).

Pēc atsevišķiem skatiem meitiņa izskrien: jā, tāda gribu
būt, tad aptumšojas skatuve.

Dekorāciju nevajdzēs nekādu jaunu, jo būs tikai pazīs-
tamās lugas. Kostīmi vairāk būs redzami nekā dekorācijas.



Meitiņa vienmēr tā varone, jo Tev jau arī kā Baironam,

Tu pati tēlota visās lugās.

Būs kā vecās mistērijās (kā Andrejevam «Cilvēka

dzīve») tēlotas personas un reizē dzejas mūža gājums.
Tava filozofija no «Saules meitas» līdz «Ziedu klēpim».

Var arī kādu kombināciju ar Spīdolu.

(Antons «Vārdā» saka, ka Tu tā Spīdola kritikā par

«Ziedu klēpi»).

(123286/6)
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LATVIS — MENANDRS

RADĀMAS DOMAS

9.3.13.

Grieķu jaunā komēdija

Citas komēdijas savu maziespaidību atvaino ar kopības
trūkumu tikumos šķirām.

Grieķu komēdijas gluži svešas mums, bet iespaids.
Raksturi, morāle, sentences viegli atminamas, valoda,

loģiska uzbūve, vienkārša darbība, asums.

Atrast, vismaz sarakstu sastādīt no mūsu galveniem rak-

sturiem. Prasītās morāles un sentences, raksturiski noti-

kumi, tikumi.

Grieķiem raksturi reāli, kontrastos!

Temati: 1) par svešu turēts bērns ir savs, likumisks,

2) jauneklis grib hetēru, vajga naudu; dabū, pieviļot

tēvu,

3) tēvs precina dēlu; tam jau ir mīļākā, pierunā tēvu

uz atļauju,

4) tēvs dod atļauju, kad izrādās, ka meita ir likumiska,

5) neīsts precinieks top atstumts ar viltu, izlietojot viņa

vājību: bailes, uzpūtību.

(121058/35)

9.3.13.

Mūsu komēdija. Menandriskā

Labi der mazām skatuvēm.

Atrast mūsu laika galvenos tipiskos raksturus, tipiskos
notikumus, tipiski netikumi, tipiska morāle.

Atdzīvināt vecu formu, radīt jaunu.
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Labumi: īsums izvedams. Kinematogrāfs. Visur izrādā-

mas, ari mazās skatuvēs, var darīt morālisku un politisku

iespaidu.
(121058/38)

9.3.13.

Modernās komēdijas raksturi

Vēsturiski pēc amatiem šķirām

Brencis 1 kurpnieks meistars

Žvingulis sīkbodnieks puliers

Zobgals 2 avīžnieks vārtu sargs
Dundurs3 ekspresis ierēdnis

(Resnais un Tievais) bodzellis fabrikants

Laucenieks ģimnāzists advokāts

Pilsētnieks mērnieku kursists zobārsts

Lustīgais nerrs
4 mājsaimnieks bankas direktors

namiķis arhitekts

redaktors

reportiers
avīžpuika
burtlicis

dzejnieks
biedrību žurka
žurku aģitators

partijas aģitators
kooperators
atturībnieks

moderns lauksaimnieks

latgaliets
Nav komiskas personas virzītājas kā grieķu vergs.

(121058/39)

9.3.13.

Jaunās modernās komēdijas raksturi

māmuļnieks, akadēm[ijas?] zīme pie krūtīm, muļķis, kar

klu vācietis, bailīgs
korporels
bankas direktors

Skopuls — moderns

izšķērdējs dēls
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bramanis. lielīgais, lepnais
(parvēnijs)

glaimotājs

priesteris (Bergs)
iedomu smalkais

mīļotājs

savedējs
greizsirdis
donžuāns

pašmocītājs

slimīgais
nervozais

Kontrasti

tipi

dzērājs

neēdējs

pļāpa
niknais, klusais

akļa5, fantasts Jansons

reālisti, praktiķis Bisnieks

(121053/40)

14.3.13.

Notikumi

Cīņa ap banku (Liepāja)
Vēlēšanas pilsētas domē

Biedrību dibināšana

Streiks

Vietas

Ģeneralsapulce

Krogs

Būvplacis

Vērmaņparks6

Līdzekļi

Viltīga pārbalsošana
leraksta zīmē citu vārdu

(121058/41)



14.3.13.

Temati

Mēs esam ļoti moderni. Franču tikumi, svešvārdi, krie-

visku mi.

Latgaliets meklē brālību un sirsnību. Kemps un Kem-

pels. Lai iet labāk par kalpu! Ģimenē nelaiž iekšā. No kā-

diem Stendera laikiem tu atnācis?

Tikai materiālas intereses.

Bankas direktors. Strādnieks — fabrikants. «Feniksa»'

ļaudis.
Kā izskatās pēc revolūcijas, pēc «ienaida negaisiem»?

Kas panākts. «Brālīgie gadi».
Lubenieki lielā stilā.

Liberāls veikalnieks. Cf. Bund der Jugend
8
.

Līgotnis. Katrā avīzē raksta savādi.

Tieša Švindleru afēra — uz tautas demokrātijas pa-

mata.

Atjautīgs zaglis.

(121058/42)
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MARTS UN MIRTA

LUGAS FRAGMENTI

I cēliens

12.4.13.

MIRTA

Mēs šodien beigsim agrāk vispārīgās vēstures stundu. Man

pašai būs jāsāk sava vēsture.

MARTS

Es to vienu nesaprotu, kā tas var būt, ka tas uzreiz iedo-

mājās un sacēla tādu pārgrozību. Mēs paraduši sacīt, ka

viss nāk tikai no ražošanas kārtības pārmaiņas ...

MIRTA

Jā, to es neesmu sarakstījusi, tā saka vēsturnieki; kad tu

zini labāk, raksti tu.

MARTS

Nu, nu, neesi jel tūliņ dusmīga. Es jau tāpat, tik sev do-

māju, ka tas nesaskan ar to, ko mēs mācām, un kā tad

vienā vietā var būt izņēmums. Tu tūliņ dusmīga, še skūp-

stu, es nolūdzos.

MIRTA

Ak, laid.

MARTS

Tu tāda skumja jau pāris dienas. Kas tev ir?
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MIRTA

Es jau tev teicu.

MARTS

Ko tu teici? A, tu teici, ka tev jāsāk sava dzīves vēsture

dzīvot.

14.4.13.

MARTS

Es aizrāvos, domādams par mācību nesaderību ar prātu,

biju dzirdējis, bet negriezu vērību, ko tu runā par savu

personu.

MIRTA

Jā, jūs jau uz personām nemēdzat griezt vērību, kur nu

vēl uz mani.

MARTS

Vai tu vēl dusmīga par to pretī runāšanu? Tu jau mūsu

cītīgākā un gudrākā skolotāja (propagandiste). Tu visla-

bāk proti paskaidrot.

MIRTA

Jā, jā, tā jau vien es esmu, citas ievērības man jau nav.

Bet es esmu arī persona.

MARTS

Ak, Mirta, ko tu runā? Es jau ievēroju katru tavu vārdu.

Es priecājos, skatīdamies, kā tev acis paveras plašas un

top dziļas, kad tu ko grūtu saki, kā tev acis top dzenošas

un uzacis saraucas mīlīgos paceltos lokos, kad gribi man

ko ieskaidrot, un man atrodas prāts pretī tavām acīm, jo
vairāk viņās skatos. Tavas acis man māca, ne tās grāma-
tas. Un kā tavas rociņas nemierīgi staigā, bet, kad es sa-

protu, tad kā atpūzdamās un gavilēdamas paceļas tev pār
galvu un kavējas matu skaistumā, un viss stāvs saliecas

un saslejas.

MIRTA

Tā tu vēl nekad neesi runājis.
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MARTS

Man bij bailes tā runāt, tu man biji kā augstākā būtne,

kā sveša brīnumpuķe, ko var uzlūkot, brīnumfigūra no

kaula, ko baidos rokā ņemt. Tu tik laimīga savā augstumā.

MIRTA

Kas tev saka, ka es laimīga? (Sāk raudāt.)

tevi mācīdama, jūsu aprindās staigādama

Es biju laimīga,

MARTS

Vai tad tas nav vairs, vai nebūs?

MIRTA

Man jāprecas.

MARTS

Vai nepatīk?

MIRTA

Man viņi visi riebjas. Viņi bez ideāliem.

MARTS

Nu neprecies.

MIRTA

Tēvs vairs nejauj. Šis bagāts.

MARTS

Nav cita?

MIRTA

Nav.

MARTS

Vai tev nav draugu, kas izpalīdz?

MIRTA

Nav neviena drauga man visā pasaulē.
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MARTS

Es jūsu draugs.

MIRTA

Bet tu nevari precēt.

MARTS

Es varu.

15.4.13.

(lenāk biedri.)

BIEDRI

Ko nu jūs mācāties veco vēsturi, mums jātaisa jauna vēs-

ture. Atvainojat, biedre, Martam jāuzraksta aši vēl uzsau-

kums.

MARTS

Nav vajdzīgs.

BIEDRI

Ka nav vajdzīgs?

MARTS

Lai turas pie vispārēja. Jauns tikai mulsinās, visi nepa-

spēs izlasīt, vieni stīvēsies uz pirmo, citi uz otro.

BIEDRI

Ko nu runa, tev tik slinkums.

MARTS

Nav vajdzīgs. Lai labāk.

BIEDRI

Mēs taču taisīsim. Uzrakstīs Miša.

MARTS

Uzrakstīs gan, bet nepaspēs novilkt un izplatīt.
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BIEDRI

Paspēs.

MARTS

Daikti ir aizņemti.

BIEDRI

Ak, to biju aizmirsis. Lai jauc ārā.

MARTS

Nevar, tad otrreiz to nespēs laikā, un tas ir nepieciešami.

BIEDRI

— Velns lai tev' rauj!
— Ko tev acis tā spīd?
— Gan jau viņš šodien laidīs varenu runu vaļā.
— Nu, viņam kas labāks nodomā, tāds var iet akmeņu
mūrus salauzt.

— Nav nekā tāda paredzama!

MARTS

(Smejas.)

Ir paredzams. Bet tur, kur nemaz nevarat iedomāties. To

gan es veikšu.

MARTS

Es dzīvoju visu laiku kā vienā nepārtrauktā laimē, kā liel-

dienās, kad nav jāiet uz darbu kā reiz, kad fabrikā bij

plīsis katlis un mēs veselu nedēļu bijām brīvi un dabūjām

algu. Gulēju gultā, līdz kauli notirpa. Staigāju pa laukiem,

pa mežiem, pa pļavām bradāju, tik mīlīgi smējos, kad

saimnieki bārās un lādējās, kā bērns plūcu puķes un bāzu

mutē. Visu dienu sadzīvoju neēdis, tik vakarā pamaniju r

izrāvu rāceni no zemes un apēdu, un tā es nebiju nekad

aizrāvies ar ēšanu. Tā visa nedēļa aizgāja kā pa sapņiem,

no neēšanas nobarojos, no nestrādāšanas pastrādāju tik

daudz kā vēl nekad pie strādāšanas, i sevi mācīju, i citus,

i programmas, i statūtus izstrādāju.
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Tā tagad esmu dzīvojis kā pa sapņiem, tikai daudz ilgāk,

ka pat aizmirsās laiks. Tu man biji tā saule, kuras staros

neapzinoties staigāju pa zaļumiem. Nu tik atjēdzos, kad

mākons grib stāties saulei priekšā. Nu tik redzu, cik neiz-

sakāmi liela tu esi tapusi manā dzīvē. Cik nepieciešama,
kā lai es dzīvotu bez tevis?

MIRTA

Es visu laiku esmu ari dzīvojusi pa sapni, bet mans sap-

nis bij mocošs, es vienmēr jutu, ka reiz vajdzēs atmosties,
ka drīz tas būs. Un nu tas ir. Bailes bij domāt par nākotni,

par beigām. Es bēgu mācībās tad un tur aizmirsos tavā

tuvumā, tavā garā. Nu beigas. Es neapjēdzu, kas tālāk.

Nav nekā tālāk. Es nevaru svešu precēt, bez tevis būt.

MARTS

Ak tu saldais brīnums! Kā mani aplaimo tas vārds! Es biju
uz tevi lūkojies kā uz dievību, skaistumu, kas staro pāri
dzīvei, kas tikai no tāles dara ļaudis laimīgus. Nu tu esi

tuva, esi cilvēcīga tapusi, un simtkārt pavairojas manas

jūtas, un laime top neizsmeļama.

MIRTA

Visam beigas.

MARTS

Nav beigas, nav beigas. Tāda laime nevar zust, tā visu

zemi pārņem ar visu būtni.

MIRTA

Jā, kā tad nav beigas? ledomājies vien, vai tad tu mani

vari precēt?

MARTS

(Smej.)

MIRTA

Lūk, tu smejies! Pati doma jau smieklīga. Tad drīzāk tēvs

man dos turku vai pagānu, ne strādnieku.



MARTS

Kas te par daļu tēvam, te daļa tikai mīlai.

MIRTA

Tu vari būt skaists kā dievs, gudrs kā..., stiprs kā ak-

mens, bet tu tiksi atmests, jo tu esi zemas šķiras.

MARTS

Kādas šķiras? Es esmu cilvēks, un, kad tu mani mīli, tu,

augstākā būtne, kas var man liegt?

MIRTA

Lūk, šķira.

MARTS

Es negribu šķiras, es viņas gribu lauzt. Un, kad tu esi tik

liela un cēla, tad tēvs nevar būt mazs. Es gribu ar viņu
runāt. Es lūgšu pēc tevis, un viņš dos.

MIRTA

Viņš dos, bet Armands ne. Tēvs no viņa atkarīgs.

MARTS

Es ar viņu runāšu.

MIRTA

Ha, ha.

MARTS

Es viņu nositišu.

MIRTA

Bēgsim uz ārzemēm.

MARTS

Nav naudas.

MIRTA

Paņemšu no tēva.
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MARTS

Ne, nav labi. Bet iztiksim tāpat, bez naudas.

MIRTA

Kur paliks mana māte? Mirs no bēdām.

MARTS

Jā, manai mātei būs arī grūti, bet mirt viņa nemirs ne bē-

dās, ne badā, viņa stipra. Bet ko tad mēs baidāmies, es

iešu pie tevis.

MIRTA

Būs smieklīgi.

MARTS

Kādēļ?

MIRTA

Tu nezini smalkas parašas. Tevi izsmies, un tas man sāpēs.

MARTS

Neizsmies. Te dūre, lai pret to smejas. Kas tad pie manis

smieklīgs? Vai mīla smieklīga?

MIRTA

Bet kā strādnieks uzturēs sievu — pilsoni?

MARTS

Ja grib, lai meita dzīvo kā pilsone, tad lai dod naudu.

15.4.13.

Biedru protests

MIRTA

(Bailēs iesaucas.)

Nestāsti, no dieva pusesl
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MARTS

Par ko ne? Tie jau biedri

MIRTA

Bet tā gluži intīma lieta.

MARTS

Mums nav intīmu lietu, ko viens biedrs zina, var visi

zināt. Man nav ko slēpt.

MIRTA

Bet vai tad jums nav savas īpatīgas dzīves?

MARTS

Ir, bet vai tad tā ir tikai, kad to slēpj, vai tad atklāti nav?

MIRTA

Man bail, ka nav nekā sava, nav nekas, kas butu drošs

jo atklātai dzīvei var uzbrukt, var to aptraipīt.

MARTS

Kas stiprs un skaidrs, tam nav ko baidīties.

MIRTA

Bet persona te zūd.

MARTS

Arī persona nav privātīpašums. Demokrātija tik tad, kad

visi līdzi, nav nekam kas savs, noslēpts, kā saimniecei

skapī treknāks kumoss.

(22929/47—51)

DIALOGA PIRMUZMETUMS

[Marts] Proletiem nevar būt laulības. Abi strādāsim visu

dienu, satiksimies tikai vakarā. Bērnus nevaram turēt;

priekš tā būtu jātura sevišķs cilvēks, kas izmaksā par
daudz. Jālieto neģēlīgie zinātniskie līdzekļi, ka nebūtu
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bērnu. — Mirtai riebjas. [Mirta] Bet paliek mīla, kopjūtas,

kopdomas. [Marts] Jā, bet katrs būsim savos apstākļos,
netīšām šķirsies jūtas un domas piemērīgi apstākļiem. Tik-

simies ar dažādiem cilvēkiem, celsies kopjūtas ar tiem.

[Mirta] Bet mīla ir mūžīga. [Marts] Jā, kad ir kopā būšana.

Bet viens fabrikā, otrs kantorī. [Mirta] Kopā fabrikā.

[Marts] Nav daudz tādu darbu, kur kopā strādā. Arī ne

vienā nodaļā. [Mirta] Ko tu briesmīgas ņem runas uz to,

ka šķirsies jūtas? Kam tu uz to ved? Vai tu nemīli manis?

[Marts] Ak, es briesmīgi mīlu. [Mirta] Kādēļ tad tu nežē-

līgi runā? [Marts] Dzīve ir nežēlīga, ne es. [Mirta] Esi tad

tu žēlīgs. [Marts] Jā, es tevi žēlošu, bet kad dzīve ne?

[Mirta] Lai, ko rūpējies iepriekš? [Marts] Vīrietis vien vēl

rūpējas iepriekš un iepriekš bēdājas. [Mirta] Ar savām

iepriekš bēdām tu man sarūgtini nākamos priekus. Neno-

kauj mani. Visi mani nokauj. Māte bēdājas par bijušo. Tu

par nākošo. Un tēvs neatrod izejas tagad.
Tad citā skata: pie mātes: un tad pārlaušana un V ka-

tastrofa.

(22929/35)

RADĀMAS DOMAS

4.1.13.

Viņš [Marts] jūtas saistīts un pret gribu pievilkts no

viņas [Mirtas] smalkuma manierēs, rokās, no vienkāršās,
bet izglītotās runas. Viņš runā patētiski, nedabiski, tikai

īstā patosā dabiski. Svešvārdi, uzķerti dzejas vārdi.

— Kas mums var but kopīgs? Tikai mīla.

(22929/30)

17.1.13.

Vajga būt drusku konspirācijas: drusku pagātnes,
drusku nabadzības. «Rosenmontag»

1
.

«Romeo und Julia»

pat par mīlestību nav daudz runāts. Man «Indulī» par
daudz.

Notikumu vairāk. Bet «Rosenmontag» arī to nav daudz,

(22929/31)
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17.1.13

Jālūko, ka prozas lugā nebūtu tik daudz domāšanas;

vajga būt avīžu domām, tik koncentrētām, galvenām iz-

meklētām. Var būt arī jaunas domas. Bet visādā ziņā ne-

drīst būt domāšana, domu rašanās. Ar jaunu veidu nevar

publiku iegūt, un tas man tagad vajdzīgs. Gan vēlāk, kad

publika jau būs, varēšu ievest pamazām savu jauno drā-

mas veidu. Tagad es varu visu pazaudēt ar jaunumu.

(22929/32)

2.2.13.

Tēvs atzīst, ka strādnieku šķirai sava jauna kultūra, ka

viņa būs vadītāja vispārējā kultūrā. Lai Marts cīnās priekš
tās, lai top izglītots vadons.

Tēvs mirst. Mantu nedabū meita, bet labdarības iestādes

latviešu universitātei.

26.2.13.

Taisīt divus V cēlienus, drāmu cenzūrai un traģēdiju
drukai. Vai drāmu galā kā pielikumu pie teksta.

(22929/10)

25.2.13.

Beigas: ne kopā miršana, bet: Atrieb mani, izlīdzini to,

kas man un mātei notiek.

(22929/21)

26.2.13.

Strādnieks: Mēs jau apkarojam to, ka sievas un bērnus

maitā fabrikas darbs. Nevaram aizkavēt, ka sievas strādā,
bet lai labāki apstākļi. Un principā nevajdzētu sievām un

bērniem strādāt, mums konkurence tagad, algas nosit

mums mūsu sievas.

Vēlāk būs darbs vingrošanas vietā. Arī par maltusiā-

nismu, Jankavu, sindikālisti par laulību.

(22929/34)

18.3.13.

— Nav izlīgšanas starp augšu un leju. Leja kāpj uz

augšu. Mums jāsaņem mantojums no jums. Es zinu, jūs
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negribat vēl mirt. Jūs pat smejaties, ka mēs tik mierigi

runājam par jūsu miršanu. Jūs jūtaties pašos spēkos, bet

pašā vasaras vidū saule sāk zust un pašā lielākā krāšņumā
zieds birst.

— Nav izlīgšanas, bet viena izeja tik, ka mēs garīgi

apņemam visu jūsu radīto kultūru, ka iekarojam visu zemi

un pasauli, lai varētu viņu atjaunot. Jūs kultūru nespējat
vest vairs tālāk viņas visumā. Viņa nenāk par labu cilvē-

cei, bet atsevišķam cilvēkam. Kultūras bagātības aprij pa-

šas sevi, spēki cīnās pret sevi pašu.
Kultūrai jātop atkal humānai — cilvēciskai. Cilvēks iet

pret cilvēci.

(22929/36)

12.4.13.

Mēs esam kultūras un humanitātes partija.

Agrāk naivi palika palicēji pēc mīļotā nāves. Dainasl

Tagad apzinīgi es palieku un izlīdzināšu tavu likteni ar

cilvēci.

Partijai ir kultūra. Tās augstākais zieds ir humanitāte.

Bet humanitāte ir bez aizrautības, bez fanātisma, izslēdz

ianātismu. Bet bez fanātisma nav lielu darbu.

Aufgeklārt2. Absolūtisms ir fanātiska humanitāte. Bet

sociāldemokrātijai jābūt fanātiskai, humānai, un tomēr ne-

uzspiest, tas panākams caur masas kustību; masa pate sevi

humanizē, nav neviena, kam viņa varētu ko uzspiest. Tā-

tad masa var arī būt humāna.

(22929/37)

12.4.13.

Pilsonībai nav vairs ideālu, tikai cenšanās pēc tiem.
Ideāls pilsonībai — nesasniedzams, augsts mākons. Meklē

pēc ideāliem arī politiskas partijas, bet visai nenoteikti,

mazi, daļas. Kad nav viena visu aptveroša, liela ideāla,
salasa sev mozaīku no dažādiem kopā nesaderīgiem: sie-
viešu emancipācija, atturība, veģetārisms, kailiešana, Dun-
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kan — grieķība3
; monisms; tautība, franču mode; maltu-

siānisms, divbērnība, dekadence.

Kā priekš kristības dažādas eksotiskas reliģijas, deka-

dence reizē filozofija un zinātne, bet bez aizrautības,

Meklē labākā pilsonības daļa: aizrautību, entuziasmu un

fanātismu, Apaļība, kas ir tik daļas pilnība, kas tik mo-

zaīka.

Meklē raksturu.

Meklē reliģiju, kamēr sociāldemokrātija nav reliģija.

Meklē vīru, kas imponētu.

Marts imponē ne ar kultūru, prātu, bet raksturu.

Vīrietis — prāts, sauss, nesaprot jūtas.
Marksisms ir vīrietīgs, nav priekš sievietēm.

Mirtai atriebušies pilsoņu vīrieši: nav ideālisma, nav

jūtu. Te arī nav jūtu, bet fanātisms. Jūtu trūkumā Mirtas

traģika.

Pilsoniskā brūtgāna tēlojums, kā labs pilsonības priekš-
stāvis.

(22929/38)

12.4.13.

Tēvs: Es saprotu, ka jums vajga bagātas sievas, lai tiktu

ārā no senas tumsības, bet kādēļ tad tā lai ir Mirta, kādēļ

lai es to ziedoju.
Marts: Man nevajag bagātas sievas, es esmu gaismā,

jūs tumsā. Bet man vajga Mirtas, un viņai vajga manis.

Bet jūs un jūsu nauda nav nevienam vajdzīga.

(22929/11)

14.4.13.

Marts stingrs, straujš.
Mirtai pretība pret laulību, pret pilsonisko sevišķi. Mir-

tai jābūt sentimentālai, nožēlojamai.
— Es nekad nevaru būt pilnīgi jūsējā. Es varu tikai

protestēt pret savējiem, bet ne pozitīvi ko jaunu domāt

un darīt. Atzīstu tikai jūsu taisnību.



95

Marts vienmēr jut viņas skaistumu.

Mirta nododas sentimentālām sajūtām: «Strazds un lak-

stīgala»
4
.

Radīt darbos un runā viscaur, ka Marts viņu ciena kā

augstāku būtni.

(22929/40)

Musu princips: iekarot visu pasauli, ne vien tagadni
bet pagātni un nākotni.

Mes nākam piepildīt visas prasības, visas pasaules ilgas,
ne vien materiālu cilvēces labklājību, bet arī garīgo.

Mēs esam bieži par šauru savās prasībās, tikai ikdienas

politika. Ja arī plašāk, tad tikai politika, bet var būt no-

teicēja ne politika, bet pasauls uzskats.

(22929/39)

LUGAS PLĀNOJUMI

26.1.13.

lesākas: viena, monologs: mīla, reiz dzīve sāksies, ne

tukšums.

I Tēvam pieteic Martu: kaprīze. Erregendes Moment.

Atnāk, abi svešas pasaules. Viņš kaunas, tad: Ko tie sūda

buržuji, brūtgāns, rupjība, iesit, tas pēc sit dienestmeitu.

Mātei izteic mīlu. Tā raud. Draud nopietnība. Sāk intri-

gas. Skandāls. Kaitēs veikalam.

II Viņa istabā. Biedri, nu jau Apiņu Jānis. Draugs brī-

dina. Propagandists, būs nauda partijai. Liela laime skauž.

Agrākā brūte.

_

lenāk Mirta — rīkos ķēķī, nekā nav, kāda jums nekār-

tība, ka neturat mājās vajdzīgas lietas. Viens piedzēris
aizskar. Sit. — Nu kas tad liels? Viņa apjūk. Brūtgāns ap-
vaino Martu, solīs denuncēt.

111 Padarīs viņu smieklīgu, apvainos, tas kaujas. Kad

dzen ārā, viņa atzīstas: Es esmu jau viņa sieva.
IV Ir dota mātei nauda, lai atsakās. Vai to II? I?

Par pavešanu, viņai ir 17 gadu.
Vai apcietināšana?
Tēvs dos naudu, lai aizceļo. Lūdz, lai atstāj meitu, viņa

lielākā manta.
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— Es krāpu un plēsu, bet tā ir godiga, nu atmaksa, ka

man to noņem. Brūtgāns no tēva nu prasa lielu pūru. Vei-

kalam uzteic vekseļus.

V Kad viss šķir: ticība, gods, paraša — vieno nāve.

Strādāt nemāku. Es biju laimīga.

(22929/26)

2.2.13.

IV cēliens. Atnāk meita pie slimās mātes. Zālē guļ, lai

nebūtu jāredz tukšā meitas gulta guļamistabā.
Dzird tēvu otrā istabā; lūdzas, lai ienāk, — nenāk. Kad

pakrīt, māte raud, tad ienāk. — Vai tu nāc atpakaļ? — Ne-

varu, es viņu mīlu. Aiziet. Atnāk un noskūpsta. Māte dod

kādu greznuma gabalu — senu ģimenes dārgumu.

(22929/16)

2.2.13.

V cēliens, Varbūt taisni Pēterburgai der. Tēvi un dēli—

kontinuitātes, gara vienības uzturēšana, neskatoties uz vi-

sām pārmaiņām, lūzumiem un jaunu dzīvi.

Vienotāja — kultūra, humanitāte, pacietība pret cita

jaunām domām, mīla — vienotāja.

Varbūt drāma, ne traģēdija.
Tēvs ar visu lepnību atnāk un atsauc padzīšanu no ģi-

menes. Nevelk atpakaļ, atstāj arī Martu par strādnieku,

tikai satiksme cilvēcīga.

(22929/19)

6.2.13.

V Viņa redz, ka viņš lietu tura augstāk par mīlu, tad

pate atrunā viņu no līdzi miršanas.

(Vai traģika viņai: ka paliek gluži viena, kad viņam
lieta vairāk? Bet tas var būt temats «Gulbja dziesmai».)

Viņš jau sataisījies upurēt viņai arī savu lietu.

— Kas tā lieta ir, par ko vienmēr tu runā? — Tā lieta

esmu es pats. Ne aiz kailas idejas esmu sociālists, bet aiz

egoisma, šķiras egoisma. Strādnieks pats nav ideologs.
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Tuvot drāmu vācu apstākļiem. Arī raksturiem un sociāl-

demokrātijas psiholoģijai, kura tur nav tik varonīga.

(22929/20)

26.2.13.

I Marta istabā Mirta viņu māca. Latvijas vēsturi beidz.

Marts runā pretī: No marksisma stāvokļa būs laikam tā

bijis. Vispārīgai vēsturei atkal savs uzskats. — Nu, kad

tu zini labāk. — Neesi dusmīga, še skūpstu. Honorārs par

stundu. Skūpsta zīmuļgalu. Biedri. Pastarpām jāraksta uz-

saukums. Jāiet uz sēdi. Arodniekiem ziņas jādod; tarifs

jāsastāda. Teātra biedrībā par mākslu jārunā. — Avīzē

jāraksta. — Komunāllietas. — Vēlēšanas.

Mate un tante ar bažām par peļņu fabrikā. Brūte, strād-

niece, starpība lielinieku un mazinieku inteliģencē.
Mirtas dienestniece no mātes sūtīta brīdināt. Mirtas

brūtgāns tik par viņu runā. Skats. Apvaino viņu Marts ar

lieliem vārdiem: kauns ar tādu sākt. Solās denuncēt. Aiz-

bēg. Abi smejas.
II Tēvs un Marts. Tēvs pats no zemnieka — bodnieka

ticis pie mantas. Ticis uz augšu, gaišumā, no pagraba un

staļļa ārā, pie saules. — Tu gribi mani grūst atpakaļ. Kad

man grūti, lai bērnam viegli. Es neļaušos nogrūsties atpa-
kaļ dubļos. — Marts: Es arī tikšu uz augšu. — Caur mani?

Negribu. — Caur proletariātu. — Ha-ha. — Mirta: Rīt at-

nāc! cf. — 26.1.13. IV!

111 Vajga būt lielam notikumam. Derības kā I cēlienā.

Skandāls. Apvainojas.
1. skats. Mirtai tante stāsta par Marta brūtēm. 2. skats.

Martu nepielaiž, Mirta negribot, apvainojas. 3. skats. Vie-

sības, māte grib sarīkot derības. 4. skats. lelaužas Marts.

Apvaino brūtgānu. Mirta bēg, — bet atgriežas pie Marta:

Ir jau mana sieva!

Varbūt kādas intrigas vērptas? Pašus mīlniekus šķirt?
Atraksta Mirtai vēstuli vai atnāk tante paziņot, ka nā-
kotnē brūte.

IV Matēs slimība un miršana. Mātes lomu izcelt agrāk
II un 111.

V Denunciācija notikusi. Aiz durvīm trīs dobji sitieni.

leskrien māte: Bēdz! — KO vairs bēgšu, kad Mirta jāglābj.
— Bēdz un atrieb mani. — Nē, pēdējos mirkļus paliec pie
manis. Māte skrej sadedzināt papīrus.



(Pēc vācu veida: streikā ir noziedzīgas runas turējis.)
Visu iecelt streika vai vēlēšanu laikā.

(22929/25)

12.4.13.

IVa

Pēc augstākās pakāpes aiziešanas: sarunā redz, ka miera

dzīves še nebūs, laimes nebūs. Pat mīlas varbūt nebūs, —

tikai ideja. — Lūzums, iet atpakaļ.

IVb

Vēl vairāk attālina no Marta lietas, pilnīgi trūkst visi

sakari arī ar māju, kad māte mirst. Tad otrs lūzums: iet

uz priekšu.
Marts nevar mirt līdzi, lieta neļauj, dzīvos mīlā uz

Mirtu un lietu.

V

Pie Marta: pie lietas, bet redz savu nespēju priekš lie-

tas dzīvot un mirt: visai šķirai jāpārlaužas, t. i., jāmirst,
lai taptu jauna nākotne bezšķirībā.

(22929/27)

V cēliens. — Māte nomira, tēvs neizturēs. — Ej atpakaļ.
— Nevaru. Sēd ar greznuma gabalu. — Tas tevi velk at-

pakaļ? — Ar to gribu tevi apsegt, kad iešu prom, ņem to

veco kultūru.

Viņa mīl veco kultūru un vecās jutas: mīlu, draudzību,

vienlaulību, jūtelību, daiļumu.
Te vel nav kultūras un siltuma, tikai prāts un sajūsma,

pienākuma jūtas, stingrums, bez baudas.

(22929/22)

15.4.13.

II Brūtgāns vai Marts pabalstīs streikā. Mirta atturas

no streika. Brūtgāns dos naudu pēc tam.

Mirta pret tēvu: Man riebjas, ka mani pārdod. Pilsonis

nav ideālists.

Visu noskaņot uz to, ka Mirta ļoti iemīlējusies.

(22929/51)
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NAČIKETA UN JAMA

RADAMAS DOMAS UN LUGAS PLĀNOJUMI

15.10.13.

I cēliens

Tēvs visu ziedo nāvei. 2ēl dēla.

Nakiketa: Vai tu tiešām gribi izpildīt vēlējumu? — Jā,

ari tevi nāvei ziedot. Dusmojas žēlodams. Par lielu upuris.
Kādēļ tēvs ziedo? Kaut ko ir pārāk mīlējis. Ar dēlu atdod

vairāk nekā sevi pašu, jo atdod savu nākotni uz zemes.

Nesaka, par ko tas upuris. Klusa varonība. Zina, ka pats
mirs, tā visu atdodams. Nāve nav pārvarama.

Nakiketa grib tēvu glābt no nāves. Kaitinājis, domā-

dams, ka var citādi izlīdzināt, bez upura. Domādams, ka

ilga dzīve liks atrast, kā nāvi pārvarēt, ka atņem visu

vīra un sirmgalvja dzīvi, kura nolemta domāšanai. Bet

gudrība nav dota vien veciem, bet visiem katram sava.

Un aug ne pa gadiem, bet pa gadījumam, pa domu spēka

stiprākai vai mazākai kustībai. Piepeši var arī puķi uz-

plaucēt; ātri vīst, bet zieda skaistums tas pats.

(22810/4)

15.10.13.

I cēliens

Ziedošanas skats: visa bagātība kopā: vergi, sievas, mei-

tas, mājas aizdedzina, dārzus nokapā, vīnu izlej, maizi at-

dod nabagiem.
Zārds, kur sadedzina. Nauda priestriem.
Nav dēlam teicis; grib nomānīt, lai aiziet nezinot. Dēls

pārmet: Tu mani nemīli, ja neļauj man pašam zināt, pa-
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šam labprāt to darīt, ko man grib ar varu nodarīt. Būtu

ļāvis vairāk dienas ar draugiem padzīvot, atvadīties.

Vai ir vērts?

Nē, galu galā var arī tūliņ aiziet: dzīvi neizbaudījis.
Tikai zināt, par ko, darīt pašam. Metas pats ugunī. Tēvs

noģībst.
Viss piepeši aptumst.

Operas teksts

(22810/3)

15.10.13.

II cēliens

Nāves valstī. Netiek labi uzņemts, jo neievērojams, kā

vergs nokauts, nenes līdzi nekādas mantas. Komisks skats,

operas, velni arī naudas kāri, kā vecais Harons
1.

— Tas ļoti jauns. Ko tāds var padarīt. — Bet jādod

gods, mielasts! — Kas tev teica, ka jādod? — Rakstus

zina. Kas tava zināšana.

Pienāk pats Jama; redz, ka nav labi. Grib mierināt —

3 vēlējumi. — Kas tad tas tāds? Tik jauns un tik bezkau-

nīgs! — Nav bezkaunība, mīlu tēvu. — Ko? Tas jau vēl

briesmīgāk! Te visām jūtām jābeidzas. — Ko es varu da-

rīt, man tik stipras, ka nebeidzas. — Nē, nē, viens atbil-

dot. Ej projām. — Kur tad lai eju? Es jau miris. — Nu

tad klusi. — Tu jau pats liki vēlēties, jo citādi tev grēks,
ka mani neuzņēmi. — Viņš patiesi vēl ies žēloties. Nu jā-
būt mīlīgam.

Liek atnākt elles, nāves jaunavām. Negrib. Nobaidās

Jama. — Tūliņ projām uz zemi, padzīvo vēl, tad nejautāsi
tik vīzdegunīgi. Neesi dzīvi izbaudījis, tādēļ ar nāvi neesi

mierā. Ko man arī sūta tādus, kas nav gatavi nāvei? —

Miru kā ziedots. — Vēl ļaunāk. Tādus vajadzētu aiz-

liegt. — Nu, lūdzu, atbildi. — Prom no manām acīm. Aiz-

raujat viņu atpakaļ uz zemi, liekat dzīvot, cik ilgi tīk, cik

grib baudīt.

(22810/5)

15.10.13.

111 cēliens

Atkal zemes virsū pie draugiem, dzīrēs, pazīst viņu, bet

domājas paši, ka iedzērušies. — Kā tad? Vai tad tu ne-

miri? Mēs dzeram vēl paģiras no tavām bērēm. — Nāve



riopieņem. — Še tev meitenes (tika tev upurētas, par tavu

paklausību tēvam). Še tava mīļākā.

Negrib, saka nāves vārdus.

Nāk kareivji, ceļ viņu par karali, par gudro, — negrib.

IV

Atkal pie nāves. Upanišadu dialogs. — Gribi visu nāves

valstību sagāzt? Visu nāvi iznīcināt? — Tikai daļa gar

tēvu. — Jā, garām ejot, apgāz pasauli. Bet nesaki šo ne-

vienam. — Bet tēvam? — Nu, tas nesapratīs. Nav nā-

ves. — Tev paliek miesu iznīcināšana.

— Vai nu esi mierā? — Jā, bet vēl to. — Tā tu nekad

netiksi pie miera. — Nekad nemiršu? Atbildi, kad nē, tad

ņemšu i miesas iznīcināšanu. Dzīvosim 300 gadu. Kur tad

tu paliksi? Jama: Apžēlojies par nāvi! — Dod tēvu atpa-
kaļ. — Še, ņem.

Saredzēs skats ar tēvu. — Ejta abi divi.

Mīla un jautāšana dara mūžam dzīvu.

V

Atkal I cēliena skats. Nakiketa ugunī atmostas, tēvs pie-
ceļas no paģībuma zemē, sievas ceļas augšā. lenāk māte,
kuras dēļ tēvs nesis lielo upuri. Gaviles.

(22810/6)
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REVOLŪCIJAS DRĀMU CIKLS

RADĀMĀS DOMAS DRĀMU CIKLAM

3.12.12.

Tēmi

I Rousseau

II Robespierre sabrūk iekš sevis,

runātājs un avīžnieks, ne darītājs.
111 Napoleons. Michaelis sabrūk fantāzijā vai spiests

iet, kaut gan redz, ka nebūs labi.

Trīs revolūcijas etapes.

(121057/80)

7.5.14.

Marksa šķiru cīņas teorija uzbūvēta uz franču revolūci-

jas notikumu studijām.

Līdzīgs ienākums nenosaka līdzīgus klašu uzskatus un

līdzīgas politiskas intereses.

(121057/82)

1.4.17.

Ir iespējams Cordav, kad ņem viņu kā vienu drāmu

ciklu: Revolūcija.
Marat

Cordav

Dantons

Robespierre

Vajaga sākumā vēl vienu. Cordav būtu viduspunkts, it

kā 111 cēliens: tā krīze.
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23.5.17.

Marats

Marata gals
Dantons

Dantona gals

Robespjēra gals
Hebertistu gals
Marata otrs gals
Zirondistu otis gals

Karalības gals
Konstitucionālistu gals
Zirondistu gals
Anarhistu gals
Mēreno gals
Diktatūras gals

I Revolūcijas sajūsma
Luija gals
Zirondas gals
Marata gals
Hebertistu gals
Dantona gals
Robespjēra gals
II Sajūsma. Napoleons
Beidzas ar 1802. g., pasludina par ķeizaru, atgriežas uz

veco valdību.

(121057/58)

24.5.17.

Ja nodala visas drāmas kā nāves, tad iznāk vienmuļīgi.
Piemēram, hebertistu gals gluži tāds pats kā dantonistiem.

Varbūt rādīt, ka ļaudis nogurst, neaizstāv savus draugus
un sevi. Tāpat kā Dantons sevi neaizstāvēja.

Komūna kā varone, ne hebertisti jeb proletariāts? Jeb

vai kā dantonisti I drāmas sastāvdaļā? Bet proletariāts!
Jeb kā proletariāta ciešanu drāma?

Jeb kā sociālisma meklēs drāma? Viss jau no proletības.

(121057/83)
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28.11.17.

Revolūcijas drāmu cikls

Marats

Cordav

Heberts

Tauta 111 drāmā viduspunkts, augstākā pakāpe, krize.

Dantons

Robs

111 1793. satversme, Marata diktatūra. Prāta reliģija,

fantāzija vistālāk, arī sociālisms vistālāk.

Marata uzvara pēc nāves. Tautas uzvara. Pretnieku in-

trigas: pret Komūnu.

Bez Marata tauta neprot sevi aizstāvēt. Tauta piekususi,
kad krīt Heberts. Nu kritīs arī citi, paši uzveicēji.

(121057/31)

ROBESPJĒRS

RADĀMAS DOMAS

11.2.14.

N. pie Robespjēra. Jauns cienītājs un skolnieks, kaut

rīgs.
Demokrātiskas valdības princips ir tikums un briesmas,

līdzeklis ievest tikumu.

N. Valdība pate ir mērķis un tikums, un briesmīgi

līdzekļi.
Netikums līdzeklis uz tikumu.

Tikums ir mana griba.
Pilsonis Robespjers un zemnieks N

Tikums ir mantu raust.

Tikums ir slavu gut.

(121057/11)

24.2.14.

1760. Rousseau iespaids sākas: mātes grib pates zīdīt —

rodas varoņu ģenerācija: žironde, Robespjērs, Dantons,

varonīgās armijas.
1770. Rousseau iespaids uzvar, Voltaire proceses, sievas

top iekšīgas un klusas, doma par nākotni laba, lai bērns

top labs un liels.
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Plūtarhs, Contrat social 1
.

Dzimst ģenerāciju ģēniji: Napoleon, Foureir, Saint-Si-*

mon, Cuvier, Geoffrov2, Ampēre, zinātnieki, atradēji.

Stipra mīla uz lietu un personu pie sievietes. Salīdzina

Plūtarha vīrus un dzen savus būt līdzīgiem. Mīla un kais-

lība, un jūtas visur, arī pie Robespjēra.
Visa sabiedrība deg. Lieta un persona saplūst kopā.
Mr. Macaulav statua baznīcā kā brīves dieve ielikta no

ministra VVilliama.

Decembrī 1793. sākas cīņa.

Jau pirms Dantona nāves: cīņa ne vairs ap lietu, bet ap

varu. Tātad Dantonam taisnība, ka ir jau viss panākts. Tā-

tad te jau Robespjēra vaina?

Decembris 1793.—marts 1794.

Dantons — miers un kārtība.

Komūna: Hebert, Chaumette, Couthon (!).
Sociālā revolūcija jāved līdz saimnieciskai un politiskai

līdzībai visiem.

Teroristi — tikai ar varu.

Robespjērs.
Dantons un Robespjērs pret Komūnu. 18. martā 1794. f

[nāve]3
.

Krīt galvenais revolūcijas spēku avots.

Dantona f.
Jauns triumvirāts: Robespjērs, Sen-2ists, Couthon.

Komūnas nozīmi nesaprot ne Dantons, ne Robespjērs.
Revolūcijas lieta ir cilvēces lieta.

(121057/12)

24.2.14.

Meitene ar degglāzi aizdedzina vīraku uz tēvijas altāra.

25.2.14.

Sievietes nevar sodīt.

Revolucionārā komiteja. Scharlotte, Dubarrv un Lucile.

Sievietes samaitā arī Robespjēru. Uzbudina un dzen par
daudz, un atkal nelaikā pretī prāta prasībai velk uz mieru.

Jau līdzi ejot vien, palēnina gājienu.

(121057/14)
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25.2.14.

Robespjēra raksturs

Viņa traģika:

Domāja, ka viņš spēj būt ģēnijs un izvest galā revo-

lūciju.

Loģika:

Ka jāved galā revolūcija, vienam tas jādara, vienam

jāupurējas.

Vaina:

Šaubas par sevi; jūt, ka ir mazs.

Loģika: mazais stāv masai tuvāk; var labāk izvest. Ir

masas kalps tikai, arī būdams diktators, ari dievs.

Masa stūma viņu uz priekšu: teica par diktatoru, par

dievu pat.

Robespjērs iet pēc varas, bet pa šablonas ceļu, pa likum.

revolūcijas aplinkiem. Nav dūšas kā Napoleonam uzreiz

darīt.

Robespjērs vienmēr raksta; literāts un runātājs, stils

rūp vairāk nekā dzīvība (9. termidors), tiešs prāts, dziļa

sapratne priekš dzīves vienības, kāda vajdzīga lielam

strādniekam, tādēļ negrib tuvoties Rolandai.

Robespjērs ņem savus pretniekus comitē dv salut pub-
lic4 pārāk nopietni, — viņus iznīcinot, iznīcina pats sevi.

Terors nevajdzīgs. Pretnieks nav diezgan liels.

(121057/15)

16.5.14.

Robespjērs personiski bailīgs no varas, nevar šaut, no-

šauj sev greizi. Diktators gribētu būt, bet nav dūšas, skauž

dūšīgos — Dantonu.

Robespjērs cīnās par ideju pret žirondistiem, pret strau-

jajiem hebertistiem, pēc par ideju pret Dantonu, lēni, bet

pēc aiz skaudības un sevis dēl, bet pēdējā cīņā 4 mēnešos

viss panākts idejā, bet viss zaudēts personiski; nav atbal-

sta tautā (?) un partijās. Pret izsmieklu grib diktatūru,

svētki, lai uzvarētu. Te saruna ar Napoleonu. Var glābt

Robespjēra personu un tikumu valstī tikai diktatūra.
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Robespjērs viens: Saint-Juste vajdzētu tikt par dikta-

toru, bet nesaka. Lūko cilāt pistoli: bailes. Slepens mono-

logs.
(121057/11)

18.5.14.

Robespjēra cīņa vairs pēc Dantona nāves par sevi. Nav

vairs idejas, kura attaisno visu, arī asinis, un nu taisni

asiņaina tiesa, bez formalitātes.

Diktators bez dūšas. Nevar asinis redzēt, pistoli.
Saint-Juste:

Tiec par diktatoru. — Tiec tu. — Apstākļi neļauj, un tu

pats, Robespjēr, arī neļautu, tu skaustu.

Saint-Juste ass, visu var teikt, tomēr paliek draugs Ro-

bespjēram kā revolūcijas reprezentantam. —• Topi drošs.

Ņem manas idejas, manu zobenu, tik izved.

Robespjērs no notāru ģimenes. Ideāls sīkpilsonisks, aris-

tokrātisks. Bijis dc Robespjērs.
Dantons pilsons.

(121057/16)

17.2.16.

Robespierre
Papīra cilvēks, avīžnieks, pat ne runātājs, jo runas

iepriekš sagatavotas. Jaunas domas, jauni plāni, intrigas,
politiska darbība rodas rakstot, vīlējot, nevis brīvi domā-

jot, bez papīra. Klusuma, vientulības cilvēks. Tā man

iekrita prātā izeja, tikai Cielēnam rakstot (pirmā Sējas
vēstulē vēl ne).

Bet kas ir Sen-2ists? Kādēļ, visu spēdams, domādams,
zinādams, atdot citiem, zemākiem, visu, arī dzīvību? Kur

viņa brūce? Kā Napoleons, tikai altruists. Vai pārmērīgs

ģēnijs?

(121057/19)
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KORDĒ

LUGAS TEKSTA PIRMUZMETUMI

28.4.18.

CORDAY

Vai mājās pilsons Marats?

APKALPOTĀJA

Jā. Kas jūs?

CORDAY

Es nesu viņam ziņas.

APKALPOTAJĀ

Paciešaties.

CORDAY

Es diezgan pacietos, iet laiks.

APKALPOTĀJA

Viņš aizņemts. Klau, kundze, svešā neklausa, iet iekšā.

KATRĪNA

Kas nāk še? Atpakaļl

CORDAY

Man jāredz Marats.

KATRĪNA

Nav tagad redzams. Kas jums jāizlūko? Kas mājās jālau
žas? Jums teikts, ka nevar. Kas sakāms, sakāt rakstā.

CORDAY

Ir jau rakstīts.

KATRĪNA

Man neteica par jums.
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CORDAY

Man noslēpums,

KATRĪNA

Tam nav ko slēpt no manis, gan no jums,

CORDAY

Tūlīt laist iekšā.

KATRĪNA

Mazgājas patlaban.

CORDAY

Vai ūdens atsver šo? Še nesu asins teci.

KATRĪNA

Tu asins nesi? Kura asins? Kas? Daudz tīko viņa asins.

CORDAY

Laid! Vai sievu baidās tautas sargs?

KATRĪNA

Tu lepna, tu naidniece, tu muižniece.

MARATS

Laist iekšā!

KATRĪNA

Ir aizdomīga, mīļais draugs.

MARATS

Laist tūdaļ! (Šķir vajā priekškaru.) Šurp, pilsone. Jūs projām

ejat!

(121057/68)

30.4.19.

Te nāk marselieši dedzināt, pa ielām kliedz federālisti

un zaldāti nāvi Maratam. — Vai tad nav arī ārprātīgu,
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nešpetnu sieviešu, kas glūn uz viņa dzīvību? Vai tad tev

nav ieroču? — Ha, ha, ha! Vai tad tu spētu nosargāt, visu

paredzēt? — Es spētu. Kamēr es būšu dzīva, viņš būs

dzīvs, kamēr man acis platas, es redzēšu cauri katrai mas-

kai, lai cik nevainīga.

Strīds ar Maratu. — Marats. Es atpūšos pēc žirondistu

samīšanas, bet es vēl degu. Visa Parīze deg, vēl jādeg, ka-

mēr visi ļaunie būs sadegti. Kā visus lepnos sašķaidījul
Cordav aizstāv mieru. Marats. Visus žirondistu grēkus.
Lielā attīstība, revolūcija nepārtraukta. Zemie slāņi. Na-

bagie. Cordav. Jūs ārprātīgi, posts Francijā, jāseko Plū-

tarham. Marats. Tu pretniece. — Jā. — Ko tad meloji,
mēs nemelojam. — Es nevarēju tev pietikt, nu pietiku
tevi redzēt, atgriezies! Marats. Se skaties, es parakstu viņa
nāves spriedumu. Cordav. Tad še!

MARATS

Lielākie pretstati esam mēs. Tu, skaistule, purva puķe.

CORDAY

Jā, es skaistule, manī uz ceļa iemīlējās un gribēja mani

precēt, bet es atraidīju un atbraucu pie tevis. —

MARATS

Mana sieva iet tālu.

CORDAY

Tev nesmuka sieva, kā tu pats ...

MARATS

Pagrabi un pasekņi mani tādu padarīja, izsitumi un netī-

rumi priekš tautas.

CORDAY

Kas ir tauta?

MARATS

Robespjēra vārdi.
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CORDAY

Es zemniece no [/ nesalasāms vārds]. Es gribu teikt, ko tu

sapratīsi. Zironda nāks mūs musināt, bet kungi mums labi,

viņi musina un atņem man mīļāko, es viņus gribu iznīci-

nāt, lai būtu miers.

(121057/72)

RADĀMAS DOMAS UN LUGAS PLĀNOJUMI

30.4.14.

Cordav no citas, garu pasaules. Viņai liekas visa Parīze

jukusi; daži vai viens Marats to sajaucis. Visu dara tik

indivīdi. Nesaprot, ka visa tauta darbojas arī. Visi ir va-

roņi. Grib arī mieru, bet tāļākā ceļā, galīgu. Nabagiem

jākļūst apmierinātiem. Mirst badu: maiznieki, veļinieces,
maizes izdalīšana.

(121057/53)

20.5.14.

I Cordav strīds ar kādu kalpu zēnu: kungi nekā ne-

var izdarīt, nevar upurēties. Tad brauc pret Maratu.

IV Tiesas skatā Lux vai no publikas balss: Nedrīkst

sievietes tiesāt, lai ko dara. Tas kaitēs revolūcijai.

Kalpa zēns tiesnesis.

(121057/54)

8.6.14.

Marats vecāks par visiem revolūcijas vadītājiem, sa-

prata labāk revolūcijas stadiju, paredzēja, vienīgais spēja
saprast visas daudzējādās lietas kā vienību.

[1 nesalasāms vārds], jo tika vajāts arī pašā revolūcijā,
saprata katru acumirkli, kas vajdzīgs priekš tautas lietas

uzvaras. Bet netapa par komunistu vadoni, baidījās, ka

Francija nepazaudē iegūtās brīvības.

(121057/70)

29.9.15.

Charlotte
111 Drīz pēc Cordav ienākšanas greizsirdīgā Katrīna aiz

kulises sauc Maratu, atgādinādama kaut ko. Tas tik
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pasteidzina Cordav. Tad tomēr aizraujas abi ar Ma-

ratu no sarunas. Tad Katrīna atgādina atkal. Un jtiu

efekts tāds, ka Cordav, kas bija gluži aizmirsusi

savu uzdevumu aiz jauniedotām domām, atjēdzas un

instinktīvi izdara agrāk ieņemto, tagad jau nepa-

reizo nodomu.

Ta sarunas garums attaisnots, arī raksturs.

(121057/55)

10.2.16.

Pārplūst ūdens sarkans vannā no dūriena. Apņem kā

sarkans mētelis Maratu. — Tas Cēzara mētelis — purpurs.

Arī tevi apņems purpura mētelis.

— Glābies! — Aizmirstas: Cik tu tomēr skaists! To Ma-

rats gribējis dzirdēt visu dzīvi.

Zina par Marata zinātniskiem rakstiem? Vai nu tik dzird

un aizraujas?
Vai domājusi, ka ta ir cita persona?
Redz, ka lielas lietas iekš revolūcijas.

(121057/57)

19.2.16.

Marats politiskiem darbiem un domām pa starpu iedo-

mājas zinātniskas domas. Marat inconnu 1
. Taisni, kad

stipri domā politiski, nāk arī blakus domas, mainās.

Runa ar Cordav arī aizraujas, viņa redz Marata inconnu

un aizraujas.
Marats spēcīgāks gars.

(121057/56)

2.7.16.

Cordav

Vienkāršs raksturs, Corneille, Plutarch.

Tikai par tirāniju — vai karaļa, vai cita, vai Cēzara.

I Žirondisti deklarē pret jauniem tirāniem, visvairāk

pret vienu Maratu: Marats sludinājis diktatūru, dc-

magoģiski ļaudis sev zvejojis, briesmu laikraksts.

Cordav apņemas iet pret Maratu, aģitēt, pierunāt
utt.
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Ha Cordav pie žirondista: lūko uzstāties pretī, aģitēt —

redz, ka ir vēl ļaunāk, nekā domāja. Plutarch, Cor-

neille, Danton, Robespierre.
b Marats sapulcē, viņa triumfa gājiens; top nests.

Cordav redz, ka tepat klāt diktatūras paslude.
Cordav to redz un apņemas nogāzt vai nokaut?

Runā ļaudis, ka jāceļ ātrāk, jo ir vājš, pēc 3 dienām

mirs.

111 Dantons, Robespjērs pie Marata istabā.

Drukātava. Cordav gaidot ieskatās jaunā izlaižamā

lapiņā: lamu vārdi, prasība pēc diktatora. Sarunā ar

Maratu: te sazvērnieki. Marats: Vajga nokaut. Cor-

dav: Vai tad būs miers? Marats: Nē, daudzi jāno-

kauj. Cordav: Un tad būs viens diktators? Marats:

Jā. Cordav: Tad tev būs vieta diktatoram būt. Ma-

rats: Būs. Cordav: Nebūs. Un nodur.

IV Tiesa. Vai tad diktators tik viens, nāks citi. Cordav:

Tie paši apēdīsies. T. Nāks ceturtais. Cordav. Nāks

arī atriebējs cits. T. Bet laiks prasa diktātu. Cordav.

Nekāds laiks neprasa tirāniju, katrai gals.
V lespēja bēgt. Nebēg: Lai mani nokauj, mans gars

nokaus viņus. Kad tirāns nokauj sievieti, pašu

dzīvi, tad gals viņam. Es gribu, lai redz visi, cik

tirānija ļauna. Lai kauj sievieti. Brīvība dzīvos.

(121057/71)

29.5.17,

Tikai ar Cordav nāvi ir galīgi beigti žirondisti, jo nu

beigta viņu dvēseles sajūsmība. Reizē beigtas abas galve-
nās strāvas: strādniecība — Marats — un pilsonība —

Cordav. Pēc tam nāk tikai noskaņas un atvasinājumi.

(121057/60)

1.8.19.

111 Pēc Marata nāves grib bēgt, jauns strādnieks, burt-

licis, dod ceļu, tad viņa apraujas un iet atpakaļ, lai

gūsta.
Par to arī runa tiesā: mēģinājusi bēgt. — Noliedz lepni.

Tas burtlicis arī nododsevi.

(121057/61)
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18.12.19.

Im wirklichen Leben werden die grossen Taten von ge-

w6hnlichen, nicht ungewohnlichen Menschen vollbracht.2

Vai ta tēlot Cordav?

Tautai tuvāk. Varbūt arī patiesībai. Varbūt izskaidro

darbu labāk: nedomātāja tauta.

(121057/62}

EBĒRS

RADĀMAS DOMAS

8.6.14.

1792. daudz vairāk zemes uzplēš un apar nekā agrāk, —

tā ir muižniekiem atņemtā zeme. Nu var pabarot Franciju.
Nu zemnieks pirmoreiz pieēdies kopš gadsimtiem. Piece-

ļas un iedrīkstas runāt.

Par 1815. pēc lieliem kariem Francija tapusi vēl bagā-

tāka, lielāka ražība, ne ievedumi (arī gan ne kara laupī-

jumi).

Bagātības izdalītas vairāku starpā. Arī burboņi nevar

atņemt zemniekiem zemi.

Likums. Kropotkina
1 arī indivīdam!

Lēna kāpšana, tad, kad reformas nedod, piepeša kāp-
šana: revolūcija. Tad atkrīt, bet ne tik zemu, kā bij priekš

revolūcijas. Tad kāpj atkal uz jaunā, augstākā līmeņa (ar

jaunu, atraisītu enerģiju: vairāki ir bagāti tikuši).

Revolūcija atstāj arī jaunus principus, bez kompromisa
kā reformas, uzstāda programmu jaunai evolūcijai.

Likums. Kropotkina.

Starp revolūcijām 100—130 gadi, tie ir apzieģelēti no

levada revolūcijas (viņas sēklas, nepabeigtie darbi uzaug.

Un nāk klāt jaunas idejas pa 100 gadiem, kuras rodas no

mēģinājumiem ievest mantoto programmu).

(121057/2)
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8.6.14.

Komisārs no comitē dv salut public Jullien un Jean Bon

S. Andrē2
, delegāts no konventa.

Saint Malo3
tirgotāji grib nodot angļiem.

Komisārs ierodas pilsētā, iet pilsoņu patriotiskā biedrībā

(t. i., revolucionārā). Liek sākt tīrīšanas procesu: katram

loceklim skaļā balsī bij jāatbild: kas bijis pirms 1789. gada?
Ko pēc darījis? Vai parakstījis rojālistu 8000 un 20 000 pe-

tīcijas? Kāda manta bijusi pirms 1789. gada un kāda ta-

gad? Kas neatbild labi, top izslēgts.
Pēc tīrīšanas klubs top konventa orgāns. Ar kluba palī-

dzību tīra pilsētas domi, kas izdzen rojālistus un profita

taisītājus.
Tad saceļ iedzīvotāju sajūsmību (sanculott'u 4 )
leraksta brīvprātīgus zaldātus.

Naudu lasa priekš jūras krasta apbruņošanas. leved re-

publikas svinības. Kalendārs.

Jaunajam pārvaldības iestādēm uzdod rūpēties par mu-

nīcijas transportu un pārtiku kara pulkiem.
Ar tautas klubu paliek sarakstme, tas ir parluks.

(121057/3)
22.5.17.

Vajga lugas, kur rādīta ekstrēmistu pazaudne. «Heber-

tistu gals». Dantons un Robespjērs kopā pret ekstrēmnie-

kiem.

(121057/4)

24.5.17.

1793. Kalns top nomelnots, ka cenšoties pēc monarkijas
vai diktatūras. Satversme 1793. rāda, ka grib likumīgu
valdību.

Bet satversme top tūdaļ atcelta, jo šinī cīņu laikā neva-

rot valdīt ar demokrātisku satversmi, bet tik ar diktatūru.

Arī tagad vajaga likumības. Dantons grib šo likumīgo
valdību diktatūras vietā. Robespjērs domā, ka vēl nav

laiks. Bet bij laiks. Pagastu zemes īpašumi un pagasta
autonomija būtu bijusi stiprākais balsts demokrātijai. Bet

konvents zemi izdalīja gabalos. Izaug egoistiska paaudze,
ideāliem nepieejama. Tā ceļ Napoleonu.

10.8.93. Brālības svētki, lai celtu atkal sajūsmu!
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Tauta visus savus draugus atstāja.

Hēbert, Danton, Robespierre.

Robespjeru pastāvīgi apsūdz revolūcijas ienaidnieki

(121057/6)
24.5.17.

Hebertisti.

Pēc Marata gala.
Skats vai stāsts par brālības svētkiem

10.8.93. (Piemiņa burboņu gāzei)

Ārējie ienaidnieki. Pils[?]. Blokāde,
Neīstas asignātes no angļiem.
Pa brālības svētkiem municipalitāte prasa: vispārēju

raklausi, revolūcijas turpināšanu, t. i., diktatorisku

dlbu, atliek satversmes ievadi, aizdomīgo apcietini.

(121057/7)

MARATS

LUGAS TEKSTA PIRMUZMETUMI

25.4.17.

MARATS

Mans dzīves prieks? Kas prieks ir bijis man?

Prieks zin sev skaistas mājas vietas rast.

Vai prieks ir kurmis, kas zem zemes lien?

Vai biklā žurka tumšos pagrabos?
E, prieks ir tauriņš saule, dārza, ziedos.

SIMON

lekš tevis ir tavs prieks.

MARATS

lekš manis? Ta?

Es labi nezinu, vai tas viņš ir,
Kas sirdī ēd kā ķirmis ābolā?

Drīz ābols krīt, viss melnu mēslu pilns.

SIMON

Ak, nē! Ak, nēl
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MARATS

Nē, nē. — Ne es tas ābols,
Es ķirmis, tārps, es kurmis un es žurka,

Es graužu ābolu un koku, grauju balstu.

26.4.17.

Tu neprātīgā tauta, vai tad mūžam

Tu ļausies ziedoties kā upurjērs?
Ver acis vaļā, negul', piecelies,
Reiz skaidras savas komitejas mēz.

Met ārā puvumu, kas labs, lai paliek,
Ja izpildošā vara komūnai,

Tad komūna ir jārada pa jaunam.

Kas labi pilsoņi, lai apbruņojas,
Ir distrikts savu lielgabalu ņem
No pilsētām.
Kad tautas milicijas vadoņi
Dod ļaunas pavēles, tie sagūstāmi.
Mēs politikā esam pārāk jauni,
Aiz aizsprieduma neļaujam mēs vaļu,
Mūs glābt tiem vīriem, kuri skaidri redz.

(121057/27)

26.4.17.

Pantu materiāls

Ko tūkstots gados vēsture spēj teikt,
Kas līdzīgs būtu šim?

Carlvle

Daudzmiljontauta nāves izbīlēs
Un reizē nāves drosmē.

Te pasauls nāves dzimšana.

let tauta jaunu ceļu neziņā.
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Vēl šķirts nav netikums no tikuma.

Plūst ļaudis divos lielos virzienos,

Uz robežām tie vieni: sargāt zemi

Pret āras naidniekiem, bet otri skrej
Pret iekšas naidnieku: uz komūnu.

(121057/28)

V MARATS

Vai! Vaļā atkal manas vātis trūkst!

Kā manas vajātājas skrej! Bet ašāks es.

Es pirmais mērķī, un mans darbs ir veikts!

Es varu tagad mirt, jo darbs un tauta dzīvos.

— Vai dienas vārgstu vēl vai mēnešus —■

Tā alga viena: es vairs nestrādāšu,
Man nav ko strādāt, — panākts viss! Es eju.
Reiz elpu atlaist — kad ir gluži drošs —

Tā atpūsties līdz nebūtei — kāds prieks,
Kāds dzīvē nebijis ...

DRAUGI

Vai dievs, vai dievs! Viņš mirst! — Nē, nē, viņš dzīvs!

— Vai neskriet, nesaukt Simoni? — To gan, to gan!

MARATS

Nē, draugi, stāvat rāmi! — Es jau dzīvs!

Es varu mirt, — bet nemiršu tūlīt —

Varbūt vēl ilgi — gan jau nāve zin.

(121057/30)

RADĀMAS DOMAS

25.4.17.

2ironda(?) gaita
I Spiestavas sadauze.

II Cīņa pret Karali.

111 Izmisums un bēdze uz Londonu.

IV Zirondisti nodedzina Marata namu.

V Uzvara tiesā un triumfs.

Marata gals



I Marats konventā uzvar žirondistus.

II Corday kalnā(?).
111 Marata nāve.

IV Cordav tiesa.

V Cordav cietumā un aizeja

(121057/34)

24.5.17.

Ja sauc I drāmu par Maratu, tad viņa persona par daudz

izcelta, un tad nav traģēdijas. Ja sauc Zironda, tad citāda

konstrukcija. Un citas personas.

Kā būt?

Kas varons no Zirondas? Nav viena.

(121057/35)

22.11.17.

Marats pats vecākais, 50 g., pats gudrākais, nav runā-

tājs un avīžnieks vien, ir arī zinātnieks. Tāļš skats. Tādēļ

augstprātīgs. Labsirdīgs.

(121057/31)

25.5.18.

Marats par visiem vecāks, 50 g., bijis ārsts, izgudrotājs,
zinātnieks, Franklina draugs. Reliģiski, fizikāliski un poli-
tiski jautājumi. Citiem tikai politiski. Plašāk redz un

nicina citus.

Sen-Zists ir tikai 25 gadus vecs. Robespjērs 38.

(121057/36)
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Zīles vēsts

LUGAS FRAGMENTS

3.6.15.

Pirmais cēliens

(Agrs rīts. Ardze, ganu meitene.)

ARDZE

(Bezbēdīgi lēļo, atspiedusies pret koku pie govju kūts.)

Aila! aila! aila! la!

IRĢIS

(Saīdzis, kodīgi, iedams zirgus padzirdīt ar spaini.)

Ko tu lēļo, ganu meita?

Vistas miegā izbaidīsi.

ARDZE

(Atsmiedamās.)

Gaili, lūk, jau izbaidīju.

IRĢIS

(Piepešā sašutumā.)

Nelga tāda! Tu vēl smej!
Nav tev jaudas — bēdas nākl

ARDZE

Kādas bēdas? Tev kas kait?

Brālis tev ko nodarīja?
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IRĢIS

Tas! — Ik dien' tas manim grauž —

Kopš tas ņēmis manu zemi,

lecerētu līgaviņu,
Kura visas manas ilgas.

ARDZE

Zinu, zinu —

IRĢIS

(Nicīgi.)

Ko tu zini!

ARDZE

Ko tu dusmo, — visi dzied,

Beigas karam, visiem labi.

Tu kā apliets vien tik eji.

IRĢIS

Karam beigas? — visi dzied?

Ha, ne tādi nāk vēl kari.

Tu kā muļķe viena eji.

Aizpūrieši, meženieki,

Visi pilni zilu miglu.

ARDZE

Mate saka: nebūs karš,
Dzeldis, Juta —

IRĢIS

(Dusmīgi.)

Nemin' tos!

Dzeldim rūp sējas laiks,

Zagtā zeme rušināma.

Mātei bail katris karš,

Kopš pārskrēja kumeliņš,

Seglu kāpslī līdzi vilka

Asiņotas tēva miesas.

ARDZE

Nebūt karam! Tāli, tali!

Mīļai saulei neredzēt!
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IRĢIS

Nakti, nakti, tuvu, tuvu —

Kara soļi miegā dun,
Kara guņi rūsu kur,

Kara suņi zobus trin.

Vakar visi meža gali
Zemu līka sarkanoti.;

Sapnī visi raustījās:
Plecu kauli sakapāti.

ARDZE

Sapņi, miegi sadomāti —

Tie tev kara liecinieki.

IRĢIS

Ko tu zini!

ARDZE

Ko tu stāvi?

Tevkumeļi nedzirdīti.

IRĢIS

Tev kas daļas?

ARDZE

Kas to zin?

(Irģis aiziet.)

ARDZE

(Viena, dzied palekdama.)

Šorītu saulītes

Meitiņas smēja,

Zil-zaļi-sarkanus

Dzīparus svaidīja.
Rotā! rota!

«Dieviņa dēliņi:

Kiz, kizi, kizi.
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Ķer zaļus, ķer zilus,

Neķersi manis!»

Rotā! rotā!

Izbira gražojot
Kalniņos sudrabiņš,

Mežiņos dimantiņš,

Zaļzeltiņš pļavā.
Rotā! rotā!

(lenāk Dzeldis, garām iedams uz zirgu kūti,
nesdams auzas.)

DZELDIS

(Skaļi.)

Tā ir labi padziedāt,
Lai nerūga rūgumpodi.

IRGA BALSS

(Kūtī.)

Rekur priekus atraduši,
Dziesma pašu sadomāta.

DZELDIS

(Aiziet kūtī.)

ARDZE

(Viena dzied.)

Es klāju sagšiņu,
Man bira birums,

Dievadēliņš raudāja:
«Kur mana naudiņa?»

Rotā! rotā!

IRĢIS

(Iznākdams no kūts un runādams uz viņu pusi,
kur Dzeldis.)

Dziedi, dziedi — kur tā nauda?

Es sev pirktu citu zemi,
Kad man ņemta tēva zeme.
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ARDZE

Panāc šurp, došu naudu,
To sev liku pūriņā!
Še!

(23066/51—54)

TEKSTA PIRMUZMETUMI

8.10.14.

Zāle zemi plok pie zemes,

Koki lokās prom no vēja,

Karogs baigi gaisā raustās.

6.6.15,

Durvis, manim spītēdamas,
Cieti pretī sastājušās.

Dienas gaitu kavēdama,

Nakts tai ceļā pamet tumsu.

(Dienai ceļā stājas nakts.)

Lēnu soli tumsa iet,

Zemu acis nolaizdama.

(23066/42)

5.11.14.

Vidū teku, ārā teku

Cielaviņa pavasari.

yidū dusas neatradu,

Arā mieru nedabūju.
Saules gaišums spiež man acis,
Tumsa bailēm vaļā ver.

Kas tā dzen? Kas tā bēg?
Ko es trīcu, ko es gaidu?
Tas mans sirds mīļākais,
Gaišu pieri matus nes.

Vai tā ļaužu ļauna diena

Seko man slēpdamās?
Laime, mūža licējiņa,
Saki tu, ko tu liec?
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6.11.14

Sirds man jūt, baigi nāk,

Gaisi dreb, zeme sten,
Laime laužas ar nelaimi,

Lien tā Jaužu ļauna diena,

Asins pēdās slaucīdama,
Klus' tu sirds, pareģone.
Stundas, manas baltas stundas,
Ko man līdzi nenācāt?

Ceļā kājas pūtināt?
Laima mīļā, Laima liegā,
Gudrāks tavs lēmumiņš
Par visiem padomiem.
Vai tu, mana viešņa, nāc

Manu sirdi drebināt?

Nes man mīļu dāvaniņu,

Pacel manu sievas krēslu

Sudrabiņa sloksnītēm?

Liepai auga atvasītes,
Vai man augs lolojums?

(23066/28)

1.6.15.

<— Ha, ne tādi būs vēl kari!)

Gan tad skanēs citas dziesmas.

— Skanēs citas, vilkšu līdzi,

Karu mani nebaidīsi.

(23066/40)

lECERĒTIE LUGAS VIRSRAKSTI

3.11.14,

Kara dziesma.

5 cēlieni.

Karā kautas dvēselītes.

Tautas dziesma 5 cēlienos.

Zīles vēsts.

Tautas dziesma 5 cēlienos,
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5.11.14.

Kara veļi,

(23066/45)

RADĀMĀS DOMAS

39.10.14.

Idejas
Tautai jātop jaunai, brīvai no vācu jūga, lielai, patstā-

vīgai arī garīgi.
I

Nevis jāatmet cilvēcība, kā dara vāci, bet jātop jo cil-

vēcīgākai.
Ne ienaids, bet mīla, arī pretniekam, arī zvēram (cf. Ste-

fan Z\veig, «Berliner Tageblatt» 1
,

477), kas atmet taisnību

un mīlu.

Dažāda tēvzemes mīla, vāciem: sittliches Bewusstsein2,
latviešiem: varonība, nākotnes nesēja tauta.

29.10.14.

Ar lielu enerģiju visi raksturi, reiz iekustināti, spiežas
uz vienu lielu mērķi.

II

Sajūsmības nav bijis kur likt.

Dodat saturu visai dzīvei un mērķi visiem spēkiem: ne

prātam vien, arī jūtām; ne disciplīnu vien, arī patstāvību,

ne metodi un zinātni vien, arī gribu. Dodat tēvu zemi pa-

šiem savu, ne no kungiem nomātu.3

11.11.14.

Lai dzīvē kas ļauns darīts, viss labs un ļauns izdziest

vispārējā lielā sajūsmā.
111

Vecākais brālis: Es viņiem pāri darījis, tevi atņemdams,
lai cik labprāt tu nāci. Viņš tomēr savu laimi ir zaudējis
Tas man arī ir jāizlīdzina, ejot karā.
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Jaunā dzīves mērķa temats.

Tautas patstāvības temats.

Tautas vienību panāk caur brāļu samierināšanu.

Kā tautas patstāvību?

Pret kalpu,
— jaunīti,
— māti,

— kara kungu.
(23066/19)

11.11.14.

Man nav tiešas pretstatnes pret varoņiem tautas pat-

stāvības tematā. Visi minētie ir tikai netieši patstāvības

pretnieki. Vai nevajdzētu ārēja ienaidnieka?

Jeb vai iekšējais pretnieks ir svarīgāks, ja jautājums

top izšķirts drāmā tikai iekšēji, ne ārēji. Tautai pašai jā-

izšķiras, jāizcīnās iekšēji, vai grib būt patstāvīga? Kad

iekšēji pate grib, tad ārējs pretnieks nekā nespēj darīt,
arī tad ne, kad iznīcina. Jo tad patstāvīgā tauta krīt par
savu ideju, ideja uzvar un materiāli uzvarēs citā tautā.

(23066/20)

11.11.14.

Vecākais brālis vai jaunākais brālis tēlo kara briesmas:

Kā izlaupīs arī tos, kas neiet karā, kas nepretojas nevie-

nam kungam; vai kas grib nomest tikai savu kungu.

Jātēlo, kā vāci mūs spieduši 700 gadus, kā nu lielās mūs

galīgi iznīcināt. Kā no abām pusēm grib kolonizēt, zemi

atņemt, valodu atņemt, dēlus atņemt, pārvācināt, citu,
svešu garu iedot, lai nīstam paši savu tēvu-māti, tēvu

zemi, tēvu valodu, tēvu dziesmas.

(23066/22)

6.6.15.

Dzeldis bargs, pavēl prieku. Mate bur visu maju, lai

atturētu ļaunus spēkus. Ziedo gaili (?).
Manas sāpes meklēs tevi,

Tukšā gatvē vienas ies.
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Vakarklusums, nāves klusums,
Visa dzīvā pārvarētājs.

Vakars mīļi bilda dusu.

Visi viļņi tek uz tumsu.

Rudens vēji, nikni vēji
Zemē zvaigznes nopūtusi,
Tukšu dara debess druvu.

(23066/41)

9.3.16.

«Zīles vēstī» personām nav jābūt sadalītām pēc šķiru

grupām; tas būs «Durbes darbā». Te tikai nedalītu tautas

ainu ģimenē. Jeb vai jābūt abiem: Irģim un Medzim, jau-

niem brāļiem, kamēr Drogs ir vecākais — zemniecība.

Irģis proletība, Mēdzis sociāldemokrātija, Drogs zemnie-

cība, ? pilsonība.
Bet tad atkārtojas tas pats «Durbes darbā». Kā dot ele-

mentārās jūtas? Kas pamatā visam, kopīgas visam? Lat-

viešu tautas jēdziens dziļākais, dvēsele.

(23066/23)

12.3.16.

Mīla kā galvenā ideja. Atminēt vienmēr.

leskanas kopdzīves jautājums.

(23066/24)

13.5.14.

Uzbūve

Sākuma cēliens.

Sajūta: miera laime.

Laime pēc kara, kara briesmas tēlo, jaunu mātes laimi

paziņo. Aizgāja vīrs.

Māte mieru slavē, kultūru vai saka: Man vajdzēja pre-
cēt. Lielās ar karu?
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Jaunākais dēls sarūgtināts, atņemta līgava, jo man ne-

draudēja karā iešana.

Vecākais dēls rāj, nopietni pret karu, būtu nelaime.

Līgava apsmej: Ko tu varēji precēt? Ne karam deri, ne

mieram.

Sāk jaunākais dēls mācīties ieročus cilāt.

Erregendes Moment: Zīle dzied.

Vidus cēliens.

Sajūta: dusmas pret netaisnību.

Ziņa, ka jāiet karā.

Māte raud un lād, atņem arī dēlu.

Paziņo jaunu mātes laimi. Dabūt vietnieku. Kaimiņam
3 dēli, lai no tiem iet, samaksās, uzars viņu vietā.

Jaunākais dēls atspītē.
Māte pate jož dēlu.

Jaunākais dēls: Es iešu tavā vietā, lai iegūtu līgavas
labvēlību. Arī aiz spītēm.

— Redz nu, es labāks vīrs! Es — tas sliņķis, lempis.

Līgava apmīļo.
Vecākais dēls pacieš arī apvainojumu, nevarēdams at-

stāt vienu līgavu mātes laimē.

Tad vecākais dēls kaitināts atraida vietnieku, ies pats.

(23066/5)

13.5.14.

Gala cēliens.

Sajūta: sajūsma par tēvu zemi.

Jaunākais dēls nolūdzas veco, atmodusies mīla, ies no-

pietni viņa vietā. Vecākais dēls: Tev pašam būs līgaviņa.
Mums nav mājās ko darīt.

Jaunākais brālis: lesim abi.

Meitene: lesim abi.

Kaimiņam visi 3 dēli aiziet, tiem nav mātes, viens paliek
mājās. Jeb vai: lai irbes ecē.

Vecākais brālis

Jaunākais brālis

Māte

Līgava
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Māsa

Meitene

Kara kungs

Kaimiņdēli
Zīle

I Zīle dzied, tad teksta vārdi.

Starpcēlieni

I starpcēliens. Kara kungs. Vecākais dēls ir karoga ne-

sējs, tad top jaunais.
Skats ar meitenīti.

II starpcēliens. Mātes traģika: tāds bij arī vīrs.

Kara kungs: Tu vari, tev vajga mudināt uz karu, tevi

klausīs. Māte brēc: Visu atdevu. Kara kungs: Es tevi ari

atdevu. Karā ieguvu laimi.

(23066/4)

14.5.14.

Visi konflikti un problēmas visām lugas personām, lai

prasītu, cik asa un asiņaina izeja, izbeidzas vienā lielā

problēmā: visas tautas sajūsmā, ne sajūsma vien, bet dau-

dzu izturība, kura arī prasa asu un asiņainu izeju. Indi-

vīda traģika atrod sev atrežģījumu kopības traģikā, kura

ir augstāka un cēlāka. Indivīda paša traģika top tā pa-

celta.

Dažādas sajutās kara dziesmās.

1. Aši, aši zīle dzied.

2. Div bāliņi karā gāja, abi gāja raudādami.

3. Nu ardievu, Vidzemīte.

4. Karavīri bēdājās, asiņaina gaisma aust.

I Raudāšanu ka gribētu iespaidu.

Ilgas pec tāluma kā pamats kara tieksmēm.;

Jaunākais brālis — uz tāli, lielinieks.

Vecākais brālis — uz tuvu, paturot zemi zem kājām»
mazinieks.
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II Jaunīte.

Sāpēs dzemdēt, sāpēs audzēt,

Atalgā sev dabūt — sāpes.
(23066/6)

29.10.14.

I

Māres lūgšana no meitas?

Māre sūtīs — nesaka ko.

Uzbudnē: zīle dzied, un ienāk Saules meita.

(23066/7)

29.10.14.

9.11.14.

II

Vidus punkts: jaunīte paziņo mātes vēsti kā galveno
ierunu pret karu. Ap to cīnās.

Sajūsma, mērķa meklēšana pret mātes un bērna tiesī-

bām.

111 Jaunīte — sacērt vīram roku, ne jaun. brāl.?

Kara kungs? Atnāk ar kara vēsti, jo I bij tik nojautas.
Kalps un gane?

(23066/8)

29.10.14.

111

Saules meita kā neredzams pretspēks, vai arī redzams?

Atvadas?

Jaunīte sacērt vīram roku.

Tomēr aiziet?

Sievas rūgtums pret vīru, pret Laimi.

Cīņa ar vīru, kurš nu nespēj iet.

Jeb vai: ies kā vienkāršs zaldāts.

Gara vaimanā, ka viena atstāta, abas ar māti raud.

les vīru meklēt, palīdzēt.
(23066/9)

9.11.14.

I

Vēl nezin noteikti par karu. Kāds mērķis.
Tādēļ vieta ilgām pēc tāles, pēc dzīves mērķa.
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Lai arī naids, kad tik nemiers.

Kalps pret karu, nav māju, alga un Kara kungs.
Jaunākais brālis: Es arī kalps, nav māju, iešu meklēt,

bet bez kunga.

(23066/7)

9.11.14.

IV

Kaujas lauks.

Jaunītes cīņa ar vīru un Saules meitu. Grib mirt, iet

līdzi Saules meitai.

I Ar Saules meitu.

II Ar vīru.

Kaujas skati.

Vecākais brālis karogu piesien pie kreisās rokas.

Visi kari kājas āva

Uz karoga nesējiņi.
— Jā, iešu, lai nāk uzvara pretī man.

(23066/10)

10.11.14.

111

Saules meita rādās: naidīga, atņemšu tev vīru.

Cīņa ar vīru.

(23066/11)

10.11.14.

IV

— Man citas dzīves nav kā vīrs.

Satiekas, redz viņa varonību.

Vīrs ievainots viņas dēļ.

Salīgst ar vīru un Saules meitu.

Saules meita ved viņu prom, kad vīrs piesējis karogu.
Nu vīrs arī redz. — Kurp vedi? — Uz nāvi! Uz uzvaru!

Kas dievu redz, tam nav labi; tad runā ar dievu, pie*
sauc viņu palīgā.

Sauc Pērkoni.

— Grauj pret! Grauj pret!

Karogs zaudēts, iet meklēt.

(23066/12)
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10.11.14.

V

I Visi nobēdājušies: karogs zudis. Jeb vai karogu zo-

bos iekodis vīrs.

II Jaunīte atnes vīra līķi, tad izvelk paslēptu karogu.

let vīram līdzi debesīs kā leišu sievas.

— Es savu pienākumu visur izpildīju un daru to sev

par prieku!
Jeb vai: vīrs atdzīvojas, Jaunīte uzgavilē, visi tāpat.

— Kur es esmu? — Mājā. — Zaudējām? — Uzvara. No

prieka mirst: Uzvara! Kur karogs? Jaunīte: Še ir. — Uz-

vara!

(23066/13)

31.5.15.

Divi kalpi.
I Kad saimnieka klēts deg, arī mana iedzīve sadeg. Jā-

glābj arī man.

Vecākais brālis — pieņemts bērns, no svešiem kalpiem.

2.6.15.

Ganes brālis kalps, kurš neiet karā.

Gane atcērt ar rīksti kā zobenu uz Vecāko brāli. — Tā

redzēju tevi situs [?].

(23066/31)

2.6.15.

I

Sievas raudātājas.
Vecākais brālis. Ko stāvat? Ko čukstat? Ko jūs darbā

neejat?

Arī citām kalpu sievām baiļu ainas: kaula tilti, asins

upes.
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Aiz prieciņa nevarēju
To ciemiņu garām iet.

(23066/32)

2.6.15.

II

Latvji nekad nav kārojuši mantas iegūt. Nekad dzies-

mas nedzied par kara laupījumu, tikai par tēvzemes aiz-

stāvēšanu.

Kaulu tilti ved uz mieru,

Asins upes tek uz sauli!

cf. «Klusā grāmata»
Arī vēl strīdi nerimuši, bet aizrauj sajūsma.
Circeni ieliek cepurē: kad būs karsta kauja, tad dziedās

kā siltā aizkrāsnē.

(23066/33)

2.6.15.

II

Māte sabrūk pretestībā pret karu, kad parādās Kara

kungs. Tad elēģiski. Kā tautas dziesmā 1324.

Māsas no kaimiņiem. Karavīri. Pretstats pret ganes brāli.

Veļas šurp asins vilnis,

Vēja māte jūru šauta,
Jūras asins šaudījās.

Māte pa nakti arī nav gulējusi, kaut gan dienu bij de-

dzīgi pret karu. Gatavo brūnus svārkus, tic zīlei.

(23066/34)

2.6.15.

111

Ne nu vaira dieviņš redz,

Ne ar mani bāleliņi.
(23066/35)

7.7.15.

Uzbudne: jaunākais brālis ņem par iemesli zīles

dziesmu: dzīt vecāko karā, lai paliktu pats mājā, lai būtu

brīvs no tā varas.



Meitene zīles vēsti nes pati, lai ietu pate karā un dzītu

jauno brāli.

2 pretspēles, katra uz savu pusi, 2 darbības, bet karš

apvieno abas. Bet vajga arī attiecības uz vecāko brāli:

meitene dzen jaunāko brāli, lai tā tiktu brīva no vecā

varas. Tātad vecākais brālis dara varu, kuru jūt ne vien

jaunākais brālis.

(23066/14)

7.7.15.

I Vada darbību pretspēle, jo vecākais brālis grib
mieru, kultūru, pastāvošo izkopt, turēt savā varā.

II Apsviešanās — vecākajam brālim nevis griba pēc

varas, bet līdzekļi: ejot karā, zaudējot vien var iegūt.
111 Sieva neapsviežas, jo viņas mērķis cits, ne vara,

bet miers pats par sevi. Viņa lūst, kad zaudē miera pa-

matu — vīru.

(23066/15)
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NERONS

RADĀMAS DOMAS UN LUGAS PLĀNOJUMI

19.12.14.

Nerons un Agripina
I Palātā. Aktes atņemšana aiz valsts rezonas

1
.

II Senātā. Nerona valsts akti aiz spītības.
111 Dzīres. Britanika nozāļošana.
IV Salīgsme ar Agripinu.
V Agripinas nāve. Rīkos par izlīdzni lielas bēres.

Romas dedzne.

20.12.14.

Epiktets, filozofs, izteic domas, tik tālas, ka nesniedz

ne dzintarzeme, ne hiperborieši
2
,
kur būs visi ļaudis biedri,

solidaritāte, ne sentimentalitāte un liekuļota mīla, nebūs

vergu, bet visi strādās. Epiktets pats bijis vergs un to

zin un jūt. Pretī kristītie, kuri grib palikt vergi, bet at-

pestīs tie, kas vergi, bet top brīvi.

Nēronā rāda visas briesmas: nebrīvību, despotismu,
iedomību, imperiālisms, diletantisms kā valdītājs, pats ne-

valda, bet algoti spēki — viss, kas ir monarķisma un ka-

pitālisma laupītāju valdībā.

(23099/26)

111

20.12.14.

Dzīrēs. Pēc Britanika nāves. Kā pie St. Victor. 3

Māte. Kas te noticis? Nērons. Pate zini, viņš bieži slimo.

Ko uztraucies, pate viņu ārstēji. Tu taču mani mīli, man
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devi troni. Kad ari nomirtu Britaniks, kas par to? Slims

daudz kaitētu valstij. Tev tik rūp valsts. Māte. Nest viņu
šurp. Nerons. Es liku viņam sniegt palīdzību. Viņš taču

dzīvs. — lenes. Māte. Miris! Nerons. Dieva prāts, būs ari

tev miers. Māte lād. Nerons. Vai tev nu nebūs vairs ko

pret mani izspēlēt? Vai tādēļ tu kliedz? Kliedz, kas ir

vājš, kur nu tava valdība pār mani? Māte — pārmaiņas,
traģisks moments, sabrukumu nojauš. Nerons. Kas vēlēja

šurp dzīrēs nest mironi? Es jūs visus iezīmēšu, kas vēlējāt

un nesāt. — Nomet mironi, tas ar paceltu roku krīt pret
Neronu. Nerons izbaidās, vai dzīvs vēl tomēr? — Kur

māte? Sauciet šurp! Viņu gribu nolūgt, izlīgt. Aizbēg jeb
vai sāk smieties: — Es jūs pārbaudīju, es zinu visus, zinu.

(23099/27)

24.4.15.

V Pēc Agripinas nāves

Nerons un draugi iztēlo sev, ka visa aristokrātija ar

viņu priekšgalā rādīs teātri — priecīgi iesaucas, tad pie-

peši apraujas no mirējas, sabaidās.

Runā tad par lieliskām bērēm, par Romu kā zārdu priekš
ķeizarienes.

Demetrijs Kiniķis, propagandē pret Neronu.

(23099/28)

20.4.23.

Nerons

Simbols mūsu laikam.

lekšēja nesaskaņa: liela vara, grib būt dzejnieks, bet

nav radoša spēka un to nevar piespiest. Tas ir grieķiem:
brauc turp, izsmej ar pārmērīgu slavēšanu.

Ļauns nav radošs.

Jābūt ļaunam, lai turētos.

Pretnieki ne kristīgie, bet brīvais gars valstī: Vindex4
.

Seneca, Petronijs.
Kristība kā ideoloģija saimnieciskam spēkam.

(23099/19)

20.12.23.

Nerona vaina, ka nav diezgan ļauns.-



Līdzīgs raksturs un liktens.

Ivans Briesmīgais — ciņa pret bajāriem.
Henry VIII laikam ari.

Nerons civilizētāks, spožāks laiks.

Psiholoģisks problēms
monarkisks problēms
morālisks problēms, Jauns nav radošs

filozolisks problēms
vēsturisks problēms, Nerons kā parādība vēsturē

II uzplaukuma laikmets. Sudraba.

Vai Nēronam kāda ideja?
Kuru tematu ņemt: Agripinas vai Nerona nāvi?

Lasīt: Tacitus, Suetonius, Ferrero, J. Hart.

(23099/20)
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ANTIKRISTS

RADĀMĀS DOMAS

21.2.17.

Jāraksta vācu drāma, vāciem saprotama latviešu viela.

Eine lettische Tragodie 1
. Tā apmēram kā «Trimdenieks».

Kurzemi atņem baroni2: stiprināsies reakcija arī Vācijā.
Tauta izzudīs, kas tik progresīva un revolucionāra. Jā-

glābj I

Apmēram kā «Gulbja dziesma».;

(22811/10)

16.11.17.

Antikrists. Traģikomēdija.
Aristofaniska. Hauptmann Festspiel filistroza. Viņa

Atēnu kā vācu dienestnieci kungu drēbēs. Šmita Ahils —

vācietis. Chamberlain. Kristus vāciets. — Da Vinci.

V Vieta Krupa lielgabalfabrika
3
.

Pret to nāk brīnum-

putni — lidoņi un sagrauj. Beigās uzraksta Fraternitē4
.

Esene — vācu Meka5
.

Personas: Viļums6
,

Hardens. Kara dievs7
.

Indiešu sektes

pielūdzēji.
I Krupa fabrikā.

Prettēli?? Varbūt apokaliptiski zvēri, ģerboņa zvēri un

zem to maskām personas.
Loids, Vilsons, pāvests, Brantings8

.

4 apokalipses jātnieki.;
Rīgas ieņemšana.

(22811/11)
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8.12.17.

Mašīnu telpas.
1) Kara griba Esenē, vajga ienāku vai tam ražot.

— Man ir pārsteigumi.

2) Spiegu piekrišana, beļģu nokaušana.

«Papīra strēmele — līgums». 420 lielgabalu.
Cepelīni 9

,
U-laivas10

.

— Še jums nauda, ko ienīstat, iznīcināt to.

Viļums par Napoleonu.
3) Viļums par dievu, sv. Māra. Indieši.

Junkuri valda viņu. Hindenburgam dzen naglas pa-

kaļā. Krīze? Kā?

4) Krievijas atkritne, revolūcijas piekritne, Meka, Basi-
dade, Jeruzaleme pret. 11

5) 4 apokaliptiski jātnieki. 4 zvēri.

Galā pašas tautas, arī vācu, atmostas, nokrata ķeizaru
un sociāldemokrātiju. Nepalīdz stiprākiem, bet vājākiem.
Nav vairs reālpolitiska, top ideāla.

Apgāž materiālismu 12
,

naudas varu. Visu pasauli, ari

pagānus, barbarus, apņem saule.

(22811/12)

9.5.18.

Ja nāktu eņģels pats, tam neticētu.

Atnāk eņģels pilnīgā uzvalkā. Kur ņēmis tauri? Kur

pircis?
— Kas ir pirkt? —Raksti protokolā: zadzis.

(22811/14)

10.5.18,

Antikrists. Antidemoss.

Skats: Hindenburga naglošana.

Hindenburgs ir dzīvs, viņā atsaucas.

(22811/15)

24.5.18.

Pats Viļums 11, būdams kroņprincis, tāpat intriģējis pret
savu tēvu. Tā arī Antikristam vēl melnāks dēls.

(22811/16)



7.10.18.

Gog, Magog un Dc magog.

Gog, Gogam, Gogamed.

Antikrists grib visu pasauli iekarot, uzdodas par Kristu.

Bet tad abi līgst pret trešo, Demagogu. Tas beigās uz-

var.

Demagogs cīnās priekš abiem, tad viens atsakās cīnīties,

tad abi savienojas un uzvar.

Par padošanos un otras daļas nodošanu jāizpērk: tā ir

jaunuzbūve.
Savstarpēja neuztice, ļauni līdzekļi — jāziedojas, top

dēmoss, bez goga.

(22811/17)

Elle un debess.

Elle — fabrika.

Debess — akcijas firma (baznīcas tukšas).

(22811/91
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JAUNPROLETI

RADĀMĀS DOMAS

22.6.15.

Drāmas temats. Sociāldemokrātija. Krīze pārliecināta un

sajūsmināta cilvēka dvēselē. Jūtas pus Don-Kihots. Grib

atjaunot partiju. Sludina dzīvu garu pret dogmu. Prole-

tārismu, proletismu pret sociāldemokrātismu. Humānismu

pret veikalismu.

Revolucionārismu pret reformismu. Nacionālismu pret
kosmopolītismu. Krievijā, jo no turienes jānāk jaunam.

Karo pret varu, ne neitrālismu. Mazās tautas pret lie-

lām. Federācija pret imperiālismiem. Grib iet karā, viņu

nošauj neitrālisti: neuzvar vara, bet ideja, dzīvs gars, to

neapturēsat, tas augs.

(114138/2)

19.8.29.

I levads — sajukums dzīvē.

II Kur iemesls? Kas visiem kopējs?

Egoisms pamats, uz to pasaule uzbūvēta? Kāda

aina? — Kapitālisms.
111 Kas ir glābiņš no egoisma? Vai teorētiski iespējams

uzbūvēt uz cita pamata pasauli? Jā — pretstatā uz

altruismu, mīlu.

Kādas sekas tam būtu? Kas ar to sakarā?

Mīla, draudzība, laime, labums, skaistums, māksla.

Kur altruisms ir jau atradies? Sievietē-mātē, bērnā.

IV Jauns princips, kā to izvest dzīvē?

Nav viegli. Visa vēsture jāvērš. Jauna politika, kas



nedibinās uz varu, egoismu, dažu tiesībām, bet demo-

krātiju — pret dažu valdību, solidaritāte — pret

egoismu, mīla — pret naidu, revolūcija — pret karu.

Kur spēks, kas to izved? Mīla — jūtas, kad top aktī-

vas, parādās kā gars. Prāts un gars nāk un top vadīts

no jūtām, no mīlas. Mīla rada parādības un ari radī-

tāju, kas tāļāk rada.

Mīla rada garu, radošo.

Postošo garu rada arī naids, egoisms. Bet tie nerada

radošo. Egoisms izmanto ij mīlu, ij radīto; rīkojas

neekonomiski.

Progress mazs — tikai nedzīvais, tehnika.

Mīla radīs tieši, ekonomiski, vairāk, ašāk, jo jūtas
ir vienīgā dzīve.

V Kas pretstats dzīvei un mīlai? Nāve!? Bet nāves nav!!

Nē — pretstats ir — nebūtība. Pret to tik viens

līdzeklis: pārvērst veco un no jauna radīt.

Bet kas ļauns? Egoisms tas nav, jo tas tik grib sevi

uzturēt, bet uz cita rēķina.
Bailes no pārvērtības. Tātad dzīvē pašā — t. i., spēkā,
kas nāks.

(114138/3)
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ALEKSANDRS

TEKSTA FRAGMENTI

111 cēliens

(Aleksandra telts vai peršu pils.
Aleksandrs ziedo dioskūriem Kastoram un Polluksam. Viņam līdzās

grieķu, peršu un babiloņu svētnieki un pareģi. Drusku attāļāk — peršu

augstmaņi kā ziedojuma goda sargi.
Istabā viesi: grieķu, maķedoņu un barbaru karavadoņi, virsnieki, ka-

reivji, sulaiņi)

ALEKSANDRS

Gods dioskūriem!

(Lej vīnu ziedoklī.)

Dzerat, brāļu dievi 1

(lenāk Klits.)

KĀDS MĒDIETS, GODA SARGS

Nāk Klits!

ALEKSANDRS

(Turpina.)

Nu svētāt mūs ar brāli Klitu!

Un dodat labu ceļu mums un mūsiem!

KLITS

(Grib iet cauri goda sargiem pie ziedokļa, tie laipni viņam liedz.)
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Ko? Mēdiets jau tik liels, ka pretī stāj
Pret maķedoni, kurš to vakar kāva?

MĒDIETS

Tu traucē svēto ziedojamo kārtu.

KLITS

(Bargi.)

Laid!

ALEKSANDRS

Laidiet viņu klāt, — Klits ir mans brālis.

(Apskauj Klitu sirsnīgi.)

Nāc, nāc! Kāds prieks! Kā baidījos par tevi!

Aiz ļaunām zīmēm, ko tas zīlnieks melš.

Aiz prieka dzersim toties vairāk!

KLITS

Dzersim!

Es smejos par tiem zīlniekiem.

ALEKSANDRS

Nē, nesmej!
Tu sapnī rādījies man melnās drēbēs —

KLITS

Nu, es jau «melnais» saukts.

ALEKSANDRS

— Tu sēdēji,
Kur Filots, Parmenijs, kas — nomiruši!

Kad tev tik nenotiek kas ļauns, mans Klit!

KLITS

(īgnā balsī.)

Par sazvērību liki nokaut tos,
Kas bij tev draugi!
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ALEKSANDRS

(Novērsdams runu, paņem ābolus no galda un sniedz Klitam.)

Gribēju tev dot —

Cik skaisti augli! — grieķu! — no pat jūrasl
Tik tāli sūta man — vēl turas svaigi!

KLITS

(Zīmīgi.)

Kas grieķu, turas ilgi, — prot' tik turēt!

ALEKSANDRS

(Sirsnīgi.)

Man tevis dēj tā rūp! — Nu dzersimī

(Dzer aši un uztraukti.)

KLITS

Dzer!

KĀDS MAĶEDOŅTJ KAREIVIS

(Pienākdams Aleksandram draudzīgi klāt un uzlikdams roku uz pleca.)

Kungs, mījais, nedzer tā! — Dažs Parmenijs
Vēl slepus dzīvs.

ALEKSANDRS

Ko runā? Še tik draugi.

KLITS

(Rupji, augstprātīgi.)

Ko drīksties, nelieti? Vai neizglābu
Šim dzīvību?

(Aleksandra roku aplikdams.)

Tāds sumpurns iedomājas!

KAREIVIS

Es ne uz tevi, Klit, kaut gan tu rupjš.
Tie Filoti, tie uzpūtīgie, špetnie,
Kas greznāki par pašu karali!
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Nez ko tie tīko? (Uz Aleksandru.) Tevis tagad nemīl,

Kopš Filots beigts. Bet mīlam tevi mēs.

ALEKSANDRS

Tu lāga vīrs! (Dzer.) Tjz maķedoņiem! Sveikil

BABILOŅU SVĒTNIEKS

Kungs, nedzēri Grieķi teic: Bakhs nav tavs draugs,

Kopš izpostīji viņa šūpli — Tēbas.

(23015/43—46)

23.7.15.

(Aleksandrs priecīgi skraida, ķersta biedrus. Bet jūt reimatismu.)

ALEKSANDRS

Cik skaista diena, vasarsaule kaist,

Bet pretī Eifrats veldz, mēs vidū smejam,
Kā lāsas mirdzam. Ūdens smalciņš, mirdz un zūd.

CITS

Ak, ko, tas zūd, bet viens uz mūžu mirdzēs,
ToMitra mīl un Amons-tēvs, un ļaudis!
— Vai Jaudis — sazvērnieki arī? — Saule deg. —

[ALEKSANDRS]

Kas tās par ēnām pārskrēja man pāri?
— Ak, ko! Ik zariņš priecīgs sniegt tev saldu ēnu,
I debess putni nāk un sargā tevil

[ALEKSANDRS]

Tie kraukļi, ko tie atkal skrien, man riebj. —

— Pie Amona tie kraukļi tevi veda,
Pie tava tēva.

[ALEKSANDRS]
— Jā, bet pretī ķērca man,

Šurp nākot Bābelē. — Kaut nenācis.
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9.9.16.

ALEKSANDRS

Tie kāvās savstarp gaisā, kamēr viens

Man nokrita pie kājām un bij beigts.
Kaut būtu klausījis es Neurokam!

Ak, klausīt — agrāk nebij tas mans spēks!
Bet pavēlēt. Nu klausu, klausos visiem.

Pilns nams ar burvjiem, zīlniekiem un reģiein,
Ar šaubām, bailēm un ar aizdomām,

Ne soli nedrīkst spert, un agrāk skrēju
Caur briesmām, gariem, dienas cauri smiedams,

Līdz pasauls galam!
— Kungs. —

[ALEKSANDRS]

Jā gan, līdz galam.
Kā drīksti šaubīties tu, vergs?
— Es nešaubos, kad nešaubies tu pats! Nē, nē!

ALEKSANDRS

Kas teic, ka šaubos? Lielās akmens kraujās
Es rakstīju, ka tālāk cilvēks netiks

Pār mani pāri.
— Zvēriem esi lauva

Un ļaudīm dievs.

(23015/521

DIALOGU UZMETUMI

5.7.15.

ALEKSANDRS

Es būšu otrs Ahils.

PARMENIONS

Tā ir labi darīt.

ALEKSANDRS

Es iešu apraudzīt Ahilu uz Iliju; es Ilijā sākšu karu*
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PARMENIONS

Tā ir ļoti labi,

ALEKSANDRS

Es ziedošu Ahilam un izvedīšu līdz galam īlijas karu, līdz

tik tālam galam, cik vien ir Āzijai pāri pār paša Prome-

teja klintīm.

PARMENIONS

Tā ir labi teikt.

ALEKSANDRS

Es gandarīšu par viņa nāvi Agamemnonam un visiem viņa

varoņiem, es gandarīšu par viņa ciešanām Odisejam un

izbraukšu līdz galam visus mērķus, kurus sasniegt Odise-

jam neļāva nelabvēlīgi dievi.

PARMENIONS

Neaizmirsti vispirms argonautu braucienu, atved zelta

aunādu, daudz, daudz zelta, kaut ari bez aunādas, kaut arī

bez Mēdejas, kaut arī ne aiz Hellesponta, kad tik zelts.

ALEKSANDRS

Jā, jā. Pār Hellespontu es iešu pāri, un man viņš būs rāms

un smaidošs, ne nikns kā Kserksam, kas viņu pēra. Es

gandarīšu jūrai un zemei tāpat kā cilvēkiem un nesīšu

tām tikumu un taisnību.

PARMENIONS

Jā, jā. Bet neaizmirsti zeltu, daudz zelta.

ALEKSANDRS

Es gandarīšu tiem, kas virs zemes un zem zemes. Es vi-

siem dieviem ziedošu un samierināšu visus miroņus. Es

Leonīdu celšu atkal cīņā, un Temistokls un Miltiads neno-

Pūtīsies par atēniešu nepateicību. Es visus vedīšu un iznī-

cināšu grieķu mūža ienaidniekus — persiešus.
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PARMENIONS

Un dosi persus mūsu rokās līdz ar viņu mantām un sie-

vām.

ALEKSANDRS

Un sēdīšos Dārija tronī un mūža ienaidniekus, persus un

barbarus, padarīšu par grieķu draugiem, un visu pasauli
iekarošu un apvienošu, un padarīšu par ziedošu dārzu kā

peršu karaļu paradīzi.

PARMENIONS

Jā, jā, un, kad neiznāk, daudz nekait. Bet vispirms ap-

vieno grieķus un maķedoniešus uz zelta iegūšanu.

ALEKSANDRS

Es esmu pats kā liels uguns, kas nevar rimt iekš sevis,

bet grib apņemt un sasildīt visu pasauli no zemes iekšas

kā saule no augšas, un zemes siltumā lai viss zied.

PARMENIONS

Vispirms deg liels uguns visā Grieķijā pret tevi pašu:
grieķi ir atpūtušies un pieņēmušies mantā un spēkā, un

negrib tavu un maķedoniešu jūgu. Rādi tiem vēl lielāku

mantu, ko tu vien tiem vari dot, un tu viņus koposi un

kalpināsi sev.

(23015/I—2)

15.7.15.

ALEKSANDRS

Es orientu iekaroju.

KALASS

Liec viņu grieķībai kalpot, jo tie barbari.

ALEKSANDRS

Nevienam nebūs kalpot, orients ir arī kultūra, no orienta

nāk arī grieķu kultūra.
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KALASS

Bet grieķi attīstīja un izdaiļoja tos mazvērtīgos graudus,
kā no meža ābola top dārza ābols.

ALEKSANDRS

Ari persiem sava kultūra, katrs trauciņš smalkāks, visas

domas plašākas. Nevienam nebūs kalpot, savienot abas

kultūras.

KALASS

Tu tik stipri aizstāvi barbarus. Vai tās ir slepenas kopības

simpātijas, kas radušās vēl pirms tevis? Tad neapstrīdi.

ALEKSANDRS

Tu slepeni domā un baidies teikt, ka maķedoņi arī nav īsti

grieķi un nav cilvēki, es nebaidīšos teikt, ka tu kalpo šim

neīstam grieķim. Persis nekalpo tam, ko skaita zemāku.

KALASS

Ir tik viena izglītība.

ALEKSANDRS

Ir daudzas. Tikai starpsienas. Tās es nojaucis. Jūs esat tik

šauri, ka gribat visu noturēt tik Atēnās. Jūs visus grie-

ķus neatzīstat par līdzīgiem, kur vēl barbarus.

KALASS

Eiripīds samaitāja skaidro grieķību, vēl vairāk maitās

orients. Nevajga nojaukt starpsienas.

ALEKSANDRS

Kadē] tad tu te man, jaucējam, līdzi?

KALASS

Nu, es viesis.

ALEKSANDRS

Tikai ēšanas dēļ, izēst barbarus, bet darīt tiem labu.
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KALASS

Viņus neskaita līdz.

ALEKSANDRS

Viņi arī cilvēki, lai top arī izglītoti. Tad nāks jauna pa-
saule no visu kultūrtautu kopsummas.

KALASS

Bet grieķiem nāve un mazajiem grieķiem.

ALEKSANDRS

Lielajiem grieķiem nē.

KALASS

Arī lielie grieķi saģiftēsies no pūstošā orienta, sapūs viss,

ALEKSANDRS

Ā, sapūs viss? Kur glābiņš? A, zinu! Jānāk klāt tautām,

kas bij vēl ārpus šīm kultūrtautām. Jāatrod tādas gluži
tālas, gluži svešas, gluži citādas kultūrtautas, jo mēs visi

radi ar Ēģipti un Asīri.

KALASS

Kur tad tādas ir? Indijā? Skitijā? Hiperboreji? Vai gribi
mūs par tādiem pārtaisīt? Gluži mūs pazemot?

ALEKSANDRS

Bet tu saki, ka vecās kultūrtautas pārdzīvojušas: ēģipti,
babiloņi, pērsi. Tad vajga atjaunot,

KALASS

Grieķi nav pārdzīvojuši.

ALEKSANDRS

Bet, kad grib palikt uz vietas, tad arī pārdzīvosies. Jau

tagad nespēj sevi aizstāvēties.

KALASS

Kad būtu vienprātība, Filips nebūtu iekarojis.
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ALEKSANDRS

Es jau saku, ka neprotat aizsargāties, jo tur vajga vien-

prātības. To es jums dodu. Es dodu jums jaunas asinis un

dvēseles. Tu saki, nepietiek. Tad es došu vēl jaunākas,

(23015/15)

RADĀMĀS DOMAS UN LUGAS PLĀNOJUMI

7.7.15.

Ģēnijs savā raksturā un dzīvē savieno nesavienojamas
īpašības, tādēļ viņš domā, ka nesavienojamas lietas var

tapt savienotas arī ārpasaulē. Viņš pārtaksē pasauli, jo
pats liels un skaita citus lielus. Viņa mērķis gandrīz vie-

nīgi: pasaules apņemšana un savienošana. Viņš vienīgais
kā dievības ideja.

(23015/20)

9.7.15.

Aleksandrs grib savienot, redz orienta pārākumu, pa-
redz jauno kosmopolītību, Indijas filozofijas despotismu,

seksuālismu, fantastiku. Izglītība, kura kopsummā no vi-

sām tautām. Viņš sagatavo jauno pasauli, salauž starp-
sienas.

Orients saģiftē grieķību, un grieķība, izplezdamās uz

orientu, viņu uzņemdama, pate sev nāvi gatavo. Bet no tā

iznāk jauna dzīve, nāk klāt tauta, kas bij ārpus vēl šīm

abām pasaulēm.
Šo pasauli meklē Aleksandrs Indijā, bet nevar nekur

atrast.

Tā viņa traģika.
(23015/10)

10.7.15.

Aleksandrs kā Bakhus nāk no Indijas. Tāpat Aleksandrs
kā Oziriss apvieno un kārto zemi, iet tālā pasaulē, lai

visur izplatītu kultūru. Tvphons-Zets 1
un 72 sazvērnieki

pierunā likties zārkā (Babilona), lai mērītu viņa lielumu.;
Locekļus saplēš 14 daļās.

(23015/11)
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14.7.15.

Indiju nesasniedz, bet gan Indijas fantastiku, tas ir

jauns grieķu šaurajā pasaulē. Lielo domu par dievību:

nirvānu.

IV Indieši pārvar Aleksandru garīgi; tad Aleksandrs

nodod indiešu zaldātus. V nāk pēc zaudējuma kā uzvarē-

tājs, kā Bakhus, kā dievs.

(23015/4)

14.7.15.

111 Grieķi nicina Aleksandru, arī Aristotels, Kleits tikai

izteicējs. Parmenions. Kallisthenes. Un tomēr Aleksandrs

ir izvedis, ko grieķi tikai gribējuši. Visus vecos vārdus,

visu derību piepildījis kā Kristus. Visas ilgas dzesējis.

Grieķi neprata valsti dibināt, to darīja Aleksandrs, tikai

Aleksandrs pāris gados pazina lielu grieķu valsti, ne sīkas

pilsētiņas.
Tomēr grieķi viņu nicina.

Tad nosit Kleitu un Kalistenu.

111 augstums. Apņemas atriebt grieķiem, panākdams, ko

tie nav ne iedomājušies: vienību un vēl tālāku iešanu:

zeme ir lode. Indija tad ap Āfriku, tad ap okeānu, tad

jaunu ticību pēc vienības, tad ilgas un dievību, tad bez-

mērību, kuras nav grieķiem. — Jūs mazpilsoņi, es gribu
pasaulspilsoņus, indiešu fantāziju.

(23015/12)

15.7.15.

Jums jau sāksies pagrimšana dzejā un mākslā, un filozo-

fijā, arī Aristotelis. To uztraukumā teikt jau apņēmies, ne

polemikai. Varbūt pēc Klita nāves, lai sevi mierinātu un

attaisnotu. Saruna pirms Klita iejaukšanās. Tad Klita ka-

tastrofa.

(23015/16)

15.7.15.

Savienošana turpināta pret grieķu un maķedoniešu
gribu.

Zuzas2 nodedzināšana? Precē Roksolanu. Pērsi viņu die-

vina. Ēģipti sauc Amona dēlu, uzceļ Aleksandram ziedokli.

Kurš cēlons stiprāks: savienošana vai dievināšana?

(23015/25)
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15.7.15.

I

Sākas ar Parmeniona sarunu.

Dziņas moments: grib izvest ilgas, ievest kultūru? Sēst

Dārija tronī.

Beigas: Dārija nāve un sēšanās tronī — pārsteigums:
žēlas un lielāka kultūra.

Ir jau labi uz beigām karam vai nobeigts Dārija karš.

Kāda jauna dziņa? Caur ko izsaukta?

Varbūt savienošana? Tad dziņas moments pēc Dārija
nāves.

(23015/21)

15.7.15.

Kleitos saukts melnais.

cf. Plutarch. 23.

Parmenions greizsirdīgs uz Aleksandru. 51.

Aleksandrs noliek arī Aristoteli: ir tikai krājējs un šab-

lonizētājs. Nav radītājs kā vecie. — Es viņam un jums
atveru pasauli, krājat nu to, kārtojat to, ko es dodu.

Menanders ir privātnieks, nav vairs lielās dzīves, Theo-

dektes3
nespējnieks. Tikai tēlnieki lieli.

(23015/13)

15.7.15.

111 ? IV

Žēlojas par Klita nāvi. Anaksarhs monarķists apmierina.
Apņemas iet uz Indiju. Maķedoņi pretī,

IV

I Maķedoņi neseko. Izmisums, ka viņš atkaras no

maziem.

II Tad nodod indiešu zaldātus.

111 Tomēr maķedoņi neiet. Divkāršas sāpes, arī viltas

nelīdz.

II Disputs ar indiem. Grib garīgi uzvarēt. Zaudē.

IV Tad, kad visu zaudējis, uzvaras gājiens.
1. skats

Žēlas par Klitu.
Anaksarhs.
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let, lai izlīdzinātu, uz Indiju.

Maķedoņi neseko.

Izmisums.

Ļaunas zīmes, labas.

Ratus liek sadedzināt.

2. skats

Indiešu zaldāti.

Indiešu filozofi musina ļaudis.
Porus.

Androkothus redz Aleksandru.

Maķedoņi neiet vairs.

Aleksandra dusmas, maķedoņu raudas.

Top ievainots, izrādās maķedoņu mīla, tad Aleksandrs

atļauj iet atpakaļ.
Lūdz dievu, lai neviens netiek pāri par viņa gājiena

robežu.

Altārs grieķu dieviem.

Nepaliek karaspēka ne V4no120000.

Karmaniā4 Bakha gājiens.
Plāns apbraukt Āfriku līdz Herkula stabiem5

.

(23015/32)

15.7.15.

IV vai V

Aleksandrs nežēlo Tēbu izpostīšanu, tādēļ Bakhs, kurš

tur dzimis, viņu sodot:

1) dzērumu uzlaiž, nosit Klitu,

2) dod mazdūšību maķedoņiem, neiet pret Indiju.
Varbūt arī Bakha greizsirdība, ka mirstīgs grib to izda-

rīt, uz ko dievs Bakhs tik lepns. Pārmet grieķi Aleksan-

dram tādu pārmērību.
Aleksandra gājiens par spīti Bakham, jo Aleksandrs

domā diezgan nožēlojis.

(23015/31)

15.7.15.

V

Fantastiski plāni: Atosas kalna statuja6
.

Āfrikas ap-

braukšana. Herkula stabu pārcelšana. Okeāna apņemšana.
Hiperboreji.

(Viduslaiku Aleksandra grāmata.) Zīlēšana, orientālisms.

Nāves paziņošana. Par spīti iet uz Bābeli, pretodamies pa-



157

šai nāvei. Ārprātīgais Dionīss7 kā Aleksandrs, no Indijas

pārbraukdams: tas sēstas viņa tronī kā viņš Dārija. Gro-

tesks skats, arī notiesāšana. Babiloņu dievināšana.

Maķedoņu sēru gājiens, nolūgšanās.

(23015/35)

16.7.15.

Ainas lai ir dažādas.

Vajadzīgas:

Grieķu kara nometne.

Peršu kara nometne.

Kaujas lauks. Persija I.

Peršu pils 11.

Aleksandra telts 111.

Oksus 8
pasaulgals IV.

Indu ainava IV 2.

Bābeles ainava V.

(23015/40)

16.7.15.

Grieķu nometne.

Pirms Arabellas9
kaujas pret Aleksandru I.

Ar Parmenionu Aleksandrs gavilējot gaida kauju. Stāsta

savus plānus.
Tērpjas. I a kaujas lauks.

Kauja. I b Zuzas pils.
111 Dārija tronis.

I Āzijas karalis.

II Dārija miera piedāve. Redz peršu kultūru.

Apņemas to saudzēt. Dārija nāve.

Parmenions apņemas Aleksandram pretī strādāt, lai uz-

svērtu tikai atriebi un laupīšanu.
Jeb arī: Zuzas dedzināšanaI, Dārija nāve 11.

(23015/22)

16.7.15,

II

Dārija nāve. II Dārija nometne.

Roksani prec. II b. Peršu pils.

(23015/361



158

16.7.15.

Aleksandra telts, dzīres.

Āzijas kungs. Dārija vairs nav.

Vairāk nekā cilvēks, dievs.

Hephaist., mīlam tevi kā dievu.

Ziedoklis (pērsi pielūdz.)

Grieķi ziedo.

Kalistens neziedo.

Saruna ar Kalistenu.'

levads.

Ziedošana un Kalistens.

Disputos grieķus uzvarēt. Zaudē, jo aiz grieķiem un

barbariem nav nekā. Tad grieķ. apkauno ar dziesm,
Klita gals.

(23015/39)

16.7.15.

111

Ada, pieņemta par mati.

Zīlnieces.

(23015/37)

22.7.15.

Drāma nav bijusi kā galvenā ideja: ziedošanās. Varoņi

gājuši bojā grieķiem, Šekspīram, pat Šilleram aiz patīgām
kaislībām, pārmērībām, vainām. Bet man viņi uzņemas

vainu, kuras dēļ ies bojā, brīvprātīgi, ar skaidru apzinu

par nāves sekām, ne aiz savas kaislības vai patīga nolūka,

bet aiz gribas darīt labu vispārībai, aiz ziedošanās.

Arī Tells neziedojās, kaut gan darbojās par labu lietai;

paliek sveiks, vesels. Orleānas jaunava ziedojās, bet aiz

mīlas. Judīte ziedoja, bet paliek sveika, vesela.

— Pārstrādāt tā varbūt arī Lāčplēsi, Induli.

(23015/48)

22.7.15.

Aleksandra vaina — pret grieķu mērenību, pret Dionīsu.

I Brīdina Parmenions, kad atraida līgumu ar Dāriju,



159

Uzņemas pārmērības, taisni grieķiem par labu, lai at-

riebtu I, lai 111 izplestu viņas robežas, lai visu pasauli pa-

dotu grieķiem. Grieķi.
Aleksandrs: lūk, es vairāk mīlu grieķus.
Atbild: nē, par daudz.

111 Brīdina ne grieķi — Dionīss un mērenība.

Taisni tad dzer vairāk, jo kaitināts no Klita, un iet

ģērbties par persieti.

(23015/50)

22.7.15.

Aleksandrs ziedojas, jau I cēlienā uzņemas aiz jaunības
spēka pārpilnības.

111 disputā to izsaka teorētiski, kā vajadzību. IV pēc
Klita f [nāves] redz, ka nu praktiski tas jāizdara. Tik zie-

dodamies un iedams pārmērībā grieķības un Klita dēļ, var

izpirkt Klita nosišanu.

IV a. Bakha gājiens ne vien uzvaras svinēšana pēc pa-

metuma, bet arī apzināta spītība Bakham, aiz kuras nāks

Aleksandra f.
I Ārprātīgais, saucas Dionīsijs, ārprātība ir Dionīsija

ierocis, (Pentheus) zina, ka te nu iznāk cīņā Bakhus, kā

jau dievs, iekasē tik parādus, necīnās, bet iznīcina niecīgu
cilvēku.

Aleksandrs: Nu, kauj ar mani nost! Es tomēr augstāks
par tevi, es ar mazākiem cilvēciskiem līdzekļiem izdarīju,
ko tu ar dievišķiem, un mans darbs nesīs lielāku svētību

visai cilvēcei.

(23015/49)

23.7.15.

Aleksandra nāve maija mēneša beigās, skaista vasaras

ainava. Pēc f netop apglabāts virsnieku ķildas dēļ. Kraukļi
var atkal atnākt. Tic zīmēm un rēgiem, tādēļ ka pats
dievs, tā ir dieva valoda: zīmes!

(23015/51)

4.8.15.

Ārprātīgais Dionīss. VVallenstein10
. Lieliskums, cēlums,

traģiskums.
Teltī dzer.
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Nakts. ledur Dionīss. Parādība.

Mēnessgaisma: Dionīss. Un mēness pats kā Dezijs U
j

Dionīss. Nu, tu pašdarinātais dievs Amons!

Atbild Dionīsam: Ko tu vairāk panāci nekā es, mirstī-

gais?
Dionīss: Kādēļ saucies dievs? Aleksandrs: Lai mani mī-

lētu visi ļaudis, visi mūži. Dionīss: Tu mirsi, pat paglabāts
netiksi laikā. Aleksandrs: Mani mīlēs vairāk un skaidrāk

nekā tevi, uzvarēšu es.

Beigās garām iet mīlā maķedonieši.

(23015/53)

9.9.16.

Pret beigām vasarai i tauriņam ir spārni burzīti un krā-

sas rudas.

(23015/55)

11.9.16.

Tev daba klausa. — Nu ko tad saule tā deg un daba

nedod man ēnu. — Pārskries kraukļa ēna. — Gaviles

draugos. Arī Aleksandram tad bailes no zīmēm.

(23015/51)

11.9.16.

Priesteris iedveš trakajam nākt teltī.

Stats vai pretstats?
Lieliskumu pozitīvi panāk? Vai ar dramatismu?

Tad pretstats.

Traģisms. Vislielākais cilvēks, vislielākā griba salūst

pret niecīgu slimību, pret neziņu, kļūdu. Reālists, pazīst

dabu, bet sīkumā kļūdās. Būtu atnesis lielāko labumu, bet

spēki izsīkst. Aleksandrs par aši, intensīvi dzīvojis, par

daudz domāja. Izdodas garīgi un miesīgi. Dievi var ilgāk.
Aleksandrs: Jātop par dieviem. Tad dūriens. —

Aleksandrs: Tomēr veikšu!

(23015/53)

11.9.16.

V

Ada vai priestris. Aleksandru mīl bezgalīgi. Arī Rok-

sana. Dievina. Tic viņa dievībai. Tev nav jābaidās sazvē-
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ribu. Cilvēki tev klausa, dievi mīl. Nav pretnieka. Vienu

dievu tik aplabini. Bakhu.

Aleksandrs: Tad man dzīves mērķis cīņa pret dievu. Tu

pret to niecīgs? Dievs salauž smiedamies ar to, ko tu labu

domā.

Pirms nāves gluži jauni plāni: iekarot Indiju un Ķīnu
ar jauno peršu paaudzi, jo maķedoņi neseko. Bakhs un

dievi baidās, ka iecels citus dievus, tādēļ pret viņiem
Aleksandrs.

(23015/56)

11.9.16.

Tādiem dieviem kā es jātop visiem cilvēkiem.

Anaksarhos — Anarhos.

Ada vai priestris ir pretstats Anaksarhos, dievina arī,
bet naivi, uz labu, uz jaunu cilvēcību. Mahata.

Aleksandrs mirst apmierināts. Rinda maķedoņu, bezga-
līga ļaužu nākšana uz brālību.

(23015/7)

11.9.16.

Indu sarunā. Bezgalība. Mūsu zeme vēl divtik liela nekā

viss, ko esi iekarojis. Aiz mums cita, ķīniešu zeme, kura

trejtik liela kā mūsu. Aiz tās, tie saka, jūra, 10 reiz tik

liela kā viņi. Aiz tās atkal zeme.

(23015/6)

26.12.16.

Aleksandrs Lielais.

Maķedonijā, Pellā, galvaspilsētā sevišķi, čūsku kults,
mājas čūskas, lielās odzes. Tropidonotus elaphis 12

.
No tu-

rienes teika, ka Aleksandrs čūsku bērns. Odzes guļ ar

bērniem kopā, ļauj darīties visu. Saimnieces odzes kopj.

(23015/58)
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6.1.17.

111 Motīvs ne ārējs: dzērums. Dionīss, kaut arī tas, bet

iekšējs: Aleksandrs nevar panest viņa gribas laušanu no

Klita. Aleksandrs izliek savu augstāko ideju polemikās,

grieķi pret kopību ar persiem — barbariem, nesaprot lie-

lumu, pasauls plašuma ideja, kura pret grieķisko, jo tādā

apaļa aristokrātiska kultūra pastāv tikai savā apaļumā,

noslēgtībā. Klits, kurš to nevar saprast, bet to jūt kā

ieaudzētu, kurš citā atmosfērā nevar elpot, uzskata, gluži

dabiski, ka Aleksandrs alojas, ir piedzēris, peršu apmāts,

pazemināts. Klits viņu glābs otrreiz. Ar varu glābs. Tad

Aleksandrs eksplodē.
Kalistens šķiet Aleksandram viņu saprotam, jo Aleksan-

dram ir pāri darīts. To nav sapratuši ne Klits, ne grieķi,
ne gadu tūkstoši.

(23015/85)

29.3.17.

Aleksandrs cīnās pret likteni, grieķu mērenību. let uz

Indiju pret visu pasauli, pārspēt dievu Bakhu; pat nest

jaunas idejas, jaunas zemes atrast, jaunu zinātni, pasauli
izplest plašāku, nekā dievi gribējuši, pašam tikt par dievu,

grieķus un cilvēkus darīt par dieviem, — viss ir lielākā

pārmērība. Netaisnība arī reāli, jo grieķi skaitā par mazi,

lai apņemtu pasauli. Garā lieli; jā, bet tu [?] apņem ar ka-

raspēku, ar miesām. Dari ar garu vien. — Ilgi. — Tava

kļūda, ka negaidi, ka gribi algu pats redzēt panākamu, ne-

atstāt vēlām paaudzēm. Taisnība Klita pusē un vēl vairāk

maķedoņu pusē. I tie barbari un pāri viņpus grieķiem.
Zudīsi tu, zudīs grieķi. Tad tik gars, tavs gars arī uzvarēs.

(23015/59)

7.5.17.

Aleksandrs

Bābelē Sarapis top jautāts par Aleksandra pēdējo sli-

mību caur sapņu orākuli.

Pērsi, pilsētu dibinātāji v. t. 1. top dievināti, dabonot
altārus un svētās birzes. Tā arī Platons v. c. filozofi. Bet

tikai pēc nāves. Aleksandrs pirmais dievināts, jau dzīvs

būdams: dēļ Amona orākula un dēļ lielām uzvarām tura

pats sevi par augstāku būtni. Maķedoņi neatzīst. Pirmās
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viņam deva dieva godu Mazāzijas grieķu pilsētas kā «glā-

bējam un pestītājam» no peršu jūga.

Bij iespējams tikai ar peršu kultūras iespaidu, kas vald-

nieku varu pārvarēja, no Ēģiptes, kur valdnieks valsts

dieva iemiesojums. 270. g. Ptolomejs ieceļ māsu Arsinol,
kad tā mirst, par dievi līdz ar sevi, «brāļa dievi». Tad tū>

liņ valdības sākumā ieceļ sevi citi valdnieki Ēģiptē, pēc
Sīrijā v. c. Tik maķedoņi ne. Romā top valdnieku kulti

par valsts reliģiju.
Aleksandra zaldāts, dibina skepticismu, iet līdz Indijai.

(23015/61)

8.7.17.

Aleksandrs grib pilnīgu zinātnisku vēsturi par savu dar-

bību; dod pamatu: divas ģrāmatas un pavēles, vēstuļu
krājums. Bet neiznāk vēsture; viņš tik liels, ka top sa-

prasts un tēlots kā teiku varonis.

(23015/62)

5.1.18.

Aleksandram vajga saukties par «dievu» orientāliskā

galma ceremoniāla dēļ. Nevis, ka viņš turētu sevi par
dievu. (Tas teikts no pretstata.) Tanī laikā ceļas: 1) izlī-

dziņa starp mitoloģijām, identificē svešus dievus ar sa-

viem, 2) Indijā atrod Dionīsa uzvaras, 3) dievi, kas Indijā
uzvaras guvuši, ir tikai dievināti iekarotāji, tā arī grieķu
mītiskie varoņi tikai iekarotāji, 4) euhemonisms; nokārto

dievu un kultu daudzējādu pieplūdumu, 5) dēku romāns,

6) grieķu un indu ideju apmaiņa. Drāma.

(23015/66)

7.1.18.

Aleksandrs. Persietes nēsāja platas biksas, svārkus ar

piedurknēm un līdz ceļiem. Nimbs Aleksandra laikā tiek

dots dieviem, zvaigžņu, gaismas dievībām, peršu gaismas
kults dievinātām personām.

Atēnās diadohu laikā mode nēsāt mazas sprodziņas pie
ausīm.

5 svētās krāsas: sarkans, balts, dzeltens, zaļš, zils (dus-
mas).
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Pirmo reizi peršu ķēniņi ņem iedomu par pasaules val-

sti. Aleksandrs viņu mantinieks.

(23015/67)

12.6.18.

Gosioš — jaunpersu ticibā pasauls pestītājs un atbrīvo»

tājs, kas dibinās jaunu valsti uz skaistākas zemes, mūžīgas
laimes un dzīves valsti. Tādēļ piekrīt Aleksandram.

(23015/69)

6.8.18.

Aleksandrs

Tēbas liek nograut, flautas spēlētājiem spēlējot.
Tēbu vaļņi celti no Amfiona, kuram spēlējot akmeņi

paši sakārtojušies valnī. Spēlējot krīt Tēbas.

(23015/70)

24.8.18.

Aleksandrs un Mitra. Top no vecpersiem, zemniekiem

atzīts, par atsvabni no lielmaņiem, par Gosios. Palicis vēl

tagad austrumu atmiņā kā labdaris un fantasts.

Grieķiem pretība pret persiem. Tādēļ pieņem labāk

jūdu — kristīgu ticību, ne peršu.

(23015/71)

4.9.18.

Aleksandrs grib, ka viņu par dievu uzskatītu. Tāpat vē-

lāk Demetrius. Tas ir viņa konflikts ar Dionīsu.

(23015/72)

19.10.18.

Aleksandrs

Pēc Aleksandra ceļas budisms kā demokrātiska tice no

zemākajām šķirām.
(23015/77)

21.2.19.

235. g. Eratostens izmērījis Zemes apjomu. Aleksandrs

bija gājis pārbaudīt, to izmērīt pats reāli.

(23015/78)
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9.6.19.

Aleksandrs

Nespēj mierināt, kaut gan ir īsts draugs. Aleksandrs

dara citu, atrod izeju neiespējamā darbā jeb vai ideālā,

savu uzdevumu sasniegtē. Tomēr paliek Aleksandra dvēslē

dzelons no Kļalistena?] runām: zināms rūgtums pret cilvē-

kiem, kas agrāk nebija. Tā sagatavojas Aleksandra lej-

kāpe, saule — gaišums bija, saule sāk rietēt. Top neiz-

līdzināts, ne tik laipns un mīļš, nepacietīgs pret grieķu

pretestību, viņu salīdzēs darbu, padodas Dionīsam, kuru

taču pats apvainojis. let redzošām acīm savā liktenī.

(23015/79)

12.8.19.

Dionīsam tā atspītēt, ka aizliedz vīnu dzert: tad visi sa-

dumposies, tad būs kā Pentejam, jau Klitu nokāva, kā

Pentejs radus, tevi saplēsīs sievas māte.

Dionīsu grib uzvarēt, iekarodams Indiju, arī dumpojas
tauta.

Dionīss ir no Indijas, varbūt tur dzimis; ir barbars,

rupjš, pamazina prātu, aptumšo kultūru. Lielība, ka no

Ceisa dēls.

Dionīss ir barbarības simbols, grieķi to aizstāv? Grieķi

paši barbari, kā lai tos civilizē.

Nekalpo Dionīsam, nedzer.

Neiznāk mani nodomi, tauta neklausa.

Dionīss sajaucis tavu prātu, tu prasi par daudz no tautas.

Jātiek vaļā no sāpēm, no
13

Tas ir no dzīves.

Tad arī vaļā no dzīves.

Kas darīs darbus?

Nav vajdzīgi.
Tauta ir vajdzīga, un tādēļ darbs ir vajdzīgs.
Vai man nav tiesības aiziet?

Nē, ar indi pirms darbojās tikai sirmgalvji, tad tik gāja
mežā.

Tad piepeši darbojas. Tad Dionīss iešauj mugurā, gļēvi.
Tu veici ar nodevību. — Ar dieviem neķildo. — Es ari

dievs.

(23015/80)
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6.11.19.

Grieķi, Aristotels, arī Klits, ir individuālisti, grib mazas,

neatkarīgas valstiņas, izlokšņu literatūra, privātskolas

priekš enciklopēdiskas filozofijas (tātad lielvalsti, ne sa«

vieņu ar persiem lielā valstī).
Aleksandrs grib kosmopolītisku hellēnismu, lielas biro-

krātiskas monarķijas (vienvalsti kopā ar persiem), kopva*
loda, pilsgalma pabalstīta poēzija un māksla, karavīriem

skolas, speciālzinātni, morālisku filozofiju.

Grieķi — tikai mazās demokrātijas brīva poēzija, tikai

brīvība dod kultūru, organizācija tik tehniku, mehāniku,

nedzīvu kultūru.

111 Ap to ķilda. Aleksandrs: došu arī brīvību, bet tad

nosit Klitu.

(23015/81)

5.3.21.

Vainīgs pavārs, ka nedabū mūžīgu dzīvi, netiek para-

dīzē.

Dievs aizliedz peldēties dzīvības avotā, mazgā seju ar

dzīvības ūdeni (Talmud). Aleksandrs pasauls iekarotājs,

kura vara aizsniedz cilvēcības robežas, grib pēdējo cil-

vēku robežu lauzt un mūžīgo dzīvi dabūt.

Pie tumsības zemes ir avots, kura ūdens dod mūžīgo

dzīvību.

let turp ar pārtiku un izvēlētiem jaunekļiem. Cauri caur

tumsības zemi. Tad avotaina zeme. Atrast daudzo avotu

starpā īsto dzīvības avotu. Aleksandrs grib ēst. Pavārs žā-

vētu zivi grib nomazgāt avotā, zivs top dzīva un aizbēg.

Pavārs pakaļ un izpeldas dzīvības avotā. Bet aiz muļķī-
bas nesaprot, ka tas dzīvības avots. Nekam nesaka. Alek-

sandrs iet atpakaļ; kad jau cauri tumsas zemei, visi stāsta,

ko ir piedzīvojuši, pavārs arī. Nu Aleksandrs redz, ka ga-

dījums palaists. Pavārs saka, ka velti nožēlot. Aleksandrs

dusmās liek pavāru notiesāt uz nāvi.

(23015/87)

5.3.21.

Bet pavārs, pats sev nezinot, ticis nemirstīgs. Aleksan-

dra nožēlums un dusmas: muļķis bez pūlēm dabūjis to, ko
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viņš ar visām cīņām nesasniedzis. Liek iemest ar akmeni

ap kaklu jūrā, kur nemirst, bet dzīvs arī neko neder.

18.5.21.

To ielikt «Aleksandrā» kā stāstu. Divi kareivji paši par

to sarunājas, kā vecu teiku. Aleksandrs dzird un attiecina

uz sevi, teic to tiem kareivjiem. Sauc Aleksandru arī par

Gilgamešu. Jeb vai to saka indiets IV?

18.5,21.

Aleksandram mūžīgā dzīve nav pirmmērķis, bet tikai

līdzeklis citu mērķu sasniegšanai. Arī dievība nav mērķis,
bet, kad viss panākts, vai tad nav dievs?

Gilgamešs grib tūdaļ būt dievs un nemirt.

Mūžīgā jauneklība tikai ilgojas pēc tāluma, pēc vistā-

lākā, t. i., mūžības, nemirstības vai pēc visdziļākā, stip-
rākā: mīlas.

(23015/88)

25.3.21.

Bābelē valodu sajukums un no Aleksandra valodu vie»

nība.

Visas nacionālās reliģijas savienojas un zaudē savu na-

cionālo raksturu. Gāž despotiju un demokrātiju, dibina

monarķiju ar pavalstnieku personisku patstāvību.

18.5.21.

Gilgamešu minēt Aleksandra drāmā; saka babiloniets;

tu otrais Gilgamešs.

(23015/82)

17.6.23.

Aleksandrs

Aleksandrs ir Dārija pēcnieks, izved viņa plānus: ieka-

rot Indiju, apņemt, apbraukt Āfriku. Sueckanāla atjau-

notne, ar Itāliju tirgoties.
Ēģiptē viduspunkts politikai, pasauls sistēmai.

1) Aleksandri ja ir Vidusjūras saimnieciskais centrs.

2) Atjauno ceļu uz Indiju.
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3) Grib apbraukt Arābiju un savienot tirdzniecisko

Aleksandriju ar militāro Bābeli.

lekarot Kartāgu un Atlantijas okeānu.

(23015/91)

8.4.24.

Tagad atkal laiks kā Napoleona, Kolumba, Aleksandra

dienās.

Viss vecais sabrūk,
viss neiespējamais

iespējams,
visur romantika.

No lieliem uzplūdiem dibinājās mazi

ezeri un upes,

jaunas valstis un tautas,

jauna kultūra ļ tagad Koinē

Koinē14 / ir sociālisms.

Bramarbas15 ir atspulgs. Tagad orienta tautas atkal mos-

tas, senā filozofija nāk augšā.
Es atkal dzīvoju lielā laikā.

(23015/93)

22.6.24.

Hioba grāmata rakstīta ap 300. gadu, īsi pēc Aleksandra

uzstāšanās. Uzplaukst gudrības literatūra.

24.6.24.

Rādīt modernā personā šo lielumu, kura priekšā visas

sāpes rimst?

(23015/94)

24.6.24.

Kā Fidija Ceisa tēls liek noklust visiem vergiem sava

miera priekšā, tā jābūt liela cilvēka tēlam, kurā rimst

visas sāpes, jo tā lieluma priekšā viss ir niecīgs.

Apmēram Fausta gals.

Cīnītājs bijis. Akbars Lielais16
.

Cēzars nevar būt, jo traģisks gals.
Aleksandrs pret pēdējo jautājumu, kurš pēcnācējs?
Liekat mani mierā. Tas ir vienaldzīgi. Nu cienīgākais.
Varat visi būt necienīgi, var vižu darbi zust, — bet pa-

liks lielā ideja: kopkultūra, visa blļvēce līdzcienīga. Bar-
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bars — maķedoniets, kas nes, un barbars — persiets, pret
ko nes, abi grieķībā vienojas, viņus paceldams, man miers,

arī cīņa pret Dionīsu rimst.

Rimst arī cīņa pret sevi — kaislību, dzeršanu — tura

sevi rokās.

Rimst arī darbu dziņa; lielie iekarojumi: Āfrikas, Arābi-

jas apņemšana, visas zemes iekarošana, aplaimošana, gan

cilvēce to izvedīs, ce]š ir rādīts.

Izcīnījies garīgi: asins intrigas, no barbarības grieķību

uzņēmis, visaugstākā filozofija — Aristotels, atēnība, Sko-

pas fantastika, piepilda grieķība, atriebj. Tikai grieķība ir

cilvēcība, viss cits barbarība, — bet izplata grieķību, dara

arī citus par cilvēkgrieķiem. Pieņem ari citu filozofiju, ne

kārtojošo, bet atrodošo, pāraug Aristoteli, pāraug arī in-

diešus. Aktivitāte.

Gala vārds: miers ir kustības ritmā, vienmērībā.

Aiziet varbūt brīvprātīgi kā Šahnamē 17 lielais kārais. To

Aleksandrs varēja pazīt kā teiku. Ja arī ne brīvprātīgi,
tad var aiziet katrā laikā, jo visu darījis, ko spējis, nekad

nav atpūties; lielo kustības ritmu ieturējis, atradis mieru.

Nu viņa priekšā katras sāpes rimst, viss top mazs — arī

diadohu ķildas.
Aleksandrs ieiet austrumnieku teikās kā lielais varons,

kā atpestītājs, kā dievs.

Pēdējos cēlienos vai V sevišķi izvērst nāves skatu garu.
lesākt agri, varbūt ar Klita nāvi?

Kur 111 cēliens? Augste? Maiņa? Kur katastrofa?

legūst pēdējo atziņu, ka var beigt katrā laikā.

(23015/95—97)

Tā būtu katastrofa V_vai maiņa IV, apgrieze, kad redz,
ka var iztikt arī bez Āfrikas ekspedīcijas, var iztikt arī

bez Aleksandra, tomēr darbs, ideja glābta caur Aleksan-

dru. Miers, ka būsi arī turpmāk kustība, arī nebūdams,
būsi simbols mieram, laimei.

Kustību ievest Persijā, kas bij rimusi.

Pie tevis griezīsies, kas meklēs mieru. Kā pie Ceisa,

tava tēva.

Laotse — par daudz ārpus dzīves.

Aleksandrs aizved prom uz citu vietu.



Perikls paliek, rāda, kā panākt lielumu. Fidijs.:
Giordano Bruno.

Leonardo da Vinči. Michelangelo.

Raffaello, gaišs, laipns tēls. Šellijs.j
Amors un Psihe.

(23015/98)

10.8.24.

Aleksandrs

Aristotels: «Hellēņi, kad viņi savienotos vienā valstī,
varētu valdīt pār visiem barbariem.»

Dārija pavadībā, kuru sagūsta Aleksandrs, bij 277 pa-

vāri, 29 pavāru puikas, 70 pagrabsargi, 40 zalbju taisītāji,
66 vainagu vijēji.

(23015/100)

9.12.24.

Joku luga, kura rakstīta kā ļaudīm patīkama drāma,

kino, izrāde, tātad: burvības, slepkavības, laulības pārkā-

pumi, sporta ziņas, dēkas un pārģērbšanās, sapņi, pareģo-

jumi, zīmes, arī sentimentālības, asaras, vajāta nevainība,

augstāk stāvošo pazemināšana, karikatūras, viltības un

gudrības, veci sakāmvārdi, vārdu lauž, piemāna, pierunā,

slepeni nokauj ienaidnieku, taisa jokus, labi atbild uz ap-

vainojumiem, bagātība, lielība.

Tas viss Aleksandra romānā.

To kā pretstatu minēt Aleksandra traģēdijā. Vēl dzīvam

esot, stāsta tenkas un melus.

Šis banālais romāns uzturēja dzīvu Aleksandra piemiņu
viduslaikos un ieveda to literatūrā.

(23273/165)

4.11.25,

Pie Aleksandra

Galvenais pie drāmas uzmeklēt vienību. Tikai no tās

iespējams atšķetināt dram. kāpinājumu, sekas, izlīdzni.

Aleksandra vienība pastāv viņa personā, ne apstākļos.

Tādēļ jāņem visa dzīve, ne tikai laika posmā.

(23015/101)
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ĀRZEMNIEKS

PIRMĀ CĒLIENA FRAGMENTS

2.10.16.

levada skats

(Vīrs un sieva.)

VĪRS

Kad tevi nesagaidījis! Kas_tad tā par jaunu ziņu! No kā

tā vēstule? No Komitejas. A, kad tevi parautu!

SIEVA

Kas tad tāds? Vai atkal Vērnieks prasa aizdevumu? Pa-

dzirdējuši, ka tu, cilvēks, sūri grūti pelnītu maizes kumosu

nolicis priekš bērniem, te jau nāk tev raut to no mutes

ārā visādi blandoņi, kas nekādu darbu negrib strādāt, bet

liekas uzturēties no dāvanām. — Jeb vai būs Upmals? Tas

jau arī labais, biedris tavs.

VĪRS

Ak, ko nu mels! Kāds tas Vērnieks, kāds Upmals. Ko tu

aizskar goda vīrus? Tie jau priekš manis balsis nodevuši.

SIEVA

Liels labums tev no viņu balsīm.

VĪRS

Ko tu nu saproti!
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SIEVA

iTad nu viņi var cilvēku gluži noplicināt. Par mūsu namiņu

nupat jāmaksā procenti. Te viņi tev lien ar aizdevumu*

Par ko? Kas tad ir tāds? Ko nerunā? Vai varbūt apdroši-
nāšana jāmaksā?

VĪRS

Tu taču dzirdi, ka no Komitejas.;

SIEVA

Vai tevi neievēlēja?

VIRS

Ko tu aizskar tādas lietas? Tagad taču mūsu frakcija uz-

varējusi. Mēs tik pasmejamies.

SIEVA

Biedru maksas paaugstinātas? Ko tu tā ķircinājies? Dod

šur! Dod šur! — Mīļo biedri, nu jā, nu jā. Saskaņā ar jūsu

laipno utt. levērojot laika apstākļus. — Kara liesmas ap-

ņēmušas visu civilizēto utt. Ko viņi te maļ to pašu veco

dziesmu. Nu jā, karš, zinām paši. — Vispārējs posts. — Ja

jau, jā jau, bet pelna taču ļaudis — ari no tā kara -*

bēgļi — ievietoti — ar biedrisku sveicienu. — Ko tie grib?
Atkal kāda anketa, aptauja? Lasi pats, man par garlaicīgu.;

VĪRS

Āre nu, lasi pati. Garlaicīgi! Pāries tev gan garlaicība.
Man, vīram, viss pašam jāzin. — Bēgli grib pie mums

ievietot!

SIEVA

Kas par bēgli? Kur ievietot?

VĪRS

Kurzemes bēgli, šite ievietot, te, šinī istabā.

SIEVA

Ko tu muldi? Kad tev nelabs prāts, tad tev vēl mani jā-

ķircina.
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VĪRS

Kurzemes bēgli še ievietoti Vai nesaproti vairs cilvēkil
valodu? Še!

3.10.16.

Šurp atbēdzis no kara briesmām, jādod ēst, jādod drēbef<

jādod pajumte, jāatrod ienesīga darba vieta. Vai neatve*

ras plašs darba lauks? Ko? Nu tev būs sabiedriska darbībai

sūdzējies, ka neesot tev.:

SIEVA

Mans dievs un tēvs! (Atkrīt krēslā.)

VĪRS

Re nu, sāc jau pieminēt visus vecos glābējus! Tiksi vēl

gluži ticīga, gādādama par savu tuvāko.

SIEVA

Ko tu ņirgājies, nelabais! Tie tak nav joki, teic patiesību!

VĪRS

Muļķa zoss tu. Tā ir patiesība. Šodien 12 jau viņš būs te,
šī vēl nevar beigt brīnīties. Ir taču vairāki šurp saskrējuši
übagot. Vēl tik kāds stundas laiks, ej labāk sagatavo, ko

ēst pusdienā. Tikai neņem par maz ēdamā, tāds ēd daudz,
kas atbraucis še tālu ceļu. Tur viņam mājās arī viss dārgs,
te nāk mūsu lētumā izēsties.

SIEVA

Kāds lētums mums! Maize gandrīz divreiz dārgāka, gaļa

trīsreiz; visu uzpērk uzkupči un aizved karotājiem. Bagā-
tie top miljonāri, un mēs, nabaga ļaudis, paliksim vēl bez

maizes kumosa.

VĪRS

Nebēdā neka, mēs jau arī neesam tāli no miljonāra. Dzir-

dēsi pati no bēgļa, ka mēs dzīvojam kā ronis pa taukiem.

SIEVA

Ta' jau būs jāiet tūliņ uz tirgu. Varbūt vēl būs kas dabū-

jams. Es cerēju šodien iztikt tāpat lētāk cauri, šonedēļ bij
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tik lieli izdevumi. Kur tu nu dieviņ. Kur tu nu, cilvēks,

uzklūp kā siseņu bars.

VIRS

Siseņi! Jānis tas Kristītājs barojās no siseņiem un medus;

palūko, varbūt šo sezonu siseņi lēti.;

SIEVA

Āksts tu nolādētais, es klukstu kā vistiņa
L

šis vēl mani

mēdīs. Teic, tu gudrenieks, ko tad lai dara. Ē—ēl

VĪRS

Klusi!

BĒGLIS

Labdien, mīļie, cienījamie kungi! Atvainojat par traucē-

jumu jūsu ģimenes sarunā.

VĪRS

Kas jus esat? Ko jūs gribat? Kā nākat še iekšā bez pie-
zvaņas?

BĒGLIS

Cienžēlīgais kungs, durvis bij vaļā, es zvanu 2 reizes un,

kad dzirdēju runājam, tad nācu iekšā, piedodat par trau-

cējumu.

VĪRS

Tu arī nekad durvis neaizslēdz! Katrs var nākt un ņemt

pie mums, ko grib.

BĒGLIS

Lai dies pas, lai dies pas, mīļais kungs, ka mans pirksts
piedurtos pie cita mantas. Man mājās bij pilnas visas pa-
žobeles.

SIEVA

Tad būs bērni atkal atstājuši vaļā. Vienmēr tiem jāskraida
uz sapulcēm un kursiem, un nez ko.
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VIRS

Bet ko tad jūs īsti gribat?

BĒGLIS

Cienžēlīgais, neņemat ļaunā; ne sava prieka dēļ nāku*
ļaujat roku pabučot.

VĪRS

Nav vajdzigs. Runājat jel skaidri.

BĒGLIS

Cienīgā lielmāte, aizliekat jūs par mani labu vārdu. Ne-

liedzat jūs savu roku man, nabagam vīram. Bij reiz, n%

tik sen atpakaļ, kad man pašam rokas bučoja.

SIEVA

Ko tad jūs lūdzat, kādu dāvanu? Te tik daudz nāk tādu

lūdzēju, nepaspēju vairs dot no savas saimniecības nav*

das. Bet jums tāds godīgs izskats.

BĒGLIS

Cienījamā kundze, pateicos par jūsu labo sirdi un par la-

bām domām par mani, bet nabaga dāvanu ņemt es — at-

vainojat ...

SIEVA

Kas jūs par savādu nabagu, neņemat naudu.;

BĒGLIS

Es neesmu nabags.

VIRS

Ak tavu dienu! Tas jau būs tas uzsūtītais bēglis!

BĒGLIS

Es no Kurzemes, Branguļu Auļu mājām, no talseniekiem.

«Jūs jau arī no Talsiem.

SIEVA

Vai man, vai man!
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VIRS

Redz nu, kādēļ tik lepns! Tas jau nav nabags; tas jau jā-

uzņem kā liels viesis; no pašiem Kurzemes bagātiem pelē-
kiem baroniem.

BĒGLIS

Pret mani jūs tagad esat krējums.

VĪRS

Ko teicu? Lūk, mūsu miljonārs! Tam jau tu nedrīksti dāvāt

desmit kapeikas, bet jāaizdod 100 rbļ. Mēs jūtamies ļoti

pagodināti no jūsu apciemojuma. Kā tad stāv ar kviešiem?

Kā iet cienmadāmai un jaunkungiem?

BĒGLIS

Kvieši nodedzināti, sieva pazudusi, dēli krituši karā.

VĪRS

A, atvainojat.

BĒGLIS

Nekas, nekas. Nav man neparasta tāda runa, kopš pats
tiku par bēgli svešniecībā. Komiteja mani raidīja pie jums.

VĪRS

Jā, jā, es saņēmu nupat vēstuli no Komitejas; jāaprunājas,
kā jums varētu palīdzēt.

SIEVA

Jūs varbūt vēlēsaties pirms ko iebaudīt, pusdiena vēl nav

gatava. Vēstulē teic, ka jūs būšot tikai pēc pāris stundām.

Jāaprunājas, kas ķēķī. Jāklāj galds. Nez vai meitene mājā.

BĒGLIS

Ko nu tik daudz pulēsaties, kundze. Es jau 2 vietās biju,

nebija mājā, tad atnācu še.

VĪRS

Lai iet ķēķī vien, man arī nav laika tagad runāties, jāiet
darbā.
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BĒGLIS

lešu, iešu, manis dēļ nedarāt sev uztraukumu.

VĪRS

Es saprotu gan, kas tās par intrigām: uzsūtīja taisni man

virsū, zin, ka es neciešu to bauru būšanu un ka mana

sieva no labākas zortes. Tādēļ, ka es dabūjis balsis vairāk.

Tik zema atriebšana. Bet pagaidāt, cik ilgi jūs būsat tanī

priekšgalā.

SIEVA

Ak tu debesu tētiņ, tu debesu tētiņ, — ak, es tanī uztrau-

kumā apmulstu, es zinu, ka tu necieti — ak tu mūžiņ, nu

ir klāt! Cik vecas drēbes! Nebaltā diena!

VĪRS

Ko tu tik aši atskrēji? Atstāji vēl vienu pašu, nekas nav

aizslēgts.

SIEVA

Tur jau ir mūsu mazā, nupat atnāca no bērnu biedrības.

Pilnu galvu tur tiem pierunā, pēc ķēķī neprot ne kafiju
uzvārīt. Es jau tev vienmēr esmu teikusi.

VĪRS

Zinu, zinu, ko tu vienmēr esi teikusi. Bet saproti taču, ka

es kā rajona pārlūks nevaru atrauties no sabiedrības.

SIEVA

Skrēju aši šurp pārrunāt, ko nu darīt. Uznāca tik agri, ka

nepaspēju ne vārda pateikt.

VĪRS

Kas izsalcis, tas jau aši nāk.
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SIEVA

Kam taisni mums tāda nelaime uznāca, ko dievs mums u&

sūtīja.

VIRS

Uzsūtīja ne dievs, bet Pētersons, kurš mani ievēlēja.

SIEVA

Kam tev vispār vajdzēja iet tanī Komitejā? Lai nu ir

biedri, bet taču ne tādiem necivilizētiem. Varēji iestāties

tieši vācu frakcijā, kas tad te jāmeklē? Tu taču vācie-

tis esi.

VĪRS

Tur viņiem ir savi, tur jau mani nevelēs.

SIEVA

levēlēja, nu, kāds tad nu labums? Uzlaiž tādus izēdājus,

Tādēļ, ka tie tavi radi.

VĪRS

Kas par radiem? Piinīgi svešs.

SIEVA

Tas vārds taču izklausījās pēc tavējā. Kāds tu talsenieks?

Tu taču no krieviem. Tad vajdzēja savu vārdu pilnīgi pār-
taisīt. Taču mūsējie. Nu tādi radi rodas, kurus neviens

nepazīst; tik prasti.

VĪRS

Es tev teicu, nav radi. Ko tu stājies man virsū?

SIEVA

Alga viena. Tad slimāk nekā radi. Par ko svešus jāuzņem?
Kas tev daļas gar Kurzemi? Tu neesi baurs. Ko viņi pre-

tojas, kad mūsu karaspēks viņus atsvabinot no jūga? Ko

iet bataljoņos? Viņi mums sveši. Kam viņi mums jāuzņem?
Saki to man.

(22931/4—5)
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RADĀMAS DOMAS UN LUGAS PLĀNOJUMI

1.10.16,

I

Bēglis no Kurzemes ievietots pie viņa. Uztraukums ģi-
menē. Sieva vāciete: Es domāju, ka tu jau ticis vācietis.

Nu nāk tavi radi. — Nav radi. — Alga viena, slimāk nekā

radi. Par ko sveši jāuzņem? — Beļģi, serbi. — Jā, beļģus
katrs pazīst, kas par ļaudīm. Serbus nevajdzētu ari uz-

ņemt. Mežoņi. Nu, vēl nez kādi latvieši, kas nekad nav

dzirdēti. — Es jau arī latvietis. — Pirmā dzirdēšana. Vien-

mēr biji vācietis, kaut arī ne pilnīgs. Godīgs sociāldemo-

krāts nevar būt latvietis, šovinists, patriots, cara kalps. —

Es jau arī nepastāvu uz latvietību; to tik dara mazenieki

un nodevēji. — Ko tad šos bēgļus uzņem? Lai cars viņus

apgādā, kas tev daļas? — Partijas biedris. — Kur aplie-
cība? — Nu, taču cilvēks. — Lai iet pie bagātniekiem. —

Tie nekā nedod, lai ejot pie sava tautas brāļa. — Kas par

brāli? Saki, ka esi vācietis. — Ko nu, zina taču savējie, ka

es latvietis. — Nu atsakies. — Es teikšu, ka nav vietas.

Bēglis bučo rokas. Sievai patīk. Bērni izbīstas no rokas

bučošanas. Tā dara vergi. — Vīrs aprāj: nav vajdzīgs.
Par velti. Te nav telpu. — Tā jau domāju. Visi saka tāpat.
Tad jau riktīgi vāci un žīdi labāki cilvēki. — Ar dievu. —

Tikai kā es sarunāšos? Neprotu — dodiet bērnu līdzi, lai

parunā. — Neprot latviski. — A, ta jau, ta jau, ta jau<
Kur nu bagāts cilvēks pratīs bauru valodu. Apglauda. —

Sieva: Laid bērnu mierā! — let un sāk raudāt. Zēns ņems

savā istabā?

Saruna ar zēnu: Govis mīkstākas. Tur, mājās, visi runā

latviski, zēni lec ķekatās.
Dzied «Pūt, vējiņi!».

— Ko niekojies? — Sieva: Viņš maitā bērnu. — Te ir

raksts no Komitejas: jāpieņem mums; citi pieņēmušL
Sieva: Bauris tu esi un paliksi. Pretīgi. — Fui! Latvieši,
Patrioti.

(22931/1)
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30.9.16.

II

Guļ. — Ko viņi tur mājās tagad dara? Tikuši par cara

kalpu patriotiem. Avīzes mums nav. Bataljoni. Draud visu

tautu iznīcināt. — Kas par to? Būs sociāldemokrāti, s Ko

dara Doriņa? Vecais tēvs būs vecs ticis.

Sapnis: Jāņu svētki: zaļumos, zālēs, sieri, skāba putra. —<

Ak, cik garda. Pats un Doriņa. — Neproti ēst sieru un

skābputru. — Piepeši sāk degt, uzbrūk, nolaupa Doriņu.
«— Glāb, glāb! —Es esmu tāli. — Nāc ar laivu pāri. —■

«Pūt, vējiņi!» sāk dziedāt.

leskrien puika. Modina. — Vai tu dziedāji? — Kā es?

Es taču guļu. Ko tu modini? — Bet kas tad dziedāja? —i

Nu, būs tas vainīgs.

— Ko tu muldi pa nakti? Labi tevi uzņēmu, tu mieru

traucē.

Kurzemnieks, es nevainīgs, muld. — Ko, tu vēl pretī
runāsi?

lenāk sieva. — Ej, ārā, blandoni! Izdzen arī sievu. Ak,

briesmas. Lieli pašpārmetumi. Tiklīdz guļ, nāk miegā: Do-

riņa, bēglis, partija.

Fui! Nodevējs! — Sauc zēnu: Vai tas ir tik briesmīgi?
Ja 1905. g. Bet tagad? — Klusi! Gribēju iet atriebt. — Vāci

mūs atsvabina. — Un šis atbēdzis. Šis ir blēdis. Krievi pa-
dzinuši. Vāci labi? Klusi!

Sauc bēgli: Es negribu: labāk uz ielas gulēt nekā tādi

traucēkļi. Latvietis latvietim velns. Briesmīgā izmisumā.

Sakauj bēgli.

Sauc sievu. — Nezin, ko teikt. — Nelaime atnāca mājās



līdz ar bēgli. — Apmierinot dzers kafiju. Sasit traukus.;
Aiziet.

(22931/2)

30.9.16,

111

Sieva ar bērniem neatnāk. Bēgļa dēļ darbā. Fabrikā jā-
iet. Bērns: Nav fabrikā. Izmeklē papīrus, sūta uz policiju.

Atnāk: Jābrauc partijas dēļ. 3 dienas maksā Komiteja.;
Atvadās pārāk jūsmīgi. — Kur tu brauksi? — Mēs uz Krie-

viju! — Kā zini?

Sacīkste: Tu nokāvi manu dzīvi. — Komiteja arī. — No-

devējs! — Es pret caru cīnīšos, kur viņš ir, ne te tukšumā*

Lai nāk labums tautai. — Kur paliks labā dzīve? Es būtu

namiņu pirkusi. — Paturi visu tu. — Kas vadīs? — Prec*
citu. — Bērni. — Mums mantojums, Komiteja.

— Vai tik liels ir tas patriotisms? Nezinu. Māju drāma.

Bēglis devis bērza zariņu. — Sieva saplosa. Nu jāiet pēc
cita uz mājām.

Skrej uz Komiteju, lai nelaiž; nedod pases.

Ar dēlu viena. — Dēls, kur nu tēvs? Nu tu man tēva,

vīra vietā. Tēvs ļauns, atstāj. — Nē, grib tik bērza zariņu,
sauc atpakaļ. — Ej, sauc! Nes zariņu.

Dēls: Nevaru panākt, iešu uz kuģi. — Ko tik daudz

ņem? — Es iešu līdzi. — Dēls! dēls! dēls!

10.10.16.

Nobeidz ar: Kad tik nevajdzētu nākt atpakaļ šurp.

(22931/3)
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TRIMDENIEKS

RADĀMĀS DOMAS UN PLĀNOJUMI

LUGU CIKLAM «TRIMDENIEKS»

3.10.16.

Lugu trejne
1. Trimdenieks ceļā
2. Trimdenieks svešniecībā

3. Trimdenieks mājās
jeb vai triloģijai viencēliena ievads.

I Trimdenieks ceļā
II Trimdenieks mājās

111 Trimdenieka dēls

(22931/7)

3.10.16.

Trimdenieks. Lugu trejne

levada viencēliens — saruna ar Mirtu, kura iet deka-

dencē; ieviļ mīļākais.

I Jeb vai pilna luga, 3—5 cēlieni?

Sociālisms uzvarēts, saceļas pret viņu dekadence — pē-

dējā cēlienā Marts bēg no reakcijas. Šķiras laukā no Mir-

tas. — Nodot nē, tu par niecīgu, pūļa kalps. Bēdzl Mēs

droši paliekam un kāpsim saules kalnos.

II Trimdenieks svešniecībā.

111 Trimdenieks mājās. Jaunā paaudze izvedīs.

Mirta pavesta, fabrikā salauzta. Kā «Gulbja dziesmā».

«Gulbja dziesma» pārvērsta. Sievas māte dotu meitu, ja
būtu nauda. Mirta arī grib naudu. Visa atmosfēra pēc nauj;
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'das. Arī prāti. Visnegatīvāk pilsonība. Partijas programmai

nedarboties, tik profesionāla cīņa.
Atmet latvietību. — Bataljonos. Grib iet; solās neiet;

Garantē! Došu pilnu garantiju — nošaujas kā «Gulbja
dziesmā».

Raksturs Marts tas pats, pacilāts. Tātad svešniecībā taisa

naudu ar tāliem sociālās palīdzības nolūkiem.

Arī mantgūtības veids savāds: varbūt fabrikā par at-

radēju.
(22931/8)

3.10.16.

Pacilāta proza, kā «Egmonts»'?
Vai ritmiska proza?
Vai kā Walt VVhitman?

Vai kvintēta proza, ar dzeju caurausta?

Bet tad raksturam jābūt paceltam.

(22931/9)

4.10.16.

Egoisms nav vienīgais pamats dzīvei; ir arī altruisms,

bez kura nebūtu iespējama dzīve: putnu, kaķu, suņu mā-

tes ziedojas, kaut arī runči ēd savus bērnus paši. Atzīsti

jel vienu faktu, ka ir arī altruisms šad tad nepieciešams,
un visa egoisma bāze zūd. Paliek divi pamati, nesavieno-

jami masai, bet gan ģēnijam.
(22931/10)

4.10.16.

Viņš nav sava laika kultūras pašā augstumā, nav ārkār-

tējs cilvēks kā mani līdzšinējie drāmu varoņi. Kultūras

augstumā gan, bet saprot banāli, ne patstāvīgi kā ģēnijs.
Man pirmā reize tēlot vidus cilvēku un viņa traģiku.

(22931/11)

RADĀMĀS DOMAS CIKLA OTRAJAI LUGAI

II

4.10.16.

ļr vienkāršs cilvēks, gadu tūkstošiem audzis un audzi?

ūāts no visām mācībām, ka dzīvo un jādzīvo tikai šai p£«
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saulei. Pēdējā, modernākā un varenākā plašo masu mā-

cība: ierīkot šo pasauli. Pretstats Kristus mācībai par viņ-

pasauli. Prasa sociāldemokrāti tikai: jaunu rīkot šo pa-

sauli, vest šo cīņu, kaut arī neprasa ziedošanos, lai tik

atvieglotu cīņu, darītu pieejamu plašākām masām.

Un te piepeši uzbrūk sveša ideāla prasība; ne uz ko ne-

pamatota, ne no kā nepierādīta, instinktīvi vien: tēvs,

māte, dzimtene, atmiņas, skaņas, sajūtas. Un lauž cilvēku

uz ideālu. Tā ir traģika mazam brālim, lielākā traģika, arī

pār ikdiennieku ir vara ideālam.

(22931/12)

4.10.16.

Ideāls salauž mazo ikdiennieku, nenes nekādu labumu

cilvēkam. Dara labu tik lielajiem, kas spēj izvest ideālu.

Bet arī tie lūst, kļūdās un nevar paši izvest, palīdz tikai

nākošām paaudzēm izvest, dara ceļu — ziedojoties apzi-

nīgi priekš ideāla. Mazais ir par nespēcīgu i palīdzēt, i zie-

doties. Bet ceļu taču gatavo; pats sevi un citus dara ieņē-

mīgus, vērīgus uz lielo cilvēku darbu un ziedotni. Kad td

saprot masa kā labu, tad lielajam sekos ašāk un atvedīs

nākotni.

(22931/13)

RADĀMĀS DOMAS CIKLA TREŠAJAI LUGAI

111

4.10.16.

Viņš gluži salauzts, kad II bij jau aizlauzts. Tātad ideāla

aizraušanās ar tēviju bij maldīga. Tātad latvietība neder.

Tātad agrāk bij pareizi: censties pēc pietiekošas iztikas

viss un augstākais.

Mirstot, izsamistot redz mazu cerībiņas stariņu: ka nav

taču velti bijusi latvietības ideja. Ideāls ir sasniedzams

citiem: mums par maz spēka, iztērējies banalitātē un

mantkrājībā, samaitāja savu domātni. Nu nevarēja ne sa-

prast ideālu tiesību un augstumu. Mirst apskaidrots jaunā
ticībā.
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Pēc lūzuma II sāk saprast ari skaistumu: seno mīļāko.

Top jauns, jo atkrīt materiālais. Tas vien ir vecs, ideāls ir

jauns.
(22931/14)

4.10.16.

Ideāls un ideālists ir vienmēr jauni; vecs ir tikai un top

tikai materiālais. To izteic vārdi: dzejnieki ir mūžam bērni.

Don-Kihots ir bērns. Fantasti ir smieklīgi, bet mīļi un dze-

jiski. Viņus apgaro dzejas oreols, uz mūžiem tā viņu alga.

(22931/15)

4.10.16.

Viņš tapis jauns, naivi stāsta citiem par ideāla reālību

kā lielu noslēpumu. Tad galīgi lūzīs, apsmiets un ilūzijas

zaudējis. Viņam nav garīga atspaida iekš sevis kā lielam

cilvēkam. Viņš ir traģiskāks, jo viņam nāca ideāls ne iz

sevis, bet no cita.

(22931/16)

4.10.16.

Skuķes raksturs

Skuķe tik daudz palīdz partijai, ka ir nepieciešama, bet

ir gluži pretniece partijas materiālismam; saka patiesību,
lamā, bet top ciesta, jo neprasa amatus.

Tā dod viņam pārliecību, ka ir ideāls.

Viņš nu staro.

Viņai nav mākslenieces instinkta, nav nekādu atsevišķu
dāvanu, bet no ģēniju sugas: redz patiesību, ir objektīva,
atzīst labu. Dzīvo priekš citiem, ne aiz pienākuma, bet aiz

savas gribas. «Tu nu mirsti kā varonis lugā. Tik skaisti!

To tu mājās nebūtu dabūjis.»
(22931/17)

21.5.18.

Es nesaprotu, kā var tik neloģiska būt visa strāva. Tie

argumenti ir par labu kliķei un ari tik uz laiku. Bet nav

laba partijai, sociālismam, tautai.

J) Doktrīna; kliķe to saka: jāturpina arī, kad apstākļi mai-

nījušies.
2) Reāls, tūlītējs labums; varas gūšana; gan tad cits nāks,
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3) Vismaz ar mieru.

4) Mums vara, lielākais pierādījums. Papriekšu ļaut, lai

uzvar militārisms visā Eiropā, un tad tik sākt viņu ap-

karot.

Papriekšu iznīcināt latviešu valodu un tad uzcelt jaunu
latviešu valodu, kuru nedrīstētu runāt pilsoņi.
Dēls ārzemnieks, sajūsminās par tautību, atsmej no tau-

tas nost, pret tēvu.

111 Tēvs uzvar

(22931/23)

14.12.21.

I Trimdnieks ceļā, svešumā, brauc uz 1905. g. mājās.
Dēls jau 1900. no svešnieces.

II Trimdnieks mājās 1905.

«Gulbja dziesma».

111 Trimdnieka dēls 1921.

Bijis brīvības cīņas pret Bermontu. Apciemojis tēva

kapu.
Tēvs (II) bij par strauju, domāja jau tad latviešu repub-

liku, par agri, krita. Dēls turpina darbu laikā. lekaroto

zemi izbūvēs.

(22931/27)

TRIMDNIEKA DĒLS

RADĀMAS DOMAS UN LUGAS PLĀNOJUMS

3.9.21.

I Bagātnieki studenti, dzer līdzi, apsmej, ka tēvs ne-

dzēra. — Nu es arī nedzeršu. Apstājas ar glāzi. Ap-

smej viņu, viņa idejas: taupība, valsts glābšana,
ideālisms. — Apsmej arī līgava. — Es jums parā-
dīšu pulciņa vakaru. — Kāds pulciņš? Garlaicīgs. —

Jūs garlaicīgi. — Tu sprediķo kā tēvs. — Es jūs sa-

kratīšu, es tevi gūšu.
II Pulciņa sapulce. Šoreiz interesanta. Viņa atkrišana.

Vaiņaga un simbolu saplēšana. — Ak, tie nav joki?
Tu esi anarķists? — Līgava atsakās. (Tev gals kā

tēvam1 — Pašnāvība?)
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111 Reālists. Veikalnieks piesola viņam darbu: speku-
lāciju. Ideālists ieteic pašnāvību. Līgava ar citu

līgavaini, atprasa vēstules. — Monologs: pienākums
dzīvot. Svīst diena.

IV Atnāk puspiekritēji: šaubnieki, pašnāvnieks. —Dari

propaganda. — Negribu. — Pienākums. Par maz ir

nemirt, jārāda, priekš kā dzīvot. Mirt vienam, bet

dzīvot daudziem, ja nav viendzīves.

V Sapulce, runa apkarota. Bet ir arī piekritēji. Viņa

draugi no IV cēliena baidās vai pretim. Dažas sie-

vietes apmīļo, viņa līgava atgriežas. Jeb vai sapulce
līdz rītam: aust saule. Himna saulei. Sulainis dzen

ārā. Apklust no entuziasma svētuma. Līdzīgs «Gul-

bja dziesmai». Pašnāvība nav modē. — Sievietēm

maz lomas. Sievietes par karu un par varu. Bet arī

tās pates vairās no kara. Kas galvenā ideja? Jaun-

uzbūve mierā bez kara. Labe. Ticība saulei.

(23293/I—2)

VECAIS TRIMDNIEKS

RADĀMAS DOMAS UN LUGAS PLĀNOJUMI

1.1.28.

Vecais trimdnieks

Vecās paaudzes drāma. Vecajiem dāvāt: tos mierināt,

arī tiem ir darbs.

(22930/87)

1.1.28.

Stipram but, uzvarēt.

Neļaut uzmākties baiļu, sēru un izmisuma jūtām, kas

nāk no visiem apkārtējiem cilvēkiem. Cīnīties līdz pē-
dējam.

Kad arī jāmirst tautai, tad atstāt pozitīvu viņas rakstura

izteiksmi, garīgu darbu.

Kad visgrūtāk, krīze, pašnāvība, — tad atjaunoties.



Savu es uzturēt, tā ir daļa no dzīvības.

Ticēt savam spēkam, gribēt to celt un sakt.

(22930/88)

14.5.28.

I Lauku luga: meitenes pašnāvība kā priekšspēle.
II Trimdnieks, vecis, nāk mājās. Viņā samīlas jauna

meitene — entuziaste, patriote, kurai neviena, kas izpil-
dītu nacionālo ideālu — uzbūvi; bijusi naciķu draudzene.

Viņam — vienīgā saite.

Bēdas un sūdzības, ka Latvija nav iznākusi, ko solīja.
Trimdnieks ko sola? Tautas nāvi, trešo valsti;

viscilvēci, bez tautas, kā nirvāna bez

personības, bohēmas dzīvi. Raud.

I Pretstats moderns jauneklis, sola: bagātību, ekono-

misku glābiņu, tranzīts, garīga pār Eiropu uzvara: nacio-

nāls lielībnieks, dievturis.

II Pretstats: Buševics2
, negrib tautību, tikai teritoriju,

tikai veikalu, reāls sociālists. Smejas.
Meitene ņem II [pretstatu], kurš uzvar.

Trimdnieks uzvar aizejot: tautiskos pieminekļus lasa

kopā, kas paliek pēc tautas nāves kā grieķu kultūra. Kādi

mums darbi tur? Latviešu mitoloģijas nodibināšana, nāves

valsts oriģināls, latviešu ticība, tautas dziesmas, gleznie-
cība, mūzika.

«Gulbja dziesmu» — izmantot še.

(22930/89)
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EDUARDS VEIDENBAUMS

RADĀMAS DOMAS UN LUGAS PLĀNOJUMI

18.2.17.

Lugas viela «Veidenbaums»

Reālistisks. Jāatšķir no Jaunības dzejas.
Zobu sāpju gadījums kā gribēts.
Obuļu 1 meitas.

IV cēlienā vai V grib dzīvot, jo kas piepildījies, bet nu

zobu sāpes jāsamaksā ar dzīvību. Jauno strāvu sāk just.
Aiz laika kā Garšins2

.
Sociālisms negribētais, tomēr nāk kā

glābējs.

(22949/20)

19.2.17.

1) Spilgtākie notikumi: rokas dedzinātne, disputi, reizē

augstākā pakāpē pesimisms, naudas trūkums.

2) Strīdas ar brāli krogū. Brālis grib šauties. Treimanis3
.

3) Satiksme ar Olgu4
.

4) Pirms nāves: saruna par dzīvotgribu ar Treimani. Tur

arī mātes pārmetumi: tik daudz izdevām, bet kas iznāca.

5) Miršana. Prēmija
5

(Olgas nesta).

1) Apvidus skati: kroga dzīve, satiksme ar vienkāršiem

ļaudīm.
2) Studentu dzīve: naudas izdošana, visus cienā.

3) Labākās famīlijas Rīgā.
4) Cēsu krogs. Zobu sāpes.
5) Brāļa mājās.
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6) Pie Olgas tēva.

7) Pirtiņā strādāšana f«
(22949/21)

17.1.21.

Pūlas nākt pie atziņas, kādēļ grūti. Ne personiskā dzīve,
bet ideja, cilvēce. Jaunais laiks dzimst. Pretstats ir vecie

laiki.

Kur dramatiskais notikums? Dzenošais spēks?

Jāiziet no Veidenbauma dzejām.

Vajdzēja jaunam mirt, lai tiktu slavens.

Nodomi: ka ar savu revolucionāro domu darījis jau
vēsturi.

Mīl Veidenbaumu tādēļ, ka viņš izsaka citu sāpes.
Jaunā jausma. Apoteoza: kā Olga dodviņam dzejas dru-

kātas ar ģīmetni.

Viņa nozīme vēsturē.;

Kas patiks publikai:
students dzeja
dzeršana sentiments

nabadzība dienestniece

(22949/24)

18.1.21.

I

Klētiņa. Kāds dzejols: cenšanās pēc augstskolas, brīvī-

bas, plašuma.

Māte dos līdzekļus, kas nāk no Obuļa meitām: pasaka to

vēlāk, un Eduardamkonflikts: vai pieņemt?
Zālīts varbūt bijis.

(22949/3)

18.1.21.

II

Tērbatā studentu istabiņa.
Strādā (mehānika, gaisme vai tulko, ne dzeja).
Trūkums. Biedris. Dauģis.
Atnāk nauda un produkti. Saaicina draugus. Visu no-

dzer, samaksā parādus. Mīlinās ar dienestnieci.;
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Disputs un rokas dedziņš.
Ar Beldavu kaujas pret letoņiem.8

Atkal trūkums priekšā.

(22949/6)

19.1.21.

111

Krogā, tuvējais Bērzu krogs.
Naudas trūkuma dēļ būs jāpaliek mājās. Zvārguls.
Māte grib ieprecināt bagātu meitu. Te saved kopā. Kāds

kalps izsmej. Atraida brūti. Tā aiziet, otra atskatās atpakaļ*

No brāļa grib izdabūt. Brālis šaujas.

Zvārguls.

Satiek Olgu. Tā dod savu naudu, ar ko gribēja ko darīt*
Veidenbaums izstudēs ašāk.

(22949/9)

19.1.21.

IV

Cēsīs krogā.
Gaida brāļa zirgus. Zobu sāpes. Kroga meita neļauj

dzert. Lasījusi dzejoļus no Veidenbauma.

Pesimisms, jo nav nolicis eksāmenus.

lejūsminājas, ka ir līdzstrādnieks jaunā laikā «Jaunajā
strāvā».

Apsolās nedzert. Pienākumu sāk atzīt, lasa, ko brālim

rakstījis. Šī vēstule nav nonākusi.

(22949/13)

19.1.21,

V

Istabā vai klētiņā. 12. maijā 18927
.

Zvārguls. Disputs, dzīvotgriba.
Māte, pārmetumi.
Maskaviešu prēmija.
Olga pasniedz drukāto dzejoli.



Tad apoteoza: tu esi vēsturiska pasaka. Ciešanas nav

veltas bijušas.

(22949/16)

19.1.21,

Klētiņa vai istaba (ir maija mēnesis).
Eduards guļ gultā. Pie viņa uz krēsla Treimans.

Treimans (pēc ilgākas klusēšanas, turpinot sarunu). Tā

jau nu ir, ko tur darīt? — Bet vai es domāju tevi tādu at-

rast, cik tu vājš un izkaltis, tik acis tev lielas un možas

kā arvien, drusku varbūt pārāk lielas. Cerēsim, ka nu drīz

izveseļosies siltā vasarā.

(22949/22)



Rainis 20. gados



Gilgamešs. Nezināma autora skulptūra. 8. gadsimts pirms mūsu ēras



Aleksandrs Lielais. Pēc Filoksena gleznas «Aleksandra kauja ar
Dāriju» veidota mozaīka. 3. gadu tūkstotis pirms mūsu ēras



Nerons. Nezināma autora

skulptūra. 60.—68. gads

Aleksandrs Lielais

Antīka skulptūra



Sokrats. Antīka skulptūra



Konfūcijs. Sena gravīra



«Lazarillo de Tormes» vāks



Rainis un Aspazija 20. gados
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VIESTURS

RADĀMĀS DOMAS

9.3.17.

Viesturs: ģēnijs ticis vecs, tad tik atnācis viņa īstais

darbs.

Liels mērķis un uzdevums: visas tautas tālākai nākotnei

tagad laiks izšķirties. Tu vari darīt to patstāvīgu un lai-

mīgu. Un nu Viesturam aiz vecuma trūkst pārliecības, ka

viņš spēj to izvest. Nespēj riskēt sevi un visu tautu. Ne-

riskēsi, arī aiziesi postā līdz ar tautu. Ne tik aši. Lielā

lietā ir tapis gudrs. Mirst drīz aiz sirdsēstiem vai no god-
kārīga kristīgā rada.

Ko tu saproti? Gribu pats.
(22948/2)

26.1.19.

Imants visu pirmsācējs, bet visu tikai dīglī. Latvība kā

cilšu apvienotne. Saules ticība kā pretstats kristībai. Kris-

tīgā kultūra kā līdzeklis pašvalstij. Latvības mūžība un

atkalnāce. Demokrātība.

Izved tālāk: Viesturs — kultūra kā līdzeklis, bet nesa-

prot latvību. Imants — pirmoreiz latvība.

(22948/12)

26.1.19.

Stipru raksturu dot. Vēsturē Viesturs ir stiprs kareivis.
Bet latviešu tautas dzeja ir maiga; tautas ticība ir saules

un laimes ticība, bez jelkādiem asinsziedokļiem.
Bet Viesturs dabas cilvēks. Tātad vajga tēlot kā Šek-

spīrs: Viesturs kā vecs milzis, ne cilvēks, runas pārmērī-
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gas, kareivīgas — bet demokrātiskas. Kā Novgorodā, Atē-

nās Alkibiāds. Buslajevics
1
.

Tūkstotsgadu ozols Baublis2
.

Liela fantāzija: mans plāns

Baltijas valstij: pār upēm, pār purviem, mežus nodedzina,
tautas sasauc, bruņinieku karaspēku sakauj, Vāciju pār-

iet, līdz Romai.

(22948/8)

26.1.19.

Viesturs ienaidniekuasinis lējis, leišus un igauņus, krie-

vus, mirst apkautu ienaidnieku starpā, kristī ar asinīm,

Nolūko pēdējo reizi uz bēgošiem ienaidniekiem.

No asins barojas, pēc kara slāpst.

Šekspīram piedauzīgi sīkumi, neķītri darbi, vardarbi,

instinkti un kaislības neapvaldītas.
Dabiska, nekulturāla runa, nekaunas.

Māņticība, nezināšana.

Naids uztur viņu dzīvu un darbīgu, un nelokāmu, at-

riebt vācu un kristīgo nodevību.

(22948/3)

27.1.19.

Kas traucē tapt par ģēniju — kā Viesturi? Napoleons
iet bojā caur sava ģēnija pārmērīgu, nelietīgu lietošanu.

Viesturs caur pārmazu lietošanu. Nav gadījuma laikā, kur

pielikt spēku.

Stagnierende Zeiten3
.

Viņš ir bagāts un valdnieks. Ģēnijs nav dzimis, bet tapis.
Viesturs nestrādāja, jo nevajadzēja, nemācījās.
Gars, smadzenes nepietiekoši piemērojās par daudz āt-

ram attīstības progresam.

(22948/9)

27.1.19.

Ģēnijs top savā attīstībā traucēts. Redz lielo un deg

ilgās to izvest, bet bezdarbībā baidās pats no savām do-

mām (Hamlets).



Nepraktisks, jo viņa darbs nav derīguma darbs. Uzde-

vumi nav vienkārši un vienādēji, nevar tapt universālģē-

nijs, top vienpusīgs, ignorē svarīgas dzīves formas.

Spēka trūkst lielo izdarīt, izmisums. Pašvainotne. Nāve

arī neizlīdzina. — Kādu mantojumu es atstāju? Mani no-

lādēs. Lai. Tas viss vēl nekas. Manpašam sevis žēl un dus-

mas žņaudz. Bet taču vainīgs arī laiks un liktens. Vai sli-

mība?

(22948/10)

27.1.19.

Viesturs par vēlu atrod savu uzdevi. Vai tur sākas

drāma?

Grib būt drošs, bezbēdīgs. Dara bez pārliecības, zaudē

un top vēl apdomīgāks.
Vienīgo gadījumu redz un saprot, bet palaiž. Bezmērīga

nožēlošana.

111 Darbības mēģins: lai cits, brāļa dēls, izdara to.

Kādu darbu prasa Guglvelns? Visas tautas kristību: ne-

esmu patvaldnieks, neklausās, jāpārliecinās, vai pats legāts
nemāna?

II Viesturs liek atstāstīt vācu nodevību — lūk, vai to

var aizmirst?

Brāļa dēls entuziasts, darīs. Zaudē. Pats Viesturs ir

spiests viņu notiesāt uz nāvi, kur vajdzēja sevi pašu no-

tiesāt.

Mežotnieši kristīgi, sazinās ar Guglvelnu, arī ar brāļa
dēlu. Viesturs baidās nodevības.

Viesturs pats ieguvis savu varu, nostiprinājis, bet ir bez

mantnieka; un mantnieku notiesā pats. Gribēja tā nodibi-

nāt lielu valsti. Te ir cita ideja. Ideja nāk no nicinātā

Imanta, par kuru runāja Kaups. Imants no zemām šķirām.
Arī brāļa dēls?

Ap kristības mēģini viss kopojams.

(22948/15)

29.1.19.

Viesturam kā Kronpretendentā liela ideja par vēlu nak.

Racine Mithridate4
.

(22948/4)



PUTNU KĀZAS

RADĀMAS DOMAS

1.4.17.

Komēdija
Putnu kāzas.

Ganiņa bēres.

Ganiņš iemīlējies lakstīgala, vālodzē, zīlē, noburta prin
cese.

Pats noburts ezī.

Varbūt abus kopā saaust: iemīlas pats putnu kāzu sa-

rīkotājs; jo nedzīvo labi saprecinātie, nesader. Viens ir

gāju putnis no tālām zemēm. No Romas.

Meteņu dāku dziesmas.

Refrain: Brīnumi, brīnumi.

Brīnumu un melu dziesmas.

Var būt veca kazu dziesma vispār.

Gaiļa kāzas

Kur tu teci, gailīti manu?
(123289/1)

29.5.17.

Putnu luga
Kustoņiem ir apziņa, pienākumjūtas un sirdsapziņa un

pretī cilvēkam paklausība, padevība, apsardzības vajdzība
kā dabas tautām pretī viņu dievi.

Cilvēks kustoņu dievs.
(123289/2)

Bet nu tagad turi muti tā, kā tu vēl nekad to neesi

turējisl
mo-3000/r\(123289/6)



KAS AIZ DURVU KLAUDZINA

LUGAS FRAGMENTS

12.6.17.

(Nakts, lietus.)

— Eit, meitiņas, pāraugat,
Kas aiz durvu klaudzina.

Tas, māmiņ, tavs dēliņš.
— Ko jūs iekšā nevedāt?

— Teic tev pašai ārā nākt,
Piemīdīšot istabu.

Kājas, rokas asiņainas.
— Ai, dēliņi, mīļš dēliņ,
Ko nenāc istabā?
— Es istabu pielāčotu,
Baltā grīda pietecētu.
— Meitas noaus tavas

kājas,
Lietu grīdā saslaucīs.

Kājas, rokas asiņainas.
Kas, dēliņ, tev darīts?
— Man noņemta tēvu

zeme.

— Vai tu neļāvi?
— Kas ņem man tēvu

zemi,
Tam es ņemu viņa galvu.
— Kas tev ņēma tēvu

zemi?

Vai tatāris vai leitis?

— Ņēma brālis, tavs dēliņš.
— Kur paliksi?
1— Vāczemē.

— Kad pārnāksi?
— Kad sētā mieti plauks.
Kad zaļos akmentiņi.
— Kur paliks tēvu zeme?

— Tatārim, leitim, dēlam.

— Kur paliks māmiņa?
— Kungu kalpone.
Kam niknus dēlus

audzināji.

(22816/11)
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AUGSTROZES MEITIŅA

RADĀMĀS DOMAS UN LUGAS PLĀNOJUMI

21.8.17.

I Mīla un vecā kunga graušanās. Mūjans — latvietis.

1270. gadā dibināta pils. 1

Mīļākā lepna, apvaino mīlu un lepnumu.
Prec Mūjaņa māsu. Abi lepnie grib papildinājumu —

mīlīgumu.

II Kalps musina kungu, kurina ienaidu pret neuzticīgo

mīļāko un tās dēlu. Kungs rokas pats savās sāpēs. — At-

stāsta viņa romānu.

111 Pārsteidz tēvs kapličā. Dzird zvanu, tādēļ atstāj
dzīvu. Tā skanēja zvans, kad sieva mira.

Skats: Paliec vēl, izbaudīsim laimi, lai tad nāk briesmas.

Tā kā tā nāks, līdz tam vēl atpūsties laimē, lai vieglāk
nestu. (Man sajūta, kad negribas strādāt.)

IV Tornī glābšana un gals. Tēvs ir nācis un gaida. Mei-

tas bailes, nevar padot ziņu, lai nenāk.

V Atmostas no ārprāta, kas apsedzis visas briesmas.

Nu prātā izruna ar tēvu. Nu bēgšana no tēva, pašnāvība.

Vientulība galvena sajūta.

(123274/47)

8.1.19.

I Tēvs drūms, visu uzspiež, mana meitas uztraukumu,

vēl lielāku nospiestību, par kuru runā tagad, agrāk meita

pati to nebij manījusi. Nobijusies. Tēvs grib uzjautrināt.;



«— Tu mana vienīgā saule, i— Laiž ārpus mājas, ko nebij

darījis.

111 Meita smejas skaļi pirmo reizi. Tēvs iztirda, ka mīl

un mīl ienaidnieku. — Ne priekš manis tu smejies, bet

pret mani, par mani. Tā tev nebūs smieties par mani. Cie-

tumā.

IV Sagaida, nolaiž kāpes. Dzird Līgavainis.

Troksnis pie durvīm, velts uztraukums. Tad atkal nu

tēvs. Kā dot zīmi, lai nenāk? Līgavainis ienāk, sastopas ar

tēvu (?). Nogrūž zemē, kad ir aizlaidis, lai iet prom. Kad

meita izsaka savu mīlu. — Tad Līgavainis stāv starp mani

un tevi, vairāk mīli viņu? — Jā. Tad nogriež (?) kāpes,

vāji raud, raud — nu nebūs neviena starp mums. Nu būs

labi, nu vari nākt lejā, izlaiž no cietuma. Priecīgs aiziet.

V Meita bēg no viņa. Bezdibens dīķī labāk.

(22969/6)

11.1.21.

1) Vecis satiek medībās Mojana dēlu un grib nodurt.

2) Mojans paglābj meitu.

3) Noved pili Augstrozē.
4) Meitenes sapņi: rīta sārtumā — asinīs redz mīļāko.
5) Satiekas ar meitu Krustkalnā.

6) Noskatās kara kalps, paziņo vecim.

7) Tēvs satiek kalnā, grib nodurt, dzird kapličā vaidu

savas sievas kapā.
8) Meita drudzī, murgo, tēvs dzird.

9) Mojans atsūta dāvāto puķīti caur kalponi, puķīte

atveseļo (rakstīt neprot). Tēva aizdomas. Plāns glābt

viņu.
10) Darina abas virves kāpšļiem.
11) Gājiens ar tēvu. Viņas jautrību pamana kara kalps.
12) Noklausās un redz kāpšļus kara kalps.
13) Paziņo kungam. Tēvs viens staigā pa lielo istabu.

14) Mojans iekāpj istabā. Meita jau logā. lenāk tēvs,

Lakstīgalas dziesma. Daži asins pilieni.
15) Meitenei aptumsis gars.
16) Bēg no tēva.

17) Pie ezera. Redz tur mīļāko. Kad nāk tēvs, ielec

iekšā.

(22969/7)
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LAZARILLO DI TORMES

RADĀMAS DOMAS UN LUGAS PLĀNS

25.2.19.

I

a) Pie tilta

1. Nabags dzied: Sausa maize vēdergrauze, tauka gaļa.
Svētā Barbara.

Sievas apkārt.
2. Atved Lazariņu: pats grib te palikt, jo daudz maizes

un joki un dziesmas. Pārdod par burvju vārdiem pret
zobu sāpēm. Apčamda zēnu. — Kas tāds esi? — A,
tur tuvumā bagātā kundze. —- Labi, paliec. lebaro ar

maizi.

3. let garām māte — kundze ar kungu. Dzirdējuši, ka

audžu zēns nodots amatā. Būs daudz maizes, svēts

vīrs, übags, labi mācīs.

4. Nabags pamāca, ka nav jāēd mazam, tiks tauks un

muļķis. Ved pie staba ar vērša galvu. — Kad dzirdēsi

maurojam, tad būsi gudrs. Sit pie akmeņa. Smejas.
— Topi gudrs. Man tik maz prieka, ka jāņem tas pats.

b) Pie baznīcas kāpēm

Turpat nomalītē telts.

Nedod ēst. — Es mācos. Zīžu akmentiņu, ožu maizes

tarbu. Atārda tarbu, dzer vīnu pa salmiņu. Pārmaina blan-

kas. Nabags mana ko. — Ko tu tik priecīgs? — Pateicos

dievam, ka pie laba saimnieka, kas mani labi māca gādāt
pašam. — Jāiekauj taču, jo tu esi grēkojis vai grēkosi.
Atriebsies zēnam.

c) Pie zirgu kūts

Zēnu aizsūta pēc vīna. Atnāk sieva, lai dod atpakaļ
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zēnu, jo dabūs uzturas maksu. Viltiba, māca aizbēgt. Viņa

krūzei dibenupaurbj. Sasit krūzi.

Desas cepšana.

d) Pie staba

Piesien veci pie ēze]a.

c) beidz ar kaušanos un d) sāk.

Tura aiz krāgas. — Te jālec, palaid vajā. Vecis lec.

— Nu es dzirdu, ka vērsis mauro, nu mana mācība beigta.

(22965/4)

25.2.19.

II

a) I. let meklēt māti.

Kā tiek labdarības iestādē? Dzirdējis, ka par to

runā. Vai vecene labā ieved? Jābūt jau I. Klosters

padod ziņu mātei, ka viņi uzņēmuši.
2. Labā vecīte. Nodod naudu klosterim. Patura 2 gaba-

lus zēnam. Dod arī savu gabalu. Talismanu. Senti-

mentāls skats.

3. Klosterī bar veceni par zādzību. Nesīs naudu citam

klosterim vai bīskapam. Tad piedod. Puikam liek

parakstīt, ka visu dāvā klosterim. Labi pacienā.

1— Atradīšu tev tēvu. Pašam sevi jāper.
b) Durvju priekšā

1. Izsviež ārā, paēdis tu esi, nu ejl
2. Pasper ar kāju, nokrīt muižnieka priekšā. Tas ne-

grib pieņemt. Vecīte: Ņem vien, dabūsi uztura

maksu.

J22965/7)

25.2.19.

111

a) Muižnieka fantāzijas un pretenzijas.
Zēnam jāiet übagot priekš viņa.

b) Viesnīcā, dārzā, cienā sievietes, nevar samaksāt. Ņems
nost zobenu. Zēns atdod talismanu. Kundze izpērk. Pa-

ņem zēnu sev līdz. Zēns: Pietiek man no tēva, jālūko,
kādas ir mātes?

IV

Glīti ieģērbts. — Atstāju ieslēgtu, nu būs tai brūtgāns.

V

-

UZ red2i!
(22965/10)
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SAULES LOKS

RADĀMAS DOMAS

26.10.19.

Lielais gads

leskaņa. Tumsa. Sadursme. Uguns blāzma. Zila zvaigzne
un dzeltenas un sarkanas dzirkstītes — planētas (?).

«Dievs un Velns». levadakords. Ekspozīcija: atstāsts par
saules dzimšanu, kāzām ar tumsu vai vecvelnu, velna

dzimšanu, par planētām (?), par nākotni, par saules ap*

tumsni, par saules nāvi, sabaidās no domas vien par at-

dzimtai.

«Jānis Vīrs». Arvien tālāk, arvien vājāks miesās, bet

gars aug.

«Kurbads». Veic abus vecos principus ar varu un garu.;
Zūd tādēļ, ka varu lietojis, jo miesas zūd, gars nezūd.

«Mūža mīla». Cīnās tikai garīgi, tādēļ paliek. Bet vēl

cīņa. Jāvēršas, bet grib mūža mieru.

«Saules meklē». Miers ir atgrieznē uz māti sauli. To

meklēt. Tā pati tumst, nāk pretī tumstoša cilvēkiem. Kādēļ
tumst? Teikas atrast. Saulei jāmirst kā visai miesai. Dvēsle,

kas meklēja mieru, atgriezni, glābiņu, tai pašai ir jāglābj
saule. Saule no karstuma iet uz siltumu, uz sildītai, no

miesas uz garu, no siltuma uz mīlu. Zūd arī siltums, paliels
mīla.

Izskaņa. Sarkanas zvaigznes, sadursmes, uguns blāzma.

Attīstība iet no stipruma uz smalkumu, viengabala uz

'draudzību, no varas uz garu, beigās mīlu. Velns un dievs

mastodontiski, meklē palīgu smalkā, rada vājāku par sevif

bet tas viņu pārvar.



Vecmāte saule — sauli, tā velnu, tas dievu, tas Jāni

Viru, tas sievu, tā Kurbadu, tas Dziļprātīti, tas saules

bērnu.

Saule visu redz, teika — nevar noslēpt, paturēt ne koks,
ne zeme, ne jūras dibens, ne sirds. — Bet man jātēlo, ka

saule zūd, ka sauli meklē visur. Cita teika: prasīja saulei,

kādēļ viņa tumša: karaļmeita aizvesta v. 1.1.

Pasaules radīšana: dieva sapnis. Cilvēks arī rada sapni,
fantāzijā. — Saules bērns sapni redz: saules galu, varbūt

saules meklēšanu (labāk notikumus tēlot!), redz saules

vecmātes acu zīli kā jūru, skropstu galu kā kalnu.

Kas ir planētas? Mazi zirnīši, sietiņš, kūlēji — Orions,
Auseklis, dēls. Jeb vai cilvēktēli?

Laima saules meita. Pērkons ir dieva dēls.

Līdzās dievam un velnam ir vēl citi zemnieki, no ku-

riem, nezin. Kā bībelē līdzās Ādamam un Kainam.

Salīdzināt visas senās dievības teikas, Bābeles, Ēģiptes
Oziris, Izidu, nēģeru, kanibāļu.;

Latviešu radības teikas.

(121041/10—11)
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AUSEKLIS

PROLOGA UZMETUMI

3.11.19.

Auseklis

6. 9. 1850.—25. 1. 1879."1

Prologs. Eņģeļi nes dvēsliti no liela, skaista gara, kas

dzīvojusi spožumā un slavā, un Jaunavas zīmē. Tā grib
atdzimt atkal jaunavā, mīlā un dailē. Grib atteikties no

lielā prieka, tapt vēl skaidrāka, nospodrināta. Zemes pu-

tekļiem noberzties. — Dzirkstiņ, kur tu gribi nomesties? —

Dzīvot. Bagātā namā dzīvot, ēst, dzert, baudīt. Strādāt

plaši, mīlēt, ciest. — Tie visasākie zvirgzdi, kas saplēsa
zelta trauku beržot. Top spoži dvēsles trauciņi, bet iznīkst.

let kaila dvēslīte, pazūd neziņā. Bet zelts paliek tiem, kas

vēl vārgāki? Palaida. Izlēca dvēslīte laukā. Tumsa, ieklie-

dzas bērna balstinā, sāpēs. Viņa dzimusi! Viņa brēc, gri-
bēdama atpakaļ. Nu vairs nevar. Nu iziet līdz galam bries-

mās vislielākās: tāpat latvieši maza tauta; zemnieki, lauk-

strādnieki, sūra dzīve, dzejnieka vissūrākā, vismazāk bau-

dītāja, visvārgākā pret sāpēm, visjūtīgākā.

Ak, nabaga dvēselīte,
Ko tu esi darījusi.
Nu nes sūru sāpju mūžu.

(121041/1)

3.11.19.

Prologs

Mēs, māsiņas, trīs laimiņas,
Savu ceļu nogājušas.



Nu mēs varam apstāties,

Ceļa mērķi sasniegušas.

Nu tu mūsu ceļa mērķis,
Kur šķiras zemes gaitas,
Kur šviko liktens dzirnas

Jaunajām dzīvībām.

Nu tu, jaunā dzīvībiņa,
Debess laimi baudījusi.
Lēci dzimt sāpju klēpī,
Lēci tvīkt sāpju lejās.

(121041/3)
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MUIŽNIEKI

RADĀMAS DOMAS UN LUGAS PLĀNOJUMI

13./14.1.2Ī,

Muižnieki — brāļi. Nāves cilts. Todviets, Tīzs.

I

Dzīres Ketlera laikā. Otrs Ringens liek taisīt tādus svār-

kus, kādu Vidzemē nav bijis. Te pievienot.

Ik nedēļas pie viena, otra mielasti. Dzer, ka jāizliek ar

salmiem grīdas. Joko vergus: maisos skriet, liek kauties,

bučoties.

Mācītājs sprediķo morāli kā jokupēters. Atstāsta savus

joku un varoņdarbus. Grib jaunu, pārmīt suņiem pret zem-

niekiem, zirgiem, pavāriem. Todviete smiedamās, tad jau

pārmīsat sievām arī. Todviets tūliņ grābj Tīzeni. Todviets

apķer Tīzeni. Tīzene atmet. Tede: lai kopīgas. Tīze no-

pietna. Lai uzjautrinātu, liek übagam dziedāt.

Übags burtnieks, nedzied, aizmirsies, kad izsmej, tad

dzied par ļaužu postu un pareģo galu varmākām, kas savā

netiklībā paši apēdīsies kā odžu dzimums, iznīcinās krievs

vai polis. Kontrasts mācītājam. Übags neiet, ievelk.

levada skats: Tede jūsmo, ka skaistais Tīzs atbraucis,

rīko mielastu. Apsveic otru reizi, bučo, kaut gan tik bij

izgājuši dārzā. Citas meitas arī dot viņam, lai priecājas
un lai patīk še. Joku dēļ apstellē arī mācītāju.

Ir arī Tīzes dēlēns, tas aizstāv māti, kad Teds grib bučot

(121056/3)
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13./14.1.21.

II

Dzīrēs. Teds prasa līguma izpildi. Tede ar mieru: Es ne-

pretojos. — Bet kur tad Tīze? — Kas man daļas? (Sāk

saukt.)
Ar ko pildīt to laiku? Vajga vēl kādu pavedienu. Citas

personas. Varbūt notikums ar latvju meiteni.

— Negrib nākt. Grib, lai tu ej pie viņas. Varbūt tevi

gaida. les. Viesi: Nē, nē, lietai vajga notikt atklāti. Jaunas

kāzas dzert. — Tu varbūt nomānies vien. Sūta kara kalpus

pakaļ, kas atved brūti ar varu.

Atkal jāatrod notikums, kas pilda.
Atnāk kara kalpi, ko mazais puika nepielaidis ar zobenu

rokā, abus ievainojis. Tīzs priecājas par puiku un sievu.

Tede: Puika palaists, neklausa, izmaitā mums jokus. Stāv

ceļā mūsu mīlai.

Puika atnāk: atstājis kareivjus pie mātes un lūdz tēvu,

lai iet pie mātes. Braukt mājās. — To nē, to nē.

Mācītājs salaulā Tedi ar Tīzu, otru pāri vēlāk, var ari

bez laulības. Puikam dod meiteni un dzirda. Tīzs iedzir-

dīts no Tedes; ies gulēt pie sievas, Tede ved savā istabā.

Viesi paliek smejoties; guldīšanas ceremonija.
Visi prom.

Paliek puika ar meiteni ideālā mīlā. Viņas tēvs übags
nokauts šorīt.

Iznāk Tīzs: Es iešu mājās pie savas sievas. Kur mans

puika? — Te esmu. lesim pie mātes. — Tede: Paliec

še! — Atgrūž. Meitene palīdz atrast ceļu. Būs labi.

(121056/6)

13./14.1.21.

111

1. Tīzs vēl dzer lejā. Bijis un atkal aizgājis. Vai to var-

būt rādīt 111 sākumā un tad viņa aizeju? Starpā izpilda
runu puika.

2. Saruna ar puiku un varbūt meiteni, kas nākuši še pa-

slēpties. Varbūt samocīta no Teda, nesaka, kā vārdā visu

pacieš. Pa starpu cēlienam bēru [?] dziesma.

3. Tīzes istaba. lelaužas Teds ar mācītāju. Tīze pasauc
savus kalpus. Cīņa ar Teda kalpiem. Puika ievaino Tedu*
Teds atkāpjas draudot. Tīze ies prom.:
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4. Jāaizpilda starpa. Tad tik 5.

5. Teds ar Tedi un Tizi, lai sūdzētu pāresti, kas viņam

nodarīta. Visā savā briesmībā drusku jocīga persona.

Are, izbēgusi! Tizis: Ko tad es varu darīt? — Tu prie-
cājies, varbūt kopā esat sarunājušies? Blēdis! — Ko ar

tevi runāties! — Tede abus noskūpsta un samierina. Tīzis

aiziet.

Vajga sarunas starp Tedi un Tedeni, kur viņa to gumda.
II savu skatu!

Tede: Tā nevar palikt, tas ir par daudz, ko Tīze sev

atļaujas. Verdzeni arī protežē.
Teds: Bet kas man, kas man darīts!

Tede: Jā, tavs vīra gods arī ko vērts!

Teds: Jāizsauc Tīzis. — Kā tad tu teiksi iemesli? Ka

nedod tev savu sievu? Tu tiksi vēl smieklīgāks. Puika jau

par tevi smejas. — Tas puika jānosit. — Sit, nelielies.

■— Es eju tūdaļ. — Pag. tu izdarīsi muļķību viens bez

manis. Kas stāv starp tevi un Tīzi? — Puika, to viņa mīl.

Nomierina Teda dusmu liesmas, lai padarītu tās pastā-

vīgākas, ne salmu, bet ozolu kurs.

— Vajga gudri darīt. Ataicināsim pie sevis puiku uz

medībām vai pie meitas. Un teiksim, ka kuilis nonāvējis.
Tad tevi mīlēs Tīze.

Ko šis iedomājis? Tikumīgu. Jā, mēs tos skaidros mīlam,

(121056/9—10)

H3./14.1.21.

IV

Ēdama zāle. Katastrofa.

Samierinošas runas: viss jau bij tik joks. Mutes dot

jau var. Tu man arī.

Māte: Kur dēls? Apmierina. Meitene: viņa nav, mani

turēja ieslodzītu. Māte uztraucas, pieprasa. — Ko tu

atkal cel ienaidu? It kā mēs vainīgi. Gribējām tev saudzīgi

pateikt.

Māte uztraucas, apgāž krēslu. — Kas ir? — Kad tu tāda,

tad redzi arī visu. lenes mironi.

Māte un meitene.

— Tu slepkava — uz Tedeni. Tā smejas. Saļimst. Tedis

klāt. Tedi nosit Tīzis. Sakrīt kalpi.



Tede: Visi mierā, aizejat. — Nu mēs vieni. Kas stāv

ceļā mūsu laulībai? Meitene liedzas. Tīzis: Laid, sieva jā-
ved mājās. Tede: Palīdzat.

(121056/13)

13./14.1.21.

V

1. Tīza istaba. Melna izkārta. Nakts. Lampa. Gultā Tīze.

Tīzis sēd klāt. Vecene, kas reiz mīlējusi Tīzu. Dzied lat-

viešu nāves dziesmu, saules dziesmu, laipno veco Dieviņu

un Laimu. — Mūsu dievi labāki, nu varu runāt, tu neso-

dīsi. Ar burvību glābt Tīzi, citādi mirs. — Jūs iesat bojā.
Mēs paliksim.

2. Tede, lielā mētelī. Aizraida veceni: Sargies! Tad at-

sedz mēteli kairinot. — Nu mēs esam brīvi! Es atkārtoju
tos vārdus. — Nenāc! Lūk, tur guļ, netraucē. Katrs uz-

budinums kaitīgs, vārīgāka kā acs. Tede apsedzas. Runā

uz slimo par dēlu, uzbudina. Apvaino tā, ka Tīze pieceļas
un metas virsū, tad saļimst un mirst. leskrien vecene: Slep-
kava! slepkava! Tīzis ap sievu. — Mirusi! Tu slepkava!
Kāvi viņu un bērnu. — Jā, tevis dēļ. — Tev pašai jāmirst.
— Tu nevari, tu nokautu reizē mani un savu bērnu. — At-

krīt, izmisis. — Tavs dzimums un vārds mirtu, tava cilts

iznīktu. — Lai nīkst visa cilts, saka vecene.

Tede sit veceni. — Visi man no ceļa nost, kad varēju
3 miroņus novākt no mana ceļa, tad arī ceturto. Es gribu
pie tevis nākt, tu skaidrais. Tad Tīzis nosit viņu arī.

Vecene visus apkopj, sakārto drēbes, dzied bēru dziesmu

un par jaunas cilts atnāci.

Tede izsaka, ka man vajdzēja tava skaidruma. Nebij
kaislība vien.

(121056/16)
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GILGAMEŠS

LUGAS FRAGMENTI

18.5.21.

I cēliens

(Urukas pilsēta. Eannas svētnīca, senasīru aizvēsturiskā stilā celta»

Aiz skatuves dzird ļaužu vaimanas.)
(lenāk Gilgamešs, vedot savu māti Rišat-Ninlilu.)

GILGAMEŠS

(Nāk lēni, apstājas klausoties.)

Rišat-Ninlil, tu, kas zini katru ziņu,

Māte, saki man, vai esmu dievs?

RIŠAT-NINLILA

Gilgamešs, mans dēls, kam prasi, vai tu esi dievs?

Vai tev sirdi viļņo ļaužu vaimanas?

GILGAMEŠS

3 Sirdi viļņo manim ļaužu vaimanas: —i

Lielā Anu pavēles ir jādara!

RIŠAT-NINLILA

Vai tev sirdi viļņo dieve Ištara?

GILGAMEŠS

Viļņo, viļņo sirdi Ištara, ij glauž, ij dzeļ: —

Lielais Anu teica man: «Tu gans un kungs!»
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RIŠAT-NINLILA

10 Gilgameš, mans dēls, kam prasi tad, vai esi dievs?

GILGAMEŠS

Sirdī nemiers man, bet dieviem miers.;

RIŠAT-NINLILA

Arī dievu krūtis reizēm krata nemiers.

Lielais Enlil-dievs ar dusmoja par zemi.

(Gilgamešs atiet no mātes un rauga savu roku, kura ievainota.)

Gilgameš, mans dēls, kāds nemiers ir tev sirdī?

GILGAMEŠS

(Nemierīgi.)

15 Māte, Rišat-Ninlil! Māte, māte:

Akmens nokrita no mana nama celtnes nost,

Roku ievainoja, asins lija, sāpes jutu!
Vai ij dieviem asins līst, ij dievi sāpes jūt?

RIŠAT-NINLILA

(Uztraukta.)

Rādi šurp roku! — Lūk, jau sadzijusi!
20 Tavas miesas ira dievu miesas.

Dieve Tiamata tapa cirsta gabalos.
Dievu asins līst, bet atkal atgriežas.

GILGAMEŠS

Māte, Rišat-Ninlil, tad es esmu dievs?

RIŠAT-NINLILA

Gilgameš, mans dēls, tavs tēvs ir dievs;
25 Dieve Ištara par sievu dota tev kā kungam;

Anu tevi radījis kā kalnu sūbri,

Tevim līdzīga nav pasaulē neviena;

Tu tas esi: līksmais cilvēks — Gilgamešs;
Tu, kas miera nepazīsti dien' un nakti.

30 Tev nav labi zināt katru ziņu,
Tā kā Rišat-Ninlila, kas tava māte.
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GILGAMEŠS

Saki to tik, kurš no dieviem ir mans tēvs?

RIŠAT-NINLILA

Kas daudz zina, tara ar daudzi klusu jācieš ir.

GILGAMEŠS

Vai man dzīve mūžīga kā dieviem būs?

RIŠAT-NINLILA

35 Kas daudz zin, tam klusu, klusu jāapklust, mans dēls,

GILGAMEŠS

Tad ir labi, ka es dievs un mūžam dzīvsl

Darba daudz man, miera nav ne dien', ne nakti.

*

(Parādās uz apakšējās dievu stātnes dieve Ištara.)

RIŠAT-NINLILA

Esi sveicināta, dieve Ištara!

IŠTARA

Esi svētita tu, Rišat-Ninlila! —

40 Ko tu nesveic mani manā namā, Gilgameš?

GILGAMEŠS

Šis Eannas nams ir mana paša celts.

IŠTARA

Tevis celts, bet man!

GILGAMEŠS

Nē! Anum, līdzi tev un mani

Tev bez manis ārā būtu mist zem cedres koka.

IŠTARA

45 Es še pilsētdieve!
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GILGAMEŠS

Anu-dievs un tu gan ari līdz

Es še pilsētvaldnieks, es viens patsl
Uruku es cēlu, Uruk' sargu va|ņus,
Cietus pamatus, kas stiprāki kā varš,

50 Kas uz mūžiem stāvēs līdzi dieviem pati

IŠTARA

Mani ļaudis brēc, ka tu tos darbiem spied.

GILGAMEŠS

Mani ļaudis zin, ka darbiem pilsāts top.

IŠTARA

Mani ļaudis brēc, ka manis dotais mīlas likums —

Dieves likums — top no tevis kājām mīts:

55 Dien' un nakti darbs, pie tēva dēlu nelaid,

Nelaid jaunavas pie Ištaras uz mīlas svētkiem,

I ne varoņmeitas, i ne vīru sievas 1

GILGAMEŠS

Tavi mīlas svētki gļēvus dara vīrus man;

Ļaudis baidot, priestru vīrību tu vērt par sievību;
60 Ištar' sirdi priecēt, dunču nesējiem liec atdoties,

Uruku tu dari man par prieka meitu vietul

IŠTARA

Netrauc manus likumus, es esmu dieve!

Likumpārkāpējus bargi sodīs dievs.

GILGAMEŠS

Netrauc manus likumus, tie ari dieva!
65 Pārkāpējus sodīšu vēl bargāki es pats.

Tu ar priestriem lūkoji man toreiz pretoties,
Kad pats Anu cēla mani še par valdniekul

IŠTARA

Ļaudis tevi cēla še par valdnieku, ne dievs;

Bet nu ļaudis paši, lūk, par tevi brēc!
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GILGAMEŠS

70 Dievs un ļaudis mani cēla, jo es esmu dievs.

IŠTARA

Smiekli, smiekli! lūk, šis ari dievs?!

Divi trešdaļ' kroplis būtu līdzīgs mums?

Kas mēs pilnā spēkā staigājam kā saules,

Zemi aplaimodami ar vieglu dvašu,
75 Gaisos mirdzam mūžam nemirstoši, nevīstoši!

Ha! un tu?!

GILGAMEŠS

Un es? un es?

(Ištara pazūd no apakšējās stātnes un parādās augšēja stātnS,

pāri pār priekškaru, kurš šķir svētekli no ļaudīm.)

*

(Aiz skatuves dzirdamas vaimanas, raudas, saucieni, dieves svei-

cieni. Tad, priekškaru pabīdot, ieplūst svētnīcā ļaudis. Piesteidzas

Gilgameša sargi, lai ļaudis aizbīdītu, bet tie atrauj priekškaru un

sanāk iekšā; aiz viņiem redzams pūlis.)

I SARGS

Nostu, nostu! Ļaudis, ko jūs iekšā nākat šeit!?

ĻAUDIS

Glābjat, glābjat! Dieve Ištara tur augšā, glābi

II SARGS

80 Eanna te, Gilgameša nams, priekš Anu celtsl

KĀDS NO PRIESTRU ĻAUDĪM

Un priekš lielās Ištaras jūs, sargi, nost!

ĻAUDIS

Dievi pielūgt nākam, ceļos krītot! Glāb mūs!

SARGS

Lūk, pats valdnieks še un māte Rišat-Ninlila!
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ĻAUDIS

(Rāda.)

Lūk, tur pati lielā Ištar' dieve stāv!

(Ištara augstumā pacel rokas. Pūlis atvelkas uz bridi, tad atkal

pieplūst. Ištara pazūd.)

GILGAMEŠS

85 Ko jūs, ļaudis, gribat, manā namā lauzdamies?

VIENS NO ĻAUDĪM

Lielais valdniek, — pati dieve Ištara —

Rādījās tur — mēs, no āras redzot, nācām šurp —

OTRAIS

Apžēlojies, kungs, par mūsu vaimanām!

GILGAMEŠS

Nevar nākt še!

PRIESTERIS

(Aiz ļaužu muguras.)

90 Nevar ļaudīm liegt pie dieves nākt!

NO ĻAUDĪM BALSS

Kad tu nežēlo mūs, lai jel dieve glābj 1

CITS

Dieve, glāb mūs!

VĒL CITS

(Neredzams.)

Glāb no bargajiem!

GILGAMEŠS

Ko jūs žēlojaties? Ka no naidnieka jūs paglābju?
95 Ka jums ceļu stiprus vaļņus aizsargam?

Ka par valsti cieši kopā slēdzu jūs?
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VEČI

Gilgameš, tu gans šai iežogotai Urukai —i

Gilgameš, tev līdzīga nav zemes virsū —

Gilgameš, tu stiprais, spīdošais, pilns gudrību —

100 Gilgameš, ak, Gilgameš, kam dēlus nelaid nākt pie
tēviem?

GILGAMEŠS

(Uz vienu no večiem.)

Vai tu biji kareivs?

VIENS

(Atkāpdamies.!

Biju, biju — lai tad iet mans dēls!

GILGAMEŠS

(Uz vienu no jauniem.)

Vai tu būsi kareivs?

VIENS NO JAUNIEM

Būšu, būšu; lai tad paliek tēvs!

GILGAMEŠS

105 Tēvs no naidnieka jūs neglābs, glābs tik valsts un pils.

(Viri, vecie un jaunie, atkāpjas.)

PRIESTRA BALSS

(Aiz ļaudīm.)

Ejta, sievas, ejta, meitas: lūgt par vīriem, dēliem!

SIEVU KORIS

Gilgameš, tu stiprais,
2ēlo tad mūs, vājosl
Atdod mūsu vīrus,

U0 Atdod mūsu dēlusl

2ēlo mūsu mazos

Nevainīgos bērnus!

Zaudē mūsu asras

Dienu, nakti, rītus!

(Sievu gaitas Gilgameša priekšā.)
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BALSIS AIZ ĻAUDĪM

115 Bērni, dejojat un lūdzat lielo Gilgamešu!

GILGAMEŠS

(Paceļ gaisā un apmīļo vienu no bērniem.)

BALSS

2ēlo, Gilgameš, ij tev būs bērns no dieves Ištaras!

(Gilgamešs nolaiž zemē pacelto bērnu.)

BALSIS

Bērni, metat savas asaras uz Gilgamešu!
Lai tā svārki smagi top un lejā velk pie jums!

(Bērnu dejas.)

BALSIS AIZ ĻAUDĪM

Ejta, jaunavas un varoņmeitas, lūgt un dejot!

(75532/2—15)

TEKSTA PIRMUZMETUMI

18.5.21.

— Dieve Ištara ir tevim sieva, dēls.

— Kad es dievs un dievs man tēvs, un dieve sieva,

Tad lai visi mani paklausa kā dievu.

(75532/35)

22.12.22.

Puse tavu miesu ūdens ir,

Dievu miesas sausas.

Nakts ir tikai vājināta diena

(Nāve tikai vājināta dzīve.)?
Trūdu zeme mūsu dzimta māte,
Miesas nemirstība paliek mums arvienu.

Aiz aizmirstības akmeņiem guļ nemirstība.

Mirējs apsveiks noslēpumu varas,

Savus kapa biedrus neskaitāmus.

Nāve dzīvei īsta māsa.

Dzīve vienojas ar nāvi nemirstībā,
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Dara dzīvi saprotamu, nāvi pieņemamu,
Dzīvi nesaprot, kas nezin nāves.

Dzīve viena kustoņiem un augiem,
Viena arī nekustamiem akmeņiem.
Zemē atgriežoties,

Atgriežamies vispārējā dzīvē,

Kura visu būtību kā važas ieslēdz.

Zeme visu spodrina un jaunu dara,

Lielais klēpis pasauls visums dzemdē.

Stādu dvēsle.

23.12.22.

Kurš var pateikt, kas ir dzīve, kas ir nāve?

Kristāls salauzts atkal pieaug sārmā,

Galīgs miers nav akmenim, ne smiltīm,
Kas šķiet miers, tas neredze tik vien.

Nekustamās lietas visas dzīvas.

Akmens dzīvo tūkstots gadus, kādēļ es lai ne?

Akmens krīt un nosit cilvēku,

Vai viņš vainīgs nav, to katris soda?

Akmens dzīvs, kaut nekustas no vietas.

Nevar samīt akmeni, tam arī sāp.
Zālei arī sāp, kad viņu pļauj.
Saulē kustas arī akmens pats,

Izstiepjas un mīkstojas, un smaržo.

(75532/18)

24.12.22.

Ašāk mirst no nāves bailēm, ne no nāves,

Tava dvēsle vienojas ar dievu dvēslēm.

Bailes no tā nezināmā.

Neviļus no nāves baidās.

Nāve augstākā no ciešanām.

Patīkamas jūtas nāves lēkmē,

Visa dzīve acu priekšā aši aizplūst.

Jo visaugstā taisnība ir mīla,
Tikla pati sevī atrodas.

Ko tev solīt, ko tev draudēt nāve spēj?
Nāvē pašā nav nekā, kas baida.
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Nāve ņem mums spēju ciest.

Apraudāt, kad cilvēks dzimst un kad viņš mirst.

Mirstu apmierināts: nāk nāve ar majestātisku labsirdību,

brālīgu apskāvienu.
Mirst nāves baiļu dēļ.

(75532/20)

RADĀMAS DOMAS UN LUGAS PLĀNOJUMI

3.3.21.

Pasauls ceļotājs meklē dzīvību, izzina par pagātni un

par pazemi.
2U dievs, V3cilvēks 1

.

Bēdas, ka nav pilndievs, var daudz, bet ne visu.

Ciešanas un nāve arī viņam.
Grib neiespējamo spēt.

(75532/27)

5.3.21.

Kas grib pārvarēt nāvi, tam pirms jāpārvar miegs un

bailes.

Nomoda 7 maizes 2 (nāves ābols).
Jūras dibenā dzīvības zālīte, kuras vārds: kā sirmgalvis

top atkal jauns cilvēks.

Jeb vai nāves ūdens?

(75532/28)

5.3.21.

«Gilgamešā» Kettenstil 3
.

Urukieši lūdz dievus, tie Anu, tas Aruru4
.

Skaitļi: 3 kārtīgums, 6 dienas un 7 naktis.

(75532/29)

18.5.21.

Engidu5 nāve.

Garu izsauc. Engidu: Nepalaid nāvi. let meklēt dieva

nemirstību kā cilvēks. Miegu neuzvar. Dod atjaunotnes
zāli. To noņem čūska, Gilgameša dēls raud. Vai to zina

Gilgamešs?
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V (tas varbūt IV)
Izsauc garu. Jeb agrāk Ištara. Tu mirsi. Gilgamešs: Tu

arī.

Kur cerība uz nākotni? Ka cilvēki tiks augstāki un bei-

gās nemirstīgi?
(75532/35)

18.5.21.

Gilgamešs iet tālu ceļu, lai nāvei izbēgtu un mūžīgu

dzīvi iegūtu. 111 Gilgamešs grib, lai atceļ kāzu ceremoniju
ar Ištaru.

20.5.21.

II lekaro Engidu, tā parāda savu gudrību.
111 1) Ištara iemīlas Gilgā pēc Humbala6 kaujas. Tas

tātad bijis viņas pretnieks, ar citiem mērķiem nekā Gil-

gamešam. Pārvarējis Engidu, gudrāks par Ištaru. Ir oficiāli

laulāta sieva, bet nu grib īsta sieva būt. — Esi jau mans

vīrs bijis. Tev ir dēls.

2) Debess vērsis7
. Gilgamešs uzvar. Ištara: Es tevi at-

jaunošu.
(75532/36)

21.5.21.

V Muromietis atzīst, ka jaunā paaudze top labāka, jo
vairāk viņu uzveic vecā: Tu taču mans dēls, jūs mani

bērni, izvedāt galā, ko es gribēju.

V Gilgamešs nav pilns dievs, grib to trūkstošo xk pa*
nākt pats. Beigās zaudē IV, kas izvedīs viņa ideju?

1) Čūskēns, zemes dēls. Ištaras kā nāves dieves, tātad

zemes spēks tiks dievišķs?

2) Jeb vai čūska nesīs dzīves zāli ļaudīm, kā gribēja
Gilgamešs?

3) Jeb vai pati zemzeme tiks dievišķa?

4) Jeb otri grēku plūdi un tad otri Utnapištim 8 visi

cilvēki.

5) Jeb Engidu attīstīsies vēl tālāk no zvēra par cilvēku

un tad par dievu?9

6) Vai Ištara pārgrozīsies zem Gilgameša iespaida; viņa

dažāda bijusi, arī cilvēces māte.
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7) Vai Aruru izdomās un vadīs citus cilvēkus? Ar to

beigt.

8) Vai jāpārvar visi dievi un viņu vietā jānāk dieviš-

ķiem cilvēkiem, tātad beigas: cīņa pret dieviem.

9) Ištara dabūjusi atjaunotnes zāli (izmānījusi Utnapiš-

tim, tātad cilvēkam), dos to Gilgamešam, atjaunos
caur sievietību. — Mīli mani: es miršu, dzīvo tu. Es

pati pārvērtīšos.
10) Atjaunos meita, kas jau atjaunojusi Engidu garīgi.
11) Ed čūsku, fallusu, savu dēlu, tad nemirsi.

Meita atdod viņam savu dzīvi, viņam bij tūliņ jā-
mirst.

Tad Ištara, bet tā būtu Spīdola.
Tad pasaulei vajdzētu iet bojā. — Lai ieti

Es salauzīšu elles vārtus.

Otrie grēku plūdi, kad cilvēki iznīcinātu dievus. At-

vērtu vēju un ūdens vārtus.

12) Dievu sapulce: Ko darīt? Draud mums ar elles vārtu

laušanu! — Beigas kā Prometejam. Sāk kustēties pa-

mati, un dievi bēg kā suņi (kā I grēku plūdos); elle

sāk kustēties: Gilgamešs ir sacēlis elli. Beigās: uguņi
un pērkoņi. Ištara ir nodevusi, devusi dzīvības zāli

Gilgamešam (tā kā toreiz nodeva Engidu); tā tik

Gilgamešs spēj kustināt elli, t. i., zemzemi, sen no-

slodzītos apspiestos garus. Ištara nav labprāt devusi,

bet kā sieviete likusi sevi pārvarēt; viņai vara da-

rīta, bet labprāt to redz. Dievi viņai garlaicīgi, pie-

griezīsies cilvēkam, Gilgamešam.
Ištara likusi Arurai radīt Gilgamešu tā, ka viņš de-

rētu Ištarai.

V

I Gilgamešs mirst, tad Ištara atdod dzīves zāles. To

Gilgamešs neņem, ja ne dievs, tad nekā.

II vai Ištara dod trūkstošo dievības daļu un pati brauc

ellē.

DI Gilgamešs nepieņem ij to, bet lauzīs visu nāvi un

dievību iznīcinās. (Bet kā?)
(75532/38)

23.5.21.

Daudz grib raibuma, deju, gājienu. Ištaras dievkalpotne.
I Mīlas dejas, ceremonijas reliģiskas.
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II Gazeļu un zvēru kori.

111 Ištaras svētki, kāzas ar Gilgamešu, balets.

IV Tuksnešgari, nāves biedu tēli, skarpiji utt.

V Ištara, nāves gari, orģijas, nāves ļaudis ceļas no cie

tumiem augšā.

(75532/39)

24.5.21.

Anu vēlējis celt pilsētu.
Asins no rokas, lāses atradis lejā priestris.

(75532/40)

19.1.22.

Dievi grib cilvēkus par vergiem. Marduka10
pavēle.

I apņemas tapt dievs (aiz motīva darīt labu ļaudīm),
tikšu pilnīgs, stiprs utt.

Engidu — tev līdzīgs. — Paņemšu sev, abi pret jums.
Dievi tura cieti savu noslēpumu, nevienam nedod ne-

mirstību, Adapa apmānīšanai no Engidu.
Vai te jau Ištara iedod nāves dīgli?

II legūst Engidu. let pret Humbalu, lai atbrīvotu no nā-

ves, domā, ka tas vainīgs.
Pate māte kā dievu pusē, māna dēlu.

111 Ištara iemīlas. Atraida. Debess vērsis Ištaru izsmej.

Engidu mirst. Gilgamešs raud.11 Ištara apsmej: Tu ari

mirsi.

IV vēl raud. let meklēt dzīves zāli. Utnapištim. Atņem
Ištara. Uzliesme un atkrite.

V Engidu uzceļ, raud, salauzis nāves vārtus, ieceļ paf
dievu.

Miers ir nāve. Dievi mirst arī.

Asaras paliek no cilvēcības iekš Gilgameša.

Nav nekā aizgrābjoša. Gilgamešs raud.

Stipra griba: nemirt!

111 Gilgamešs paceļas no Engidu līķa, Ištara bēg.
Gilgamešs smejas. Kad Gilgamešs iet, aiz priekškara

•mejas Ištara.

Iztēlot n&ves briesmas, Iztēlot pieķeršanos dzīvei: dzīves

Jaukumus; beru dziesmas!
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22.1.22.

Anu radības teikās pavēlēts, ka cilvēkiem jātaisa tempļi,
priekš tā tie radīti.

I Aruru pate taisīs Engidu, 12 14 gudras sievas taisīs

citus cilvēkus, 7 zēnus, 7 meitas. Mani tikai pielīdzina.

(75532/42)

20.1.22.

Gilgamešs
Pēc Engidu nāves nomet visu karalību un kā cilvēks

iet pret nāvi; vai jau pret dieviem arī?

(75532/43)

23.1.22.

Gilgs

Rakstīts operas veidā. Ta rakstīt arī citas lielas drāmas.

(75532/44)

23.1.22.

IV Utnapišti — šumeriski Cinzudu13
,

Sur-Sanabu-ur Šanabi.

Cinzudu negrib dot nemirstību Gilgam, izsmej: Tu pat

miegu nevari pārvarēt.
Gilgamešs: Es lauvas pārvarējis, negulējis cīnīdamies.

Gilgamešs pazaudē un top bēdīgs, iet prom.
Cinzudu sieva liek dot dāvanu.

Gilgamešs: Būs priekš citiem, man nepietiek.
Dievi neizlaiž no rokām noslēpumu.
Sev dzīvi, cilvēkiem nāvi.

Kas ir viņu dzīve? Nekustība, vai tā nav nāve arī?

Ištara nav drīkstējusi tiktāl nākt līdzi, sūta čūsku vai

Gilgameša dēlu? Čūska — nemirtne.

IV

1) Engidu apraude, aizeja meklēt pret dieviem, vai Ištara

parādās? Tur pat dievi neiet.

2) Ja iespējams, starpskati: skarpijļaudis dārgakmeņu
dārzā.

3) Cīņa ar Cinzudu, miega cīņa.
4) Dzīves zāles atņeme. Parādās Ištara.

(75532/45)
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19.12.22.

Gilgamešs (arī Aleksandrs, Liādzi)

1) Piemēri par ilgmūžu. Vecie dievi un cilvēki.

Dzīve nāvē — kapā. Gilgamešs meklē arī zinātnisku

izeju.
3) nāves vārtu laušana,

2) Engidu saruna: dzīve kapā, tārpi,

4) dievu miršana,

5) ķīniešu protests pret ilgmūža gribu. Liādzi, Džuang-dzi,

zemākās, ne filozofiskās tieksmes,

6) masu laimi filozofi nesaprot.
(75532/46)

23.12.22.

Rišat-Ninlila pate vainīga, ka nav gribējusi mirt. V2cil-

vēks, V2dievs. Ir V3pielaulājusi klāt, tapdama neauglīga,

priesteriene vai drīz mirēja.

Ištara likusi Aruru taisīt Gilgamešu 2k lai būtu pie-
varams.

Dievi nenovecojas, bet arī neattīstās, parādās dažādos

veidos, bet neprogresē, tā cilvēks var viņus pārspēt.

Ištaru pret Gilgamešu varbūt iespiest 11. Tad 111 būtu,

kad Gilgamešs neizcieš miega neguļu. IV dzīvības zāles

atrade un zaudē. V Engidu un vārtu lauzne.

(75532/47)

21.12.23.

Gilgamešs

bij līksmais cilvēks (to rādīt pašā sākumā). levainojums

pārvērš.
Rišat-Ninlila baidās, ka traģiski beigsies, jo grib sa-

sniegt, ko nevar: nemirstību. Vai nav arī viņas vaina?

Vai aiz mīlas uz Samašu 14 neatteicās no dēla nemirstības.
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Vai pašai nebūtu bijis jāmirst kā Semelai15
, jāsadeg, lai

iznīcinātu visu mirstīgo? — Jā, labi.

(75532/47)

25.12.22.

No nāves bailēm ceļas ticība uz viņsaules dzīvi. — Bet

ja nu viņsaules dzīve ir bēdīga? Kurp tad bēgt no nāves?

— Nemirstībā vai šinī dzīvē.

Jātic dvēselei, kura nemirst. Bet Gilgamešs nezin par

to, viņam tikai viena dzīve.

(75532/21)

Gilgamešs

— Ko palīdz, ka tu visu zini un nekā nesaki?

— Es gribu visu redzēt un teikt, lai ir labi.

I Aruru taisa savu pensu
16, jauno dzīvību, nāve vairāk

parāvusi, nu jāsteidzas. Te uznāk ar Engidu. Tas viņa paša

prieks, mākslas darbs.

(75532/26)

RAIŅA PIEZĪMES PAR SENA EPA TEHNIKU

5.3.21.

Senā epa tehnika

Redzamība: visas rakstura īpašības

1) ar darbiem ilustrētas.

(Tik tāļi, ka ejot drēbes noplīst.)
Dvēsles notikumi objektīvi tēloti:

2) sapņos, cits izsaka vārdos viņa domas, garas runas, ari

pašsarunas.
Runas atkārtotas, vēlāk variētas.

Tēlojumi augstes vietās plaši.

3) Reālisms. Bet galvenās lietas netiek teiktas.

Tipi, ne indivīdi.

Dieviem katram savs amats, ne indivīdiem.

4) Kontrasta iespaidu maz.

lepriekš pasākoši motīvi: sapņi

5) ko pareģo, bet drusku citādi iznāk.

lerosina lasītāju uz minēšanu.



Sapņu tulkojumi dod vairāk iespējamības.

6) Runas, brīdinumi (brīdin., bet liekas, ka labi vien

iznāk).
Teika — varbūtība, pasaka — nevarbūtība.

7) Aizturoši motīvi,

šķēršļi varonim, bet arī tieši

8) aizturoši, kā, piem., garāki stāsti.

9) Atkārtojumi un izstiepumi situācijās.

Stāsts vairākreiz atkārtots, kā arī dzīvē anekdoti stāsta

vairāk reizes.

10) Sapņi redzēti pa 2 reizēm.

Ceļu prasa divreiz. Kāpinums.

11) Epizodes.

12) Pēcstāsta māksla.

13) Noklusēšanas un aizsegšanas māksla.

Kādēļ kas notiek. Un to varbūt pateikt vēlāk.

lerosina lasītāju uz kombinēšanu.

14) Citas literatūras nozares iekšā.

Lamu dziesmas, lāsti, svētības, burvju vārdi, lūgšanas,
mīklas, sakāmvārdi un gudrie dievi, uzvaras dziesmas,

bēru dziesmas, alegorijas.

(75532/32)
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ZALŠA LĪGAVA

RADĀMAS DOMAS UN LUGAS PLĀNOJUMI

6.11.21.

I a) Ar brūtgānu tiekas un līgst.

b) Zaltis noņem gredzenu. Viņa ilgas pēc saules, no-

ved lejā sev sauli. Drausma, jo bez briesmām ne-

paliek, viņš pret likteni dara.

II Dzer kāzas ar līgavaini, atnāk Zaltis ar greznu gā-

jienu. Aizved.

111 Ūdens pilī. lemīlas Zaltī. Bet ilgas pēc saules, augš-
zemes. Zaltis aiz mīlas aizlaiž. Drausmu jūt, ka nenāk

sods par laimi.

IV Pirmais līgavainis gavilē. Bet viņa mīl Zalti. Jāno-

maitā. Cer pārrunāt līgavaini, tas solās nedarīt nekā

(viltus līgums). Viņa gavilē, atklāj pati noslēpumu,
ka nāks. Gaidas publikā.

V Pie ezera. Viņa gaida un saka burvju vārdus. Līga-
vainis ar pavadoņiem. Satiek Zalti, uzbrūk, nošauj

viņas acu priekšā.
Kad līgums kā Persefonei? Vai nāvi acu priekšā jeb par
to runā V? Vai beigt ar gaidām pēc Zalša vai līgavas?
Zaltis: Ej, tu sasmēlies saules pusgada.

(23272/15)

25.1.24.

Saules mīts. Sauli izcelt.

(23272/16)



9.10.24.

I Gredzens simbolizē sauli, Zaltis noņem sauli no zemes.

Noņem drēbes pa vienai, skats garāks.
111 Dekorācija jauna.
V Varbūt pus gredzenu atstāj mātei — zemei.

19.10.24.

Nemirstības jautājums latviešu apakšzemes teikās.

Plūtons un Prozerpina. Jūras apakša, var ari būt zemes

apakša.

(23272/17)
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DIV' DŪJIŅAS GAISĀ SKRĒJA

RADĀMAS DOMAS UN LUGAS PLĀNOJUMI

14.12.21.

Jaunsaimnieks. Zemgribis
Virsraksts: «Div' dūjiņas gaisā skrēja».
I Rīgā, nemierā ar savu darbību un vispārējo nedzī-

vību. Tikai studēšana. Bet tā dārga. Viņa mīļākā to nespēj.
Sentimentāla. Bagātie saimnieki pretī cīnās.

— Ej uz laukiem, kur celsies dzīve. Pabeidzis studijas.

II Tēvu mājas nedod, tās pārdotas. Muižā kā kareivim

jādod, bet barona ļaudis protestē.
Meitene. Nav kur piemesties. Laukstrādnieks izpalīdz.

Tiesas nams.

111 Rīgā. Nevar apstrādāt savu zemi. Rīgā apsmej. Pie-

dāvā spekulāciju, kancelejas vietu, lauku skolotāja vietu.

Meitene klausās aiz durvīm dziedāšanu, netiek konserva-

torijā. Cīņa pret bagātajiem saimniekdēliem, tie nospriež
denuncēt: nevajga rūpniecības, nevajga sīko jaunsaim-
nieku. Vajga demokrātijas, jaunradītāja gara vadoņa.

Pašnāvības domas. Saule aust. (Jeb vai tumsa.)
IV Uz laukiem dabū zemi vēlēšanu priekšvakarā, bet

apcietina viņu vai meiteni. Tiesas nams.

V Lauki. levēlēts un atlaists, bet meitene mirst. Tā

nomirst no uztraukuma. Apņemas strādāt.

(22929/70)

14.12.21.

— Kā jūs sauc. Dodat pasi.
— Mirta Vanag. Se pase.
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— Kā? Pase izdota uz cita vārda! Līze Vanag.
— Tas man tā, tik pieņemts vārds.

— Smalki gan. Jūs pieņemat vārdu, kad un kā gribas
Varbūt pasi arī.

— Tā ir mana pase.
— Nē, tā nav jūsu pase.
— lerakstāt: blandās ar svešu pasi.
Ko jūs še meklējat? Kas esat?

Jūs pieķerties protat.
— Es — man bij vēlēšanu liste.

(22929/71)

16.7.23.

Atmostas mīla, pirmā.

Dziņa pēc pasauls redzēšanas, pēc sevis?

Spaidi no āras un no iekšas.

Palaižas, dzer, to drīst.

Jeb vai top kas liels.

— Es gribu ārā, un es tapšu liels.

Es neļaušos ne no viena mācīties.

Brīvs, nebēdāju par visu pasauli.
Man nebij laika tā domāt.

Es arī ilgojos, bet bij jādod stundas.

Es cīnījos, pret sevi un pasauli, un uzvarēju. Kas glāba?
Ticība, pienākums pret sevi, dziņa pēc uzturas, stāvokļa.

Gudrība: ka vara un viltus visu panāk, mest kūkumu.

(22824/12)

16.7.23.

Es nevaru iet bojā, man tik daudz cerību.

Konflikts — dziņa pēc augstāka un mīla,

uzturas cīņa,
uztura priekš cita.

Dusmošanās, aukstuma izrādīšana, bāršanās starp mī-

ļiem.
Pazīstamu, iecienītu, sentimentālu dziesmu.



Dod citu, zemāku mērķi, kurš ari labs vai pat vēl labāks.

Apmierinās, lai pie niecīga gadījuma izplūstu.
Pat bojā iet nevar, jo kur paliks vecie vai jaunie? Pat

traģikas nav.

Šķiršanās mērķa dēļ.

Daudz raudāt ir labi.

(22824/13)

16.7.23.

Viss nu ir sasniegts, Latvija ir, bet mums nav vieglāk.

—- Vai tiešam es tava pirmā mīla?

Pašnāvība: negrib tumsu uz laukiem, apsmieklu.
Par pēdējo naudu dzīres, opera, autā izbraukums uz

Juglu un slīkšana.

Bet «Zaudētas tiesības»?

(22824/14)

15.9.23.

— Mani tu sen mīlot garīgi. Kādēļ tu tik ilgi šaubījies
par manu mīlu uz tevi? Kāda tev daļa par to.

— Kad tu pats mīlētu? Bet tu sāki varbūt mani mīlēt

pa to ilgo laiku?

Lugā L. dienasgrāmata.

(22824/15)
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KUNG-TSE

RADĀMĀS DOMAS UN LUGAS PLĀNOJUMI

12.1.22.

Kung-tse
Liela ētiska personība. Kants.

Neatkarība, skaidrība, enerģija, zinātne, vienība.

Domātājs pār laiku un telpu, bet pats ierobežojas —*

dzejnieks un krājējs.

Ģēnijs izturētājs, ne radītājs.

Dzīves mākslenieks.

Optimists.

Rūcksichtslosigkeit 1
.

Pārāk konsekvents.

Principu cīņa. Vai valdīt ar ļaunu vai ar labu. Uzvar

ļaunais un tomēr labais.

Valdīt var tik tiklība, valstij jādibinās uz vienkāršiem

pamatiem.

(22823/2)

12.1.22.

Kā Liādzi pārvērtās
Atmeta staigāšanu,

lepnību,
ticību pārdabiskam,
mākslām un brīnumiem,

darīt gribu,
kāri mācīt,

labot ļaudis,
sevi un visu.

Sāka jāt ar vēju.
Pārvarēja Jang-Džu

2
.



233

Atzina dzīves nevērtību, tad viņas vērtību, bet pats

ņēma saskaņu.
(22823/3)

25.3.23.

Kung-tse redz lielo postu, ka zūd miers un tikums. Grib

atjaunot veco, domās, bet to reformē. To grib ne vien

domās, bet izvest.

Laotse pretstats, domās. Nedarīt. Pašam taisīt vēsturi.

Dabū izvedēja — ministra lomu.

Cīņa pret viņu. Kung-tse panākumi.;

Mēģinums izdevies.

Pabalstu noņem, uzsūta baudas nesējus.
Viss zūd aiz niecīga iemesla.

Laotse — vai ir prom? Nav ar ko runāt.

Atstāj aši dzimteni.

Bet uzvarēs pēc 100 gadiem.
Nāk reformas, bet ne no viņa. Laotse taisnība.

Bet dzīve tomēr pēc Kung-tse likumiem. Laotse ne-

taisnība.

Pēdējais skats aizgrābjošs.
I Cīņa ar Laotse. Skolas dibināšana.

II Darbs. Valsts vadīšana.

111 Cīņa pret meitenēm.

IV Literārais darbs.

V Aizeja: Laotses parādība.
Jan Hui3 mirst.

(22823/5)

Kung-tse — pilsonības sociālisms.

Komunisms — Laotse.

Tagad arī jāuzbūvē pēc kara jukām.
Vecā pilsonība un sociālisma tikumi un likumi.

Cīņa pret dzīves apstākļiem.
Reizē problēms tas, ka Kung-tse ir tikai talants.

Laotse ģēnijs: kārtotājs un radītājs.
Arī te Kung-tse sāpes, bet arī attaisnojums.
Viņš uzvar Laotse.

Bet pūlis Kung-tsi.
Visstiprākais ir viszemākais.

Pūlis sataisa ceļu tālāk.

Talants ģēnijam.
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Ģēnijs nav izvedējs, arī talants tik pa daļai, visa darī-

tājs ir pūlis; Ķeizars, ministrs, ļaudis, masas.

Ģēnijs — gara intreses ārpus dzīves.

Talants — gara intreses materiāli, miesās.

Pūlis — miesas intreses, gars tikai kā izkārtne.

26.3.23.

Pats vēl piedzīvo, ka no viņa darba atkrīt nost visas

praktiskās reformas, pat pamats: Ķeizars un ģimene sa-

brūk, bet paliek ētika un paša lielā persona.

Visa praktiskā darbība ir pārejoša. Arhats4
: sasniedzis

nirvānu, bet iet atpakaļ citus pestīt. Te traģika un uzvara,

Skats

Beigas: nakts, visa saruna par nākamiem darbiem tumsi

Laotse parādība, jo jāatbild; pirms tam darbojās Tao-

teking.

ledomājas Laotsi, pats tauriņš. Džang-Džou8
.

*

cf. 25.3.23.

Atkrīt viss praktiskais.
Pazaudē taisni tur, kur gribēja pārlabot Laotse.

Taisnība Laotse, bet žēl cilvēku.

Arhats atsakās no nirvānas.
(22823/6)

28.3.23.

I

Laika posts, vecas kultūras spožums zūd. Ļaudis cieš,

— Vai tā jābūt?
Vai nevajga palīdzēt?
Liādzi. Cf.: anarķisti, Jan Džu.

Uzbudnes moments. Hedonists. Napoleons.

let pie Laotse: Tu gudrākais, teic tul

Kung-tse cīnās ar sevi: vai tiešām nedarīt?

Nespēj noskatīties: varētu sasniegt personiski svētumu,

bet atsakās par labu tautai.

2. uzbudnes moments: izšķiras.

II

Bet kā palīdzēt? Ko grib? Kur ideāls? Kas ies līdzi?

Lv pilsētā
6
.

Gdthe. «Romas ceļojums».
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Mācekļu salase. Tie arī grib palīdzēt, Jan Hui mīl ļau-

dis, daži tikai filozof, laimi. Valsts darbinieki. Tiešās zinā-

šanas iegūt.
Cīņa ne vairs ap to: vai iet palīgā, bet kā darīt? Meklē

Ķeizaru, kas dotu iespēju. Sēras, ka pats nav Ķeizars.

Kāds māceklis ziņo, ka Ķeizars dos.

Kanclers. Meitas uzlaiž, kas sazinās ar ienaidnieku.

1.

Audience pie Ķeizara.
Kanclera smiekli. Cīņa.
— Nu mēģināt!
Kanclers slepus māceklis, atraidīts,

2.

Darbība un 3 mēnešos pārvērtība.
Kanclera cīņa pretī.

111 3.

Arejie ienaidnieki. Konference. Uzvara. Kung-tse ga-
viles, un tūliņ ielaužas raudādamas meitas. Ķeizars žēl-

sirdīgs. Kung-tse neļauj. Ķeizars: Es tev visu ļāvu, tu

ņem vairāk, nekā tev nākas. Jaucies privātā lietā, apro-
bežo mani, esi pret žēlastību. Vari pats iet. Kung-tse pie-
kāpjas. Nebūs jau tik ļauni, saka Kanclers. Vai tā viņa
vaina?

IV

Meitu dejas un dziesmas. Kung-tse: Nav senā muziķa!

Visi galmenieki priecājas.
Kultūras un miera ieguvums, ienaidnieku izmantot, tie

it kā mesli. Ķeizars pārvēršas no mācekļa par valdnieku.

Šaubas par Kung-tse politiku, Kanclers ieteic savu varas

politiku. Ķeizars, no meitas iekarots, atteic Kung-tse. Arī

mācekļi sāk padoties iespaidam.
Tad Kung-tse bēg.

V

Skats pie robežas. Gaida, vai nesauks atpakaļ.
Mācekļi ne visi. Hui izceļas.
Pazaudējis cīņu. Tāļa meklē.
Mācekļi: princips nepareizs.
Kung-tse: gan pareizs, teorētiski jāsaņem kultūra, būs

nākamiem laikiem. To saka Hui, tas iedod domu.
Laotse aizjājis. Huif [nāve]. Laotse parādība.
Paliek galīgi viens.

Uzbruksim viņa dzīvībai!
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Kur tas? Vai III? Kapiņš. Par spīti Kung-tse paliek

galmā.
Ar to beigt?
Aša aizskriešana? Vai nāve?

Labi, ja ar aizskrēju pietiktu.

Beigas: Paliek viens.

Darbs pazaudēts.
Pat ienaidu saceļ un tīko pēc dzīvības.

Jeb vai: visa cerība izvest ideju zūd, f Laotse, f Hui,

aiziet mācekļi, tad vēlreiz saceļas uz uzvaru: dos teoriju,
kas valdīs 1000 gadus un 1000 zemes.

(22823/7)

28.3.23.

Visi gar Kung-tse intresējas un apkaro. Tas rāda, cik

viņš ievērojams un centrāla figūra.

Svainene.

Sievietes personas vajdzīgas!

V Sāk dziesmas krāt?

Pats dzejo.
Sēra sajūta viscaur.

(22823/8)

30.3.23.

Kung-tse dzeja. «Chinesische Flote»7
.
Nr. 8 tulkotu ielikt

drāmā. Tātad ņemt kā dzejnieku.

(22823/10)

16.6.23.

Viss ap valsti un kārtību

Ķīnā ne iekarojumi, bet mierīga kultivēšana.

Nav individuālisma, arī reliģijā.
Dūša, zinātnes dziņa — pietāte, praktiskums.
Duālisms; gaisma, tumsa,

vīrs, sieva.

Piecskaitlis.



Taoisms. Sang dinastija 8
.

Kung-tse. Džou dinastijā 9 stingrāka sabiedrības organi-

zācija, i

Džou dinastija nāk no rietumiem kā barbari, tautu stai-

gāšana.
(Hou Dzi ministrs pie Jau un Sun.)
No turienes nāk ģimenes ideja, kuru no jauna ieved

Kung-tse kā viduspunktu. No tās nāk lēņu sistēma, kuru

ieved Džou visai valstij.
Ahnenkult10

,
bēres uzvestas top, mūzika ved saskaņā

dvēSleS dZlvl
(22823/11)

16.6.23.

Lielums, jo tikums uz 1000 gadiem.

Visa pasaule nokārtota, visa pagātne aptverta un ap-
skaidrota par paraugu. Pagātne un nākotne, bet tagadne

zūd. Kad piepildīsies, zudīs arī nākotne, Tad ieies mierā,
kur Laotse.

Pāreja vajadzīga kā tautas, nevar tūdaļ Laotse un kos-

mopollītisms?].
(22£ļ23/12)

4.7.29.

Abi esam mūžīgi pretstatīgi principi:
vienkāršība un daudzkārtība,

vientiesība un zināšana.

Abi, Kung-tse un Lao-dzi, ir sociologi, tā var strīdēties.

Reti kāds tiesas spriedums atbilst taisnības apziņai, kaut

gan tik daudz likumu, kas nosauc dažādus noziegumus.
Tā arī dzimumattiecībās.

Sirds ir ķīniski «tauste».

Abiem taisnība, seceniski.

Vienkāršība top sasmalcināta daudzkārt, tai seko.

Kung-tse drāmai.

Āzija un Eiropa.
Āzijas miers, lielums, zemes tuvums, dabas pārvarība.

lekšēji tomēr Kung-tse tuvāks Eiropai, jo arī aktīvs.

(22823/15)
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LAULĪBAS DRĀMA

RADĀMAS DOMAS UN LUGAS PLĀNOJUMI

23.3.12.

Virs sāpēs izdomā visas konkurences un liek priekša
šķirties. — Nē, mīl. — Labi, šķirties tikai oficiāli. — Nav

moderni. — Tad izskaidrot savā avīzē, ka nedzīva kopā.
— Un tad? — Dzīvosim kopā. — Kas panākts? Man n •

ņemts kauns un atbildība, tev viss pa vecam un, ja gribi,
blakus izdzīve. — Labi gan, bet netic, nav drošības, ka

ņems atpakaļ. Tev vēl vecmodība kaulos, kaunēsies ņen;t,

kad es citam atdevusies. — Vai tad labāk melot, aiz ma-

nas muguras atdoties citam? — Es to nedaru. — Bet grioi

to, apspied savu dabu. — Nē. — Pat šinī nopietnā bridi

tu melo. — Jā, bet tas nav no svara. Tu par daudz despo-
tisks, greizsirdīgs, apspied to, kas tevi vienīgā mīl. — Tur-

pināsim loģisku sarunu. — Raud. — Loģika beigta. Sākas

necienīga rotaļa.

Viņa baidās, ka zaudēs likuma tiesības, kuras tagad ar

spaidiem piespiež vīru. — Visus pienākumus naudas zinā

pret bērniem un sievu uzņemos. Ko vēl? — Mīla. — Bet

es nepanesu trešdaļotu mīlu. — Ak, ko teicu.

Es zināju, ka mani neņemsi atpakaļ, kad būšu bijusi pie

cita. — Bet kādēļ tad tu man neļauj brīvību, kādu es tev

dodu? — Ej tu arī pie Marinas. — Es negribu, nav man

vajdzīga. — Tikai nežēlīgi vajdzīga. — Jā. — Tāds tu esi,

min kājām manu labo sirdi. — Paliksim pie lietas, nepa-

virzi mani prom, neliec man citas domas galvā, nekā man

ir. Es, brīvību minēdams, nebūt nedomāju uz citām sievie-

tēm, bet uz brīvību prasīt no savas sievas nedalītu

— Tu esi par daudz individuālists, vecmodīgs, tavs ideāls



Grietiņa, sen aiz mums palicis. — Es domāju, ka vien-

laulība paliks arī nākotnē ideāls kopdzivei, gan ne priekā
daudziem, bet ideju nesējiem. Tie jau agrāk arī vienīgie

pazina mūžīgu uzticību, Dante, Heine (jo nedabūja sievu).:
— Nerunā, es nogurstu.

Traģika, ka vīrs grib dzīvot pēc prāta un loģikas, asa

konsekvence. Bet dzīve iet pēc jūtām. — Sieviete nav vēl

diezgan cilvēks tapusi. Bet top. Kaislība paliek, bet domas

kā vīrietim.

Vīra gods nodots caur laulību sievas rokās. Dara sieva,

jāatbild vīram. Vīram augstākais ir gods, sievai pats jē-
dziens ir vienaldzīgs; viņai augstākā ir mīlestība. Un šim

vienaldzīgam top nodots pārziņā gods. Naudu, kura nav

vīram augstākā, kura ir tikai līdzeklis, to glabā tērauda

istabās pats, augstāko, godu, nevar nemaz pats glabāt; at-

stāj untumainam, neprātīgam bērnam. Traģika te nav

personā un raksturā, bet iestādījumā un sabiedriskā uz-

skatā, ka sievas noziegums ir vīra negods. Vīriešu likums

noliedz sievai pašatbildību, un šis patvarīgais likums laika

attīstībā griežas pret pašu vīrieti. Agrāk vīrs spēja at-

bildēt par sievu, saimniecībā turēja stingri, pats bij mājās
un sieva; nu pirms pats piespiests iet ārpus mājas: advo-

kāts, tirgotājs, komijs, strādnieks; tad arī sieva ārpusē
strādā. Nav vairs kontroles. Bet likums paliek. Garīga
kopība vairs nav individuāla, bet kopēja.

Viss iet uz laulības pilnīgu atcelšanu un jaunu anarķisku
dzīvi.

Viela: sieva uztraukumā, baidīta no vīra aiziešanas, sa-

runājas ar citu, lai nezaudētu drošu apgādību. Tas nāk

ķlajā. Vīra greizsirdība. Scēna, tad oficiāla vai avīzes šķir-
šanās, sieva apmulst.

Sāncensis, man tādas pat tiesības. Sieva. Pašnāve.

Bet dibinājās uz to, ka sieva baidās no maizes rūpēm.
Tagad var dabūt darbu, tā ir nemoderna sieva. Citam

motīvam jābūt. (22847/28)
2.2.22.

Laura traģēdija1 kā ikdienišķas drāmas viela.

Histērija un viņas parādība pēc Slaiha2
.

Sievas māte, vīrs tupelnieks. (22823/27)
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9,4.27.

Morāle ir luksus, kuru nabags nevar sev atjauties. Ba-

gāts var būt augstsirdīgs, pacietīgs. Tradīcijas bagātiem,
dara tos augstsirdīgus. Bergs

3
bija džentlmens, nogāja.

Nav pretrunas. Tālākais: sociālisms, katram jābūt bagā*

tam, tad būs augstsirdība.

Mājības kultūra, kur stabili apstākļi. Man mājā visap-
kārt ceļa somas. Viņi var upurēt daudz mājībai, man nav

vērts. Man dārga ir brīvība, iespēja vienmēr visu atstāt

Kādreiz jānāk arī sociālmājībai. Tagad es tikai meklētājs.

(22823/28)

4.9.27.

Priekš slimības.

I Slimības skats.

II Uzbrukums saved kopā.
Atzīšanās no vīra puses.

Izruna starp sievietēm.

Atlabums.

111 Atļaunums.

Ikdienas moku skats.

IV Filozofija par jaunu laulību, negatīva.
Izruna starp vīru un otro.

Gaida, lai laiks nomierina un izšķir.

Dilemma, trilemma.

Viņš iet projām.
V Beigu skats — kopnāve?

Vai viņa vien nāve?

Citiem tā būtu bijusi komēdija,

I Mīlas skati un filozofija,

111 Lai šķiras, nevar paciest divsievību, pasniedz ga-

tavu šķiršanās rakstu. — Nēl Negrib. — To tu sen jau

vēlējies, tas bij gatavs. Saplēš. Tikai viena izeja: padzen
vīru.

Minēt arī neslavas celšanu man.

Otrā — mēnessmeitiņas tips.
(22823/29)



12.12.27.

Senāk satikās tikai reiz par gadu — Līgosvētkos. Visu

gadu šķirti. Daba tā gribējusi, dodama satiksmi tikai

2—3 mēnešus. Tā norma, to vajdzētu atkal ieturēt. Vēs-

turē mēs mākslīgi sev uzaudzējām no vajadzības baudu,

tagad to saucam par vajadzību un dabu. Sports attīsta

atpakaļ uz dabu, apslāpē pārākās mīlas jūtas, biedri, ne

mīlētāji. Atpakaļ pie dabas.

(22823/31)
11.1.28.

Tautas likvidēšana

Slaida figūra, negrib bērna. Ārsts nedara abortu, dara

vecmāte, mirst bērna vietā, labāk nāve nekā bērns, t. i.,
dzīvība.

Tiklās sievas grūž netiklībā.

Bērns lielāks kauns nekā netiklība.

Liekulība.

(22823/32)
24.1.28.

Kā Ibsena «Spokos» — piemērojās, izpildīja morāles

prasību. Kas nu iznāca? Atturējās no netikumības, kas

iznāca? Greizsirdība uzvarēja.

(22823/33)

Sieviete, kas grib patstāvīga būt ari mīlā. Bez legālas
laulības mīlēt, bērnu gribēt. Materiāli neatkarīga.

(22823/34)
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DZĒRĀJS

LUGAS FRAGMENTI

[Pirmais cēliens]

15.8.28.

KARLUŠA

Godīgs cilvēks nevar nemaz vairs dzīvot. Es saku, es saku.;

Ak, ak, ak!

(Tur kumosu U7 dakšiņas un nevar iebāzt mutē.)

MĀTE

Ēd nu ēd, Karluša, ko tu runa tik daudz.

KARLUŠA

Ak, ja kumoss aizstājas rīklē.

LĪZIŅA

Tev jau kumoss palika dakšiņā karājoties, netika nemaz

rīklē iekšā, ko tu runā, ka aizstājās rīklē.

KARLUŠA

Ak vai, kumoss netiek nemaz mutē iekšā aiz bēdām.

MATE

Ko tu mēļo, ko tu mēļo. Nekreņķējies, mans dēls. Še mans

kumosiņš, tavs varbūt par cietu. Nav jau vairs tagad ne

tāda gaļa kā vecos laikos, ne tāda siļķe.
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KARLUŠA

(Ēzdams.)

Godīgs cilvēks nemāk nemaz vairs dzīvot.

LIZIŅA

Bet ēst jau vēl māk, kad ar cita nekā nemāk.

KARLUŠA

Ko tu nerro mani? Mamm, šī mani nerrosi

MĀTE

Nelec jau tūliņ gaisā, dēls, Līziņa jau nekā ļauna nedo-

māja, viņa jau par sevi runāja.

LĪZIŅA

Es jau ar neprotu klavieres spēlēt, nav jau naudas, ko par
stundām samaksāt.

MĀTE

Un tu jau nu, dēls, arī neesi nekāds profesors iznācis, ne-

kāds advokāts, skrīverītis vien esi.

KARLUŠA

Esmu divpadsmitās kategorijas ierēdnis, lūdzu, sastāvu

dzeltenajā biedrībā.

MĀTE

Negribēji mācīties, veselībiņa tev neatļāva. Tu jau man

vienmēr biji tāds švakulītis. Galviņa tev bija tāda pagrūta,

tikai, paldies dievam, māga bija aizvien laba. Tu jau mana

pēdējā cerība un paļāvība. Mācītājs tu būtu varējis iz-

nākt, bet to študierēšanu un dzeršanu tu nepanesi. Un ne-

bija jau mums arī vajadzīgs, tēvs jau bija bagāts, un es

jau biju no lielas cilts, Zemgales pelēkiem baroniem. Tā

kā tā no tevis būtu iznākušas lielas lietas, būtu ticis par

beizīteri 1
un štātrātu 2

,
un beigās par pilsētas galvu, un

visi būtu tev garām gājuši un zem cepures naga skaudīgi

noskatījušies: redz, kur iet resnais Žagariņš, resns kā

baļķis, lai gan saucas Žagariņš. (Smejas.)
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LĪZIŅA

Nu gan sakaltis kā žagariņš. (Smejas.)

KARLUŠA

Ak, es sakaltis kā žagariņš, bet mani ņemt tu gan gribētu.
Bet es jau tevi neprecēšu un neprecēšu.

LĪZIŅA

Gribēju jau tevi ņemt, bet, kad tu tik ērkšains kā stiķeņu
žagariņš, tad neņemšu ar. Kad tu tiksi par pilsētas galvu,
tad.

KARLUŠA

Lika drusku pagaidīt.

LĪZIŅA

Nu, kad ilgi jāgaida, kamēr tiksi par galvu, tad tiec jel

par papēdi.

KARLUŠA

(Atkal uzlec.)

Marnm, mamm, ko viņa smejas!

MATE

Nu neklausies, dēls, ko runā muļķa sievišķis. Un kas tad

tu esi, Līziņ, kad tu vari tādu muti brūķēt? No prastas
kalpu ģimenes un tagad ar tikai strādnieka cilvēks. Bet

mēs esam no labākām famīlijām. Un to Žagariņu vārdu

mēs jau arī būtu atmetuši, ja mans vīriņš nebūtu tur Krie-

vijā tik ātri no tīfa nomiris. Tad mēs būtu bijuši Kvosto-

rovi.

LĪZIŅA

Kvorostovi.

MATE

Bet man gan tas vārds nepatīk, ļaudis jau tūliņ butu sau-

kājuši par prakvostiem. Man būtu labāk paticis Dreisiķis.
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LĪZIŅA

Reisig
3
.

Man gan patiktu labāk Žagariņš, tad katram, kas

neklausītu, es tūliņ piesolītu žagariņu.

KARLUŠA

Mamm, mamm, viņa atkal mani nerro.

MATE

Kā tad viņa, dēls, tevi nerro? Ko tu tik dusmīgs šodien?

KARLUŠA

Kā tad ne?! Viņa man cik šoreiz solījusi žagarus. Kad es

nedaru, ko viņa grib, kad es šlipsi ačgārni apsienu vai

kādu muļķību izdaru.

MATE

Tu esi par daudz cimperlīgs, dēls, tu jau kā labākas zortes

cilvēks negriez vērības uz tādiem sīkumiem.

LĪZIŅA

Tev vajga krietnas un gudras sievas.

KARLUŠA

Negribu, negribu, negribu, es nekā negribu. Es tik vēl

kādu kumosiņu iekampšu, un tad beigas manai šīs pasau-
les dzīves gaitai.

MĀTE

Ko nu atkal dzied' veco dziesmu, pagaid', kad dabūsi aug-

stāku kategoriju, tad runāsi citādi.

KARLUŠA

Nedabūšu, man teica, dabūs Stulpiņš. Visi kāpj, visi ceļas,
es vien kā pa purvu.

LIZIŅA

Re, kur tas iemeslis, kādēļ viņam šodien tāda apetīte.
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KARLUŠA

(Gandrīz raudot.)

ī, ī, ī, atkal smejas. Visi par mani smejas. Šodien pie
kanclejas šveicara suns, ij tas mani rēja. Nevienu citu

kungu tas nerej, tikai mani rej.

LĪZIŅA

Ak tu mans nabadziņš, toties vairāk vajga tevi aplabināt.
Ko tu viens iesāksi bez manis?

MATE

Nu nekreņķējies vis, dēls. Šveicars nav nieka virs, dabu

vairāk dzeramnaudas nekā dažs labs ministrs, kurš nav

manīgs. Ābols nekrīt tālu no ābeles, suns neskrien tālu no

kunga. Izmanies, dēls, tev arī būs.

KARLUŠA

Izmanies nu, vai tad es neizmanos? Griezies kā griezda-
mies

...

LĪZIŅA

Griezies kā griezdamies, pakausis pakaļā.

KARLUŠA

Mani izsmej vēl manā nelaimē! To es nevaru izturēt. Es

iešu slīcināties! Tad jūs gan brēksat, kad Karlušas vairs

nebūs.

MATE

Dels, ko tu allaž tā runā, ko tu mani baidi, vecu cilvēku.

Tas jau ir grēks.

KARLUŠA

Tas nav vairs nekāds grēks. Tas tagad ir moderni, un tā

dara pašas augstākās kārtas ļaudis, pastā, kantoristi, di-

rektori, virsnieki, bodnieki un visi.

LĪZIŅA

Nu, nu, nebēdājies. Nāc, atsēsties, došu tev šokolādi, ko

man iedeva komijs.
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KARLUŠA

Kads komijs?

LIZIŅA

Nu, nu, nu. Kooperatīvā, tas jau dod visiem.

KARLUŠA

Man ne. Bet to es saku jums, kad kritīs, tad būs. Godīgs
cilvēks nevar vairs dzīvot.

MATE

Kur tu iesi? Kur tu iesi?

KARLUŠA

Kas tev daļas! Vai tad man nekā nav brīv darīt pēc savas

gribas, ne slīcināties? Visu jūs man liedzat. ledzert bēdās

nedrīst, uzpīpot nevar, nedod naudas. Ko tad es drīstu?

MATE

Dēls, neej, neej. Vai, vai! Tu sāc kauties ar māti!

LĪZIŅA

Lai jau skrien! Vai tad pirmo reizi draud slīcināties. Gan

jau apmierināsies. Nevajaga viņam visu liegt. Še, Karluša,

viens puslats, uzpīpo un iedzer glāzi alus.

MATE

Aizej, meit, pakaļ, ko šis darīs

LĪZIŅA

Viņam būs kauns, kad iet pakaļ. Jāiet taču.

(Karluša aiziet.)

Pie upes

[1. skats]

[KARLUŠA]

Ak, es nabadziņš! Ko lai es nu daru? Kur lai es eju?
Ūdenī iekšā. Mana nabaga cilvēka dzīvība būs beigta. Nu
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ko cilvēka dzīvība, kam es esmu vajdzīgs, kam es ko

deru? Mammai, tai bez manis būs vieglāk. Viņa jau visu

labāko, katru gardāko kumosu atdod man. Tad varēs vis-

maz pati paēst. Līziņa — tai ir brūtgānu diezgan, tas pats
nolādētais komijs. Kur es ņemšu šokolādi, ko dot jaun-
kundzēm? Vajadzētu nomēģināt to šokolādi. — Nu nē, kas

nu vairs domās pie gardas ēšanas, kad stāv priekšā rūgta
nāve. Ak, es nabadziņš, nabadziņš. Beigsies šodien tava

karjera, Karluša. Kur vairs būs otrs tāds Karluša? Būs,
būs diezgan citu. Darbvedis jau teica, ka es nekur ne-

derot. Kategoriju man vajdzētu atņemt, ne pielikt. To

neģēlīgo pareizrakstību es taču nekad neiemācīšos. Grafi

un rubrikas vai nu nav viens un tas pats, strīpiņas vien

ir, nē, bet tu esi lielu grēku nodarījis, solās vēl tevi at-

laist un cietumā ielikt. Nav man laimes pasaulē kā citiem.

To šokolādi es varu paēst kā pēdējo kumosu; paturēt
mutē, kamēr slīkstu. Bet mammai palika vēl smuks gaba-
liņš desas. Es varētu vēl aiziet mājā un to apēst un tad

iet slīcināties. Nē, lai paliek mammai un Līziņai. Nē, tai

nē, tā smejas vēl galējā postā. Godīgs cilvēks nemāk vairs

dzīvot, kas tur ko smieties. Nu tad es iešu, tev visu no-

ēdīšu papriekšu. Nē, nevar, kad es nu pārnākšu mājās,
atkal nenoslīcinājies, tad jau viņa smiesies kā dulla, tas

muļķa sievišķis, to prieku viņai nedarīšu.

Kruķīts tāds pats mazs ierēdnīts bija kā es, pat vēl dum-

jāks, tagad tas ir kasiers, un naudas, cik grib. Dunduriņš

atkal, pēdējais žuliks, redz, noprecēja bagātu sievu, uz

mani vairs ne virsū neskatās un vēl tagad valkā no manis

aizlienēto vesti. Kas mani precēs, ko tu, zemākais čins. Bet

taču vīrišķis. Vīrišķiem tagad cena, meklē kā ar uguni,
daudz sieviešu, maz vīriešu, mani neviens nemeklē. Tik

tā pati Līziņa, ļaužu smējēja. Atrod visādas vainas svār-

kos, tūliņ jālāpa. Un tad ļaudis saka, ak tu nolāpītais.
2iperii,i3 atkal māk zagt, arī veikals, es neko, es nekas,

es nekas. Cibuls vismaz nolauza kāju un tika avīzē ar

visu kāj i un ar ģīmi, un ar sievu, un bērniem. Ko es? Ne-

kādu kāju neesmu lauzis, kas mani liks avīzē? 25 gadu
amata jubileja Simkusam, tam suņu ķērājam, man nekā,

man nav ne 25 gadu pašam, ne amatam. Kad dabūtu kādu

gratifikāciju, varētu labi paēsties līdz kaklam un vēl

mammai ko aiznest. Kas to dos? Gribēju reiz virsdarbu

pastrādāt, saka, ka saputrojis, vēl izbāra. Kad labi pie-
dzertos kā citi un aizmirstu bēdas, bet man galva švaka.
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— Nu es no ūdens atdzeršos. Nu, Karluša, aun kājas. Pa-

priekšu vienu. Ūdens auksts, saslaps bikses. Jāmauc nost

bikses. Ko teiks ļaudis? Atkal smiesies. Nevar ne mierīgi
noslīkt, aizvien viņiem ko smieties. Ej nu, Karluša, ej
ūdenī. Zivtiņas tev apkārt spēlēsies. Bet zuši jau kožot

un ēdot cilvēku gaļu. Ak, es nabadziņš, nabadziņš, naba-

dziņš! Ai, ai! (Kliedz balsī.)

2. skals

DZĒRĀJS

Kas tur tā bļaustās? Kas tu tāds esi, pagāns? Ko tu taisi

tādu troksni gaišā dienas laikā? Vai nevarēji nogaidīt
nakti, kad visi dzērāji trokšņo?

KARLUŠA

Ej projām, kas tev daļas?

DZĒRĀJS

Ko, tu būsi vēl rupjš, kad tevi, lopu, dzērāju, laipni uz-

runā! Tūliņ tu man teiksi, ko tu te dari, dienas zagli!

KARLUŠA

Atvainojat, es nemaz negribēju būt rupjš, un dienas zag-
lis es arī neesmu. Man te ir jāizdara viens darījums.

DZĒRĀJS

Kāds šim darījums? Ko, tu vel uzdrīstesies melot? Kādēļ
tev viena kāja noauta?

KARLUŠA

Mans kungs, tā es gribēju.

DZĒRĀJS

Ak tā, tu kungosies! Ak tā tu gribēji? Nav tev te nekāda

gribēšana.

KARLUŠA

Nu redz nu, nekur man nav nekāda gribēšana.
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DZĒRĀJS

Ko tu te gribēji, diedelnieks? Slīcināties, ko?

KARLUŠA

Es jau tik tā domāju.

DZĒRĀJS

Domāji! Re, kur atradis vietu slīcināties. Tīru ūdeni sa-

maitās ar savu netīro dzērāja dvašu! Pielāčosi upi ar sa-

viem zābakiem. Es tevi nodošu policijai, tā tevi izmācīs

slīcināties svešā ūdenī. Vai tu esi upi nonomājis, ko? At-

bildi!

KARLUŠA

Bet, mīļais kungs, es tikai tā drusciņ nelaimīgs, dzīves

gaitā nav nekādu panākumu bijušu. (Raud.)

DZĒRĀJS

Piedzeries tu esi, draņķis, kas tevi nepazīst.

KARLUŠA

Jā nudien, neesmu ne lāsītes dzēris. Es jau būtu laimīgs,
ka varētu tā drusciņ ietaisīt ķiveri.

DZĒRĀJS

Tu redzi, tev īsta dzērāja valoda. Nāc, iedzersim!

KARLUŠA

Mīļais kungs, man taču nav laika

DZĒRĀJS

Slīcināšanai vienmēr laika diezgan, nāc iedzert.

KARLUŠA

Man nav ne santiņa naudas, tikai šis puslatiņš. Bet to es

gribēju atstāt saviem mantiniekiem pēc savas nāves.

DZĒRĀJS

Ko nu mantinieki, lai tie dzer par savu naudu, tu dzer par
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savu. Daudz nu gan nav, bet vai tad vajga naudas, kad

grib dzert? Muļķis tikai maksā pats, gudris dzer uz citu

rēķina.

KARLUŠA

Es jau nu gan neesmu gudris.

DZĒRĀJS

Nu tad es būšu gudris par diviem, nāc.

KARLUŠA

Slīcināties būs rītu ar laika diezgan.

DZĒRĀJS

Protams, laika diezgan. Un tad jau var slīcināties visādi.;

Vai tad taisni vajga upē? Vai tu neesi dzirdējis, ka vairāk

noslīkst degvīnā nekā ūdenī? Daudz patīkamāk, es to zinu.

Es arī gribēju slīcināties, kad man miljonārs atņēma

līgavu, bet šņabis mani izglāba.

KARLUŠA

Vai kur skaisti!

DZĒRĀJS

Ko tu, velns, muldi, skaisti, ka man atņēma?

KARLUŠA

Nē, nē, es tik tā domāju, skaisti, ka vēl kāds nelaimīgais.
Man šķita, ka es vienīgais visnelaimīgākais cilvēks visā

pasaulē.

DZĒRĀJS

Muļķis tu esi un iedomīgs kā visi muļķi.

KARLUŠA

Es jau neka nesaku.

DZĒRĀJS

Kas tu tads esi?
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KARLUŠA

Divpadsmitās kategorijas ierēdnis Kārlis Žagars, saukts

Karluša. Apgādības nodaļas priekšnieka palīgs.

3. skats

LĪZIŅA

Tur jau viņš ir! Karluša!

DZĒRĀJS

Kas tur sauc? A, skaista jaunkundze! Sveika, sveika! Ļoti

priecājos ar jums iepazīties. Lūdzu, nākat mums līdzi.

LĪZIŅA

Es ar jums nemaz nevēlos iepazīties, mans kungs! Es

saucu te Žagariņ kungu. Karluša, ko tu neatsaucies?

DZĒRĀJS

Lūk, daiļā jaunkundze, mans biedris jūs nemaz nepazīst,
bet es gan labprāt.

LĪZIŅA

Kārli, kas ar tevi ir? Atbildi jel.

KARLUŠA

Nu, te es esmu. Ko tu gribi?

LĪZIŅA

Nāc uz mājām.

KARLUŠA

Neiešu.

DZĒRĀJS

Mums, jaunkundze, ir steidzamas darīšanas, mans draugs

nevar iet uz māju.

LĪZIŅA

Kārli, kas ir tas kungs?
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KARLUŠA

Vai man tas jāsaka?

DZĒRĀJS

Es, jaunkundze, esmu mana drauga dzīvības glābējs, un

man ar tiesības uz viņu. Es nezinu, kādas jums tiesības*

LĪZIŅA

Es Žagariņa kunga līgava.

KARLUŠA

To mēs vēl redzēsim, kas tu tāda.;

DZĒRĀJS

Varbūt jums, cienjaunkundze, vienalga, tad nākat par
manu līgavu.

LĪZIŅA

Jūs esat bezkaunīgs, mans kungs. Nāc, Kārli, mājās.

KARLUŠA

Saku, ka negribu.

DZĒRĀJS

Mīļā cienjaunkundze, nu ļaujat jel man savu draugu
drusku uzjautrināt, ievest labākā sabiedrībā.

LĪZIŅA
Es jau manu, jūs gribat viņu vest uz krogu.

DZĒRĀJS

Lai dies pas! Vest tādu smalku kungu kā mūsu kolēģijas
reģistratora kungu uz prastu krogu. Nē, nē, labākā sa-

biedrībā.

UZIŅA

Kārli, uzcepšu pankokus.
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KARLUŠA

Tu tik mānies.

DZĒRĀJS

Mus jau pacienās arī ar smalkākiem ēdieniem un dzērie<

mcm, pastētes, skumbra, šnepes 4
.

LĪZIŅA

Ka tad Kārlis ies smalkākā sabiedrībā, kad nav labi ap-

ģērbies? Vai dāmas tur arī būs?

DZĒRĀJS

Kā nu gribēsim.

LĪZIŅA

Kārli, nāc mājās!

DZĒRĀJS

Nebūs jau nebūs, es tik pa jokam. Ja jūs mums nāktu

līdzi.

LĪZIŅA

Ko nu!

DZĒRĀJS

Varbūt katram dotu līdzi pa mutītei?

LĪZIŅA

Kārli, nāc mājās!

DZĒRĀJS

Nu, nu, ne tik dusmīgi, dodat rociņu noskūpstīt. Nu nē.

Bet nedusmojat, cienjaunkundze. Jums vajga savam Hg a'

vainim dot cik necik brīvības. Citādi viņš jums paliks ne-

uzticīgs.

LĪZIŅA

Ko nu šis. Bet, Kārli, atnāc pa stundu mājās.
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DZĒRĀJS

Būs, bus, es par viņu galvoju.

LĪZIŅA

Kārli, Karluša, pārnāc aši mājās. Mamma baidīsies.

DZĒRĀJS

Būs viss labi. Jaunkundz, jūs taču negribēsat, ka ļaudis uz

mums sāk skatīties un domā, ka še notiek skandāls. No

skandāla vajga vairīties godīgām jaunavām. Laižat mums

mierīgi iet.

16.8.28.

DZĒRĀJS

Nu mēs dabūjām viņu projām. Redzi, ka mūsu Latvijas
patstāvības laikos mēs tiekam brīvi no visiem apspiedē-
jiem, arī no sievišķiem. Viņa ar varu gribēja tevi appre-
cināt, bet tu turies pretī, un es tev palīdzēšu pret visiem

mošķiem.

KARLUŠA

Viņa gan ir man laba un mani apkopj.

DZĒRĀJS

Bet vai tad tādēļ tūliņ jāprecē? Katram vīrišķim tagad ir

liela cena, arī tādam pļēguram kā tev. Vai tev no viņas
arī kāds prieks ir? Nu, vismaz tev mutes dod? Vai tu sa-

ņem viņu tā krietni rokās?

KARLUŠA

Viņa saņem gan mani vienmēr bargi un visādi bar, bet

dod šokolādi.

DZĒRĀJS

Ak tu, muļķa desa, dabūsi ne šokolādi vien. Smuka viņa
gan ir un tik skaisti arī atcērt pretī, ka acis laistās vien.
Bet es tev dabūšu vēl pavisam citādu smukumu, tādu, ka

velns tevi paraus, kas visas iekšas apgriež apkārt, kas tev

sirdi no krūtīm un nauduno kabatas. Tu acis pār-
griezīsi kā kauts teļš un blēsi kā jērs pēc ēsmas.
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KARLUŠA

Vai man dieniņ, lai dievs pasarg, es godīgs cilvēks.

DZĒRĀJS

Pag, to mēs tev drīz izdzīsim. Kas tad godīgam cilvēkam

par dzīvi, suņa dzīve.

KARLUŠA

Godīgs cilvēks nemāk vairs, kā dzīvot

DZĒRĀJS

Nu re nu. To tu, tads muļķis, arī zini. Skrandās tu staigā,

siļķi un kartupeļus ēd.

KARLUŠA

Kartupeļus gan, ik dien. Līziņa dod man ganarī saldumus

un mamma reņģītes.

DZĒRĀJS

Dod, dod, vai tad viņām pašām ir? Un vai tad tev nebūtu

sievišķi jābaro, bet ne no viņām jāpieņem iztika? Un kas

tas par vārdu — Līziņa! Es tev došu sievišķi ar tādu vārdu,

ka tev tūliņ kā medus pārskries pār lūpām.

KARLUŠA

Jā, to gan, man pašam arī vajdzētu skaistāku vārdu.

DZĒRĀJS

Dabūsi jaunu vārdu priekš slavas. Iztaisīšu no tevis spe-

kulantu, atsevišķas daļas direktoru, modernu dzejnieku,
filmu zvaigzni, šoferi.

KARLUŠA

To gan, to gan vajga.

DZĒRĀJS

Dabūsi jaunu sievu precēt priekš pārtikšanas un dabūsi

jaunu jaunkundzi priekš naudas patērēšanas.



KARLUŠA

Bet Līziņa?

DZĒRĀJS

Ko tā Līziņa? Vai tā tavas vērtības? Vai viņai ir nauda?

KARLUŠA

Nē, naudas gan nav, bet viņa no savas peļņas fabrikā dod

arī man.

DZĒRĀJS

Kas tev fabrikas strādniece. Es tev došu fabrikas īpašnieci

pašu, kas var uzturēt ij tevi, i tavu jaunkundzi.

KARLUŠA

Kā tā? Kad sieva ir, tad jau diezgan.

DZĒRĀJS

Muļķis, muļķis. Tā jau ir mūsu laiku nelaime, ka mēs par
daudz pieticīgi. Nav mums prasību, nav arī dzenuļa uz

kultūras progresu.

KARLUŠA

Kultūras progress, jā, tas gan labs, to man ar vajga, tas

moderns.

DZĒRĀJS

Es tev došu tādu kultūras progresu, ka tu augšpēdu apvel-
sies, ka tu tiksi gluži cits cilvēks. Es no tevis, pļēgura,
iztaisīšu cilvēku, modernu, dernier cri5

.
Zini, kas tas ir?

KARLUŠA

Tās ir jaunas šlipses.

DZĒRĀJS

Tu tik dumjš nemaz neesi, kā tu izskaties.

KARLUŠA

Es jau kādreiz mācījos franciski, vecā ķeizara laikā.

257
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DZĒRĀJS

Nu, tagad ari franciski ir pavisam kas cits. Es no tevis,

tāda saules cepta pīrāga, iztaisīšu bezē un šlāgzāni
8, ka

tu pats brīnēsies un sevi nepazīsi, un tava māte priecāsies,
ka tu esi caur mani otrreiz piedzimis un labāks iznāc is,

KARLUŠA

Debešķīgi, kā to dara?

DZĒRĀJS

Saki: ellišķīgi!

KARLUŠA

Ellišķīgi, kā to dara?

DZĒRĀJS

Ūdens gan to nedarīs, bet vīns un katrs vārds, kas no ma-

nas mutes nāk.

KARLUŠA

Vai tik tu neesi pats nelabais, es skaidri atceros, kad es

vēl mācījos par mācītāju, tad uz to modi bija svētie vārdi.

DZĒRĀJS

Saki, vai pats nelabais ies ielaisties ar tādu silamiķeli?

KARLUŠA

Kur tas būs?

DZĒRĀJS

Uz bāru.

KARLUŠA

Vai tas nav kā krogā?

DZĒRĀJS

Tas atšķiras no kroga. Es, paklīdis dzērājs, esmu diezgan
labs priekš tevis. Nāc uz visu vērtību pārvērtēšanu I
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Bārā

— Paskat, kas tie tādi divi! Kādi ērmi!

—- Viens tāds piedzēris labāks cilvēks, bet otrs gluži sau-

les brālis.

Kā tie iedrīstas nākt šinī dārgajā bārā, kur tikai go-

dīgi ļaudis satiekas un kārtīgi pavada savus brīvos vaka-

rus, kas viņiem paliek pāri no grūtā darbā nostrādātām

dienām?

i— Vai, tas jau ir mans toreadors. (Apkampj, dzied.) Mans

sirds caurduris.

— Atkal atnācis. Melankoliskais valcers. Nu būs jautrība!
Ar jums, špīseriem

7, var kurla palikt aiz garlaicības.
— Nu, nu, manu Kārlīt, kamēr es maksāju, tev manī jā-
klausās ar abām peļu austiņām.
— Kas tas tāds ķems, ko tu atvedi sev līdz?

— Lai, lai, viņš mūs gan uzjautrinās ari ar šo lupatlasi.
— Padziedi, tu turbadūrs!

— Trubadūrs, trubadūrs, ne turbadūrs. Tūliņ var redzēt,
ka tev nav ne vidusskolas izglītības.

—• Un tāda grib būt bārdāma. Bārskuķe tu esi.

— Nu, un kungiem pa prātam iztikt es protu vēl labāk

nekā jūs, un man dzeramnaudas nav mazāk. Viņiem patīk
mana svaigā, neaizskartā daba, īstais latviskums. Kā jūs

bārdāmas, es atkal bārenīte, tautu meita.

*— Kuš! Kuš! Nebārties.

— Sveiks, jaunākais palīga kungs! Ko jūs šodien atnācāt

inkognito, bez ugunsdzēsēja uniformas?

— Man nav uniformas.

— Viņam kurpes uz basas kājas.
— Tā ir saules apgādības nodaļas kontroliera uniforma.

KARLUŠA

Sveika, cienjaunkundze!
— Redz, cik džentelmenisks viņš. Noskūpstāt rociņu! Tā.

Augstāk. Zem paduses.

KARLUŠA

Man kauns, man bailes.

Kas jums ko baidīties, jūs jau tur nevar noskūpstīt,
*— Nu, man ar!
— Man ar.
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KARLUŠA

Vai, vai, vai! Laidāt mierā, ko man teiks? Nu jā, ko nu tā?

DZĒRĀJS

Nebēdz projām. Un jūs, jaunkundzes, neesat tik straujas.
Nav jau visi tik moderni. Mēs esam godīgi cilvēki.

— Nu, mēs arī neesam negodīgas, tikai ne vecmodīgas.
— Diezin, kas godīgāks, kas var skaidri samaksāt vai kas

dzer uz cita rēķina?

DZĒRĀJS

Uz jūsu nedzersim, jūs neprotat nekā cita un nogrimstat
ēšanā, kāršu spēlē un citā kustonībā. Kā dzert un labu

joku samaksāt nespējat. Mēs iesim uz labāko ļaužu galu,
— Pie spekulantiem.

DZĒRĀJS

Spekulanti, bet lieli, kartužnieki, bet mazi. Tur prot cienīt

modernu dzīves prieka mākslu. Ko, daiļās dzīves māksle-

nieces, vai mēs neziedojamies tāpat ar visu savu būtību

savai mākslai? Mēs citiem dodam baudu, ne sev, mēs pa-

ceļam ļaužu dzīvi augstākā sfērā un liekam viņiem kaut

uz īsu brīdi sajust, ka ir kāda cita, neikdienišķa fantāzijas

pasaule.
— Tu mūsu dzīvi izproti, tu mūsu sāpes izsaki, mūsu ilgas

un cerēs. Man tik skumji top.
— Runā, runā, tu saki, ko [?] mēs domājam. Un mēs esam

vispieticīgākie mākslenieki, mēs dodam sirdi un garu, un

veselību, un daili un pretī dabonamvīna glāzi.
— Un pretīgas ūsas.

— Dzer tu, prieka mākslenieks. Tik melankolisks vakars.

DZĒRĀJS

Nē, pirms mana ģints. Jā, ja, Dārziņš bija ari dzērājs.
— Klus, neaiztiekat to, tas toreadorus necieš un nokaus

tevi kā vērsi.

DZĒRĀJS

Viņš dzēra, jā, kā miegā, bet atmodies pacēlās debesīs.

Jūs, dzērāji, nekad neatmostaties un paliekat ellē, un mēs

līdzi ar jums.
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— Nāc, sakurini mums elli!

— Eh, jā, eh, jā!... Bet šodien man debešķīgas lietas

priekšā, ne ellišķīgas. Es gribu vienu dzīvību glābt, glābt
līdz galam. Še šo jauno džentlmeni es izvilku no šausmī-

gām ūdens briesmām. Vienu kāju jau bija sagrābis Bang-

pūtis, un pēc otras, vēl nenoautās, izstiepa savus zivju

pirkstus Zalša līgavas bērni.

KARLUŠA

Tā jau nebija.

DZĒRĀJS

Klusi! Ko tu zini? Dzīves apnicibas briesmīgais dievs, mil-

zis Zobenzobis, bija jau aptumšojis tavu prātu, kas viņam

nenācās grūti, jo maz bija pārstrādājamā materiāla. Es

viņu izrāvu no atvērta kapa žokļiem, un viņš iesaucās:

Zeme jeb meme, es esmu tev atkal atdots!

— Kā nu viņš savu jauno dzīvi iesāk ar plaģiātu.
— Tā tik ir sagatavotne uz vekseļu viltošanu. Viņš būs

mākslenieks ne manā branžā, bet jūsējā.
— Pamazām, palēnām!
— Sāks pa mazam, turpinās pa straujam un beigs pēkšņi
cietuma bedrē, no kuras pēc trijām dienām celsies augšā,
lai sēstos godībā.
— Ak tu bezdievis! Tu bezgodis!
— Labi, ka še nav klāt izmeklēšanas tiesneša. Tas tevi

gan neatstātu sveikā.
— Un jus?
~- Redzēsim.
— Kamēr jūs skatīsaties un redzēsat, apgādājat šo jaun-
dzimušo ar miesīgu austeru un lašu ēšanu un liķieru un

vīna dzeršanu, viņš šodien tikai kartupeļus un siļķi ēdis.

Tā, tā! Un tu, resnais, apgādā viņu ar vietiņu siltu, jo
viņš nupat par nespējību atlaists.
— Es vakar vienu atlaidu, vai tas nav tas pats?
— Tas pats idiots.

KARLUŠA

Es — es — es —

DZĒRĀJS

Nu, dod viņam augstāku vietu.
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— Par magazīnas uzraugu.
— Nē, ne tik atbildīgu, dodpar vicedirektoru.

— Ko tad viņš prot: dziedāt, spēlēt, jokus taisīt?

— Nē, vairāk: prot klusēt, parakstīt, ko liek, pat vekseļu

garantijas un plikus čekus, neapsegtus. Bet, kad tev vaja-

dzīgs, viņš prot bļaut kā Augija staļļa
8 3000 vērši. Es dzir-

dēju, kā viņš briesmīgi raudāja.
— Nu pabļauj.

KARLUŠA

Vai man, man. Dod dzert atkal.

— Viņš vienmēr bijis zem mammas un prot klausīt.

— Var noderēt veikalā, varbūt var noderēt pret intrigām.
— Kā tevi sauc?

— Kārlis Jāzepa dēls Žagariņš, saukts Karluša.

— Nekā, viņš piedzēris un neatmin savu jauno vārdu:

Zeltvaris Daudzdomiņš.
— Lai dzīvo Zeltvaris Pīpeskāts!

KARLUŠA

Lai dzīvo Zeltvaris Daudzdomiņš! Ta tad reiz skaists

vārds! Atvainojat, cienītais kungs, pienākat pie manis rīt.

DZĒRĀJS

Nekā, rīt no rītus es jūs abus aizvedīšu līķu automobilī.

3. skats

LĪZINA

Vai te nav Žagariņa kungs?
— Nezinu. Nav.

— Kas tas tāds?

— Ko jus še nākat meklēt, kur taču smalkāka sabiedrība?

Ej tu projām!
— Ej tu pate ārā! Nez kādā peklē šie ievilkuši manu līga-
vaini. Karluša!

— Kas jums nāk prātā — kliegt! Ārā!

KARLUŠA

Au!
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LĪZIŅA

Lūk, kur tu! Vai dieniņ, meita klēpī! Nāc prom!

DZĒRĀJS

Ļoti cienītā jaunkundze, es te esmu un Karlušu sargāšu.
Nost! Bet netaisāt skandālu. Nu taču ir jau skandāls, no

kāda jūs brīdināju. Bet nebēdājat, viņš tagad Zeltvara

kungs un ticis lielā vietā. Vai ne?

— Jā, jā, nodaļas priekšnieks!

LĪZIŅA

Ak, tāda laime!

DZĒRĀJS

Nu tad atstājat viņu manās rokās, es viņu vadīšu ari tālāk.

Bet jūs ejat mierīgi mājās. Es pie jums aiziešu.

LĪZIŅA

Labi, labi, lai nāk ašāk mājās gulēt.

DZĒRĀJS

Vai šonakt nevarat viena pagulēt?
*— Ar tevi jau ne, bezkauņa.
— Nu labi, labi, es eju.
— Paskat, kas muļķim par laimi!

Kabinetā

I

[KARLUŠA]

Paskat, kā nu mana dzīve piepeši sāka iet kā pa vazelīnu.

Tas labs joks, to izlietošu. Svārki jauni, šlipse dernier cri.

Vieta ir, nauda ir. Vīrs uz vienu rāvienu. Vēl necik sen

atpakaļ es nebiju nekas.

DZĒRĀJS

Esat sveicināts, Zeltvara Daudzdomiņa kungs, kā labi gu-

lējāt, kā klājas?

KARLUŠA

Vai tad tu mani uzrunā ar jūs?
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DZĒRĀJS

Tu mani vari saukt par tu kā jau zemāku ierēdni, bet es

jūs jūsināšu. Gods, kam gods pienākas.

KARLUŠA

Jā, nudien, gods, kam gods pienākas. Kā es tik piepeši at-

tīstījos par tik ievērojamu vīru? Redz, ko nozīmē laime.

DZĒRĀJS

Un nopelni un plašs gars valsts mērogā.

KARLUŠA

Vai es tas esmu?

DZĒRĀJS

Kā tad, jūs.

KARLUŠA

Es jau arī tā domāju, un māte vienmēr teica: no tevis jā-
iznāk lielām lietām.

DZĒRĀJS

Jūs tikai baidījāties to izrādīt savā toreizējā zemākā stā-

voklī. Nu ir pareizi atrastas un novērtētas jūsu spējas.

KARLUŠA

Kā tad, kā tad, es saku, jā, nudien. Nu es tev parādīšu,
gudreniece.

DZĒRĀJS

Kas ta?

KARLUŠA

Nu Līziņa.

DZĒRĀJS

Ar jums vēlējās iepazīties viena ļoti skaista un interesanta

kundze, viņa nāks kā lūdzēja, sava šķirtā vīra lietā. Pa-

līdzat viņai, viņa ir aizraujoša kundze un nāks jums ļoti
pretī.
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KARLUŠA

Ha, ha, ha, es jau nu neesmu vairs tāds bailīgs kā senos

jaunības gados.

DZĒRĀJS

Jums vajdzēs precēties arī, lai būtu cienīgāks uzskats.

KARLUŠA

Vai šo?

DZĒRĀJS

Nē, cita, vēl bagātāka, kaut arī drusku vecāka. Bet tagad
vēlas ar jums runāt Kalniņa kungs, tas visuvarenais ban-

kas direktors, nākošais ministrs. Tas jums jātura silti.

Jums būs jāraksta kāda garantija.

KARLUŠA

Bet kā tad lai parakstu? Žagara kungs vai Daudzdomiņa

kungs? Man gan labāk patiktu Godiņš. Tas skan tā cienīgi
un nevar nekādus jokus taisīt kā Daudzdomiņš,

DZĒRĀJS

Vai var, piemēram, Podiņš, bet tad jau, protams, domās

Zelta podiņu, naudas podiņu, kas kaltējas naktī.

KARLUŠA

Tad es rakstīšu Godiņš,

DZĒRĀJS

Žagariņš alias Podiņš.

II

DIREKTORS

Vai netraucēju, kungi?

DZĒRĀJS

Es eju.



266

DIREKTORS

Teicat.

DZĒRĀJS

Viss kārtībā. Nu, direktora kungs, še jau sagatavots pa-

pīrs. Tikai jūsu paraksts.

DIREKTORS

Es jūs neuzkavēšu, man jāsteidzas.

KARLUŠA

Te būs, Joti priecājos jums pakalpot.

DIREKTORS

Pateicos. Uz redzi vakarā bārā. Mēs dibinām akciju bied-

rību, tur jūsu piedalīšanās nepieciešama. Uz redzi. Jūs tur

gaida vairākas dāmas, ak, jūs donžuāns!

KARLUŠA

Ha, ha. ha! Ko t' šīs grib?

111

— Sveiki! Sveiki! Lūdzu sēstaties. Jūs tā, kas priekš sava

kuzena9 lūdz vietiņu, ha, ha, ha!

— Nē, mans kungs, es nāku sava šķirtā vīra mantas jau-

tājumā. Es par jums esmu tik daudz laba dzirdējusi, jums
tādi lieli sakari ar iespaidīgām personām.
— Jā, jā, ir jau, ir, ha, ha! Lai jums nodod viņa mantu?

Labprāt, labprāt, nav jau mana manta.

— Es loti pateicos par jūsu labvēlību.

— Bet vēl jau būtu jāaprunājas ar maniem ierēdņiem.

Kad jums vēl kādi paskaidrojumi vajadzīgi un kad jums
še nav laika — vai drīstu jūs ielūgt savā pēcpusdienā, būs

maza sabiedrība, mēs varam būt arī gluži vieni. Ha, lia.

ha! Lūdzu apsēstaties še. Man par jūsu lietu un jums teica

darbvedis Ardavs. Jūs tiešām esat tik interesanta, tik

skaista rociņa.
— Ko? Ardavs? Tad ir viss beigts. Tas ir briesmīgs cil-

vēks. Viņš manu vīru un mani izputināja. Tad jūs arī ne-

varat būt lāga cilvēks.

— Nu, viņš jau man sen aizriebis, es viņu atlaidīšu. Ne-

raudat, neraudat.
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IV

— Še viena veca kundze grib par varu tikt iekšā.

— Kas tā tāda?

— Es jums ienesu apmeklētāju listi. Sakās — jūsu māte.

Katrs gribētu tagad būt jūsu māte. Es prasīju, vai krus-

tāmzīme ir, izrādās, ka nav.

— Es tā esmu, Karluša, tava māte.;

KARLUŠA

Vēlāk, vēlāk! Man tagad nav laika. Tā ir mana pamāte,
tagad viņa nu mīlīga, kad es esmu liels vīrs.

— Viņa liek jums nodot šo paciņu.
■— Kas tur iekšā? Zeķu pāris. E!

— Es jūs negribu ilgāk traucēt.
— Tātad šovakar pie manis.

— Ar lielāko prieku.

(Troksnis.)

— Kas tur par skandālu?

— Viena jaunkundze kauj otru, kas pie jums bija.
— Kas tā tāda?

— Tā, kas bija kopā ar to veco kundzi, jūsu māti.

— Ak, tā Līziņa, aši, aši, lai iet projām, projām, projām!
Ak tu kungs, tā ar vēl, visas mani vajā! Bet tagad es esmu

liels vīrs; netiks man klāt.
— Te jau aiz skapja var arī paslēpties.
— Nu, kas? Vai miers?
— Miers, bet dūšīga gan tā jaunkundze. Tai ir gan nags.
Smuka kā pērļu vistiņa un dusmīga kā pūce!
— Vai pavisam projām? Nenāks vairs še?
— Nenāks, projām.
— Nu reiz miers. Es precēšos labāk tūliņ. Citādi jau gala

ņau. Jāprasa Mārim! Ak, to jau es atlaidu. 2ēl. Nu, gan

jau tikšu viens galā, nu jau es esmu gudrs. Nu es taču

esmu ticis liels vīrs, kā vienmēr sapņoju. Nav nemaz tik

grūti tikt uz priekšu, kad ir krietna galva. Nu uz bāru!

17.8.28.

V

KARLUŠA

A. nu beigti grūtie dienas darbi, nu iesim uz bāru atpūs-
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ties un jaunus spēkus sasmeKies. Labi, ka tu te esi, tu lai-

kam nāci pašlaik mani saukt uz bāru.

DZĒRĀJS

Nē, es nācu izpildīt vēl pēdējo pienākumu un teikt, ka

jaunās akciju biedrības dibinātāji kungi pašlaik atnākuši

uz konferenci pie jums, še kabinetā.

KARLUŠA

Bet es jau viņus nemaz neesmu saucis: mēs jau solījāmies
satikties bārā.

DZĒRĀJS

Nē, es tiem kungiem apziņoju uz pulksten četriem še pie

jums. Kā man bijis gods jums jau teikt, tad es domāju to

vēl izpildīt kā savu pēdējo pienākumu, lai akciju biedrība

ašāk nodibinātos ar jūsu piepalīdzību, kura gluži nepie-
ciešama. Jums labpatika mani atlaist šodien nespējības
dēļ. Un es reizē arī pateicos un atvados.

KARLUŠA

Vai tad es jūs atlaidu? Ko tad es bez jums darīšu?

DZĒRĀJS

Še ir jūsu papīrs.

KARLUŠA

Ak tā, ak tā, jā, jā, jūs tai kundzei, kā viņu taču sauc..<

DZĒRĀJS

Šiliņ kundze.

KARLUŠA

Jūs nepratāt nokārtot lietu.

DZĒRĀJS

Protat nu jūs nokārtot ar akciju kungiem, lai nepārska-
tītos.
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KARLUŠA

Jā, bet tu taču būsi klāt?

DZĒRĀJS

Es atlaists.

KARLUŠA

Kas tad par to?

DZĒRĀJS

Es negribu uzņemties nekādu atbildību.;

KARLUŠA

Kā tā? Kā tā? Vai tad lieta nav laba?

DZĒRĀJS

Jūs jau varat droši uzņemties katru risku, jo jūs mantas

ziņā nodrošinājies.

KARLUŠA

Kā tā?

DZĒRĀJS

Jums viņu nevar pierādīt.

KARLUŠA

Kā tā?

DZĒRĀJS

Jums nav. Kungi jau nāk.

KARLUŠA

Bet kā tad nu bez tevis?

DZĒRĀJS

Jūs jau ievingrinājušies darīšanās. Sveiki.
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VI

— Sveiki.

— Sveiki.

!— Sveiki.-

KARLUŠA

Bet, mani kungi, mēs jau bijām norunājuši akciju sabied-

rības lietu nokārtot bārā, un nu man tas gods jūs še

redzēt.

DIREKTORS

Kas norunāts, tas paliek; mēs no šejienes tūliņ ejam uz

bāru. Un še mēs jūs arī ilgi nebūt neuzkavēsim, tikai izda-

rīsim formālus parakstus un plašāk pārrunāsim bārā. For-

malitātes ar parakstiem labāk izdarāmas še nekā bārā, vē-

lāk var kāds avīžnieks minēt, ka biedrības pamats krogā

un liķiera glāzes dibenā dibināta lieta.

KARLUŠA

Nu, kas tāds te darāms?

DIREKTORS

Sniedzat šurp dokumentus. Mums vēl trūkst drusku kapi-

tāla, tagad, jūs zināt, noteikumi tādi rigorozi un apgrūti-
noši. Naudas vietā būs jāizdod vekseļi.

KARLUŠA

Vai man jāparaksta?

DIREKTORS

Kā visiem.

KARLUŠA

Man bail, ka man nav jāsamaksā.

DIREKTORS

Kurš tad tagad samaksā. Un jums jau nav ko baidīties.

No jums jau nav ko ņemt. Tik tā alga. Arī to visu nevar

paņemt.
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OTRS DIREKTORS

To lietu var ierīkot vēl ērtāk. Mēs jums dosim bagātu
sievu. Jūs taču neprecēts.

KARLUŠA

Necik vēl neesmu precējies, ja ne tās bārdāmas.;

OTRS DIREKTORS

To neskaita līdzi.

DIREKTORS

Tad visu mantu norakstīsim uz sievas vārda un jums nekā

nevar padarīt.

OTRS DIREKTORS

Ar algu darīsim tā, ka algu nolikšu zemu, bet gratifikāci-

jas un dividendes, un ietaupījumus utt. augstus, tos jums

nevar atņemt.

DIREKTORS

Tad nu parakstāt.

KARLUŠA

Ar savu vārdu, ar kuru?

DIREKTORS

Jums vairāki, tad ar katru vārdu savu vekseli. Kad jums
bail ar savu vārdu, tad parakstāt ar citu.: (Direktors smejas.)

KARLUŠA

Vai tā nebūs gan viltošana?

DIREKTORS

(Smejas.)

Neesoša persona ir nulle, un viņas vārdu lietot ir tā kā

nulli lietot; par to neviens neatbild.
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OTRS DIREKTORS

Joki pie malas. Protams, ka tas nav atļauts, bet te jau nav

nekāda riska, jo mēs tikai momentāni bez naudas un šādi

izlīdzamies. Mums taču nauda ir droša. Un tad jau tāda ir

vecā prakse: mēs dodam vekseli jums un jūs mums, un

banka dod mums visiem.

DIREKTORS

Un galu galā atbild valsts un samaksā visu.

OTRS DIREKTORS

Svarīgi nav tas, kur naudu dabūt, bet tas, kādu veikalu

dibināt, lai pabalstītu rūpniecības attīstību. Palūkojat vien,

kur gribat, visi veikali dibināti bez naudas.

DIREKTORS

Jūs savu dalu dabūsat kā visi.

OTRS DIREKTORS

Jūs jau iecelts amatā kā cilvēks, uz kuru var palaisties.

KARLUŠA

Uz mani var palaisties.

DIREKTORS

Jūs varat uz mums palaisties.

OTRS DIREKTORS

Un mēs visi kopā varam palaisties uz saviem sakariem tur

augšā: aiz mums stāv zemes spēks. Uz priekšu, toreadorl

KARLUŠA

2ēl, ka toreadors nav še, man būtu daudz drošāk.;

DIREKTORS

Kur tad viņš?

KARLUŠA

Es viņu diemžēl atlaidu.
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DIREKTORS

(Smejas.)

Tas ir gan gudris! Nu, no viņa nav mums palīga, bet viņš

arī nenodos. Tas ir paklīdis dzīves mākslenieks.

KARLUŠA

Nezin, kā nu būs?

DIREKTORS

Viņš krogā gan jau būs, bez blēdības viņš var iztikt, bet

bez kroga ne.

OTRS DIREKTORS

Glābj savu nevainību, bet labprāt nolūkojas, kā citi grēko.

DIREKTORS

Un pārbauda grēku darbu augļus. lesam, kungi, grēku
augļus baudīt.

[25.] 8.28.

Cietumā

V Viss bija tik reibuma sapnis, ārpus tā ir grūta, bet

godīga dzīve. Ej par lauku strādnieku, tu esi spēcīgiem

muskuļiem, bet ne domām. Tur tev bij vieta no paša sā-

kuma. Māte gribēja lielas lietas. Bet neapmierinies ar ma-

zību, ej par cīnītāju tiešām grozīt uz labu šo dzīvi, kuru

nevar godīgs cilvēks dzīvot. Var, bet pa jaunam.

(22968/7—20)

RADĀMAS DOMAS UN LUGAS PLĀNOJUMI

8.10.22.

Dzērāja laime

Debesu dāvana

Es esmu nu to grunt' atrad's

Neiet dzīvē. Nabags. Neapdāvināts, dievdots.

Mazs ierēdnīts. Grib dzert, māte neļauj.
No visiem apsmiets un grūstīts, arī no zemākiem.
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I Grib slīcināties — uzbudnes moments.

Kas attura? Kāds dzērājs, top par dzērāju.

Galēji pagrimst. Vai otrs uzbudnes moments (?)

Pats jūt un izsaka to, ka nu pagrimis. Atnāk māte

meklēt, tā to saka. Nevar tā noslīcināties.

Vai pretī glābējs. — Ka nu esi to grunt' atradis, nu

ies labi.

Glābēja persona. Kas ir? Kāds nolūks?

Vai derības ar citu, kam pierāda mūsu dzīves nevēr-

tību?

II Nu ved uz augšu. lepazīstina ar iespaidīgām perso-

nām, ar īsto kompāniju, kliķi. Rekomendē kā omulīgu
biedri, labsirdīgu, paklausīgu, kas var kanti noturēt,

labu balsotāju, bļāvēju, uz to var palaisties, biedrības

pīlārs, pamats.
Dabon diplomus, biogrāfiju gatavu, nav jāpūlas to iz-

dzīvot.

111 Prese, kas visu iztaisa, zaudējums par uzvarām, pole-
mikas, top pazīstama persona.

Jaunas partijas dibina.

Politiskas partijas, Zemnieku savienības 1 karš pret
kreisajiem komunistiem.

Ringolds un Āboliņš.

Atriebjas glābējam, atņem viņam vietu.

Dzērāja māte, lai atdod dēlu.

Glābējs dod viņam padomu būt patstāvīgam, tā dzērājs
atkal krīt.

Glābējs top neatkarīgs rakstnieks.

Derībās uzvar.

(22968/22)

20.6.28.

Dzērāja laime

1. Pie mātes vai kanclejā.
2. Pie upes. Viņu izzobo garāmgājējs.
3. Krodziņā.
4. Savā kabinetā. Taisa biogrāfiju.

Paraksta vekseļus.
5. Sēdē palīdz blēdībās.
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6. Precas pēc cietuma, noliedz māti. Dabon mīļāko.
Liela blēdība, vilto parakstu. Goldmanis.

7. Ministris vai cietums.

8. Triumfs, izlaižot no cietuma.

9. Patstāvība.

Kritiens.

10. Atkal pie upes, māte pieņem un glābj.

Neveikli jūtas bārā ar meitām, čarlstons.

Satiek viņu bijušie priekšnieki.
Nav sakrājis kapitālu kā Bumbiers.

Beigās, pie upes, māte un no publikas uzsauc viņam,
iet pats publikā, vientuļš jūtas.

12.8.28.

Kāds populārs vārds: Karluša

Pie upes sūdzas, ka visi viņu nicina, bet viņam ir dziņa

kļūt lielam.

Ar slīciņu reklāma, būs avīzē portreja.

Monologs
Tad dzērājs, kuram uznāk dzeramā kaite.

Direktors, kuram viss atļauts. Noli mc tangere.
2

6 personas

5—6 skati

16.8.28.

Karluša grib arī būt aktīvs, arī kāpt.
I Abas sievietes sarunājas pāris vārdos par dzīves nas-

tām, katram savs krusts jānes.
Varbūt sākumā Līziņas dziesma.

Krogā, beigās pļēguru dziesma.

Dziesma. Tu esi mana poēma, es tevi dzejošu. Tā es va-

rētu sevi paglābt, liels veikalnieks tapt. Negribu, nav

mans stils. Kaunas no savas aizbēgušās sirdsapziņas. Mī-

ļākās vīru izposta spekulācija. Saved ar Karlušu. Viņa
liek viņu atlaist. Tad Karluša smejas par mīļāko. Vārdos

negrib, bet darbos vairāk kā aktieris, tas pats pārvēršas,
es palieku nelokāms, es esmu radītājs. Arī bārdāma iz-

taisa cilvēku, no kura veikalnieks lielu švindleri un valsts

zagli.

(22968/4)



14.8.28.

Karluša. Kancelejas valoda, sākumā dabiska, mazpilso-
niska, padumja.
Vēlāk piemaisās dzērāju valoda, reizē augstais mi-

nistru stils. '

Draugs dzērājs. Skeptiska, ironiska bohēma, pievilta mīla,
cerē uz atstāto mīļāko, tā viņu atraida drastiski.

Beigas: varbūt bagāta precība, kad nedabūs īstu mīlu.

Direktors. Veikaliski blēdīga un reizē ministrīga. Tartifs.

Bārdāma. Koķeta, bezkaunīga, ziņkārīga kā Muške, grib

samaitāt, kā pati tikusi samaitāta.

Mīļākā. Konkrēti poētiska valoda.

Kā Lilita. Būchner, Šekspīram arī dzejoļi.
Māte. Saimniekmeita, precējusi tirgotāju, Krievijā beigts,

dēls bez izglītības, skolu nebeidzis, lutināts: būs kas

labāks.

Tirdznieku valoda.

(22968/5)
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VALĪTE

RADĀMAS DOMAS UN LUGAS PLĀNOJUMI

22.6.23.

Leišos, muižā. 1) Leišu bajārs, sieva latviete. levedusi

tehn. kultūru, intensīva lauksaimniecība. Padarījusi ba-

gātu. 2) Onkuls, latvietis, melders, bagāts, vecpuisis. 3) Lie-

taviete, saimniece. Grib latvieti — sievu. Tādu kā muiž-

nieci, tikai labāku, kultūru un sentim. tautību; laba gan

arī lietaviete. 4) Bajāriete ir arī dzejniece, neviens to ne-

grib zināt, bajārs ne, nesaprot, ka var būt divas puses cil-

vēkā: arī garīgā; necieš avīzes un literatūru. Bajāriete sa-

tiekas tādēļ ar dakteri vai poļiem; nesaskaņas. 5) Dakters,

izglītots, neapmierināts, grib politikā darboties, nevar sa-

kustināt sabiedrību, pats sarūgtināts, dzer, klenderē ar sie-

vietēm. 6) Meitene, top aicināta no bajārietes ciemā. Nu-

pat beigusi nodarbību, studente, [7 nesalasāms vārds] visās

mākslās, deklamētāja, klavieres. Bajāriete nesaskaņā ar

viru un sevi, dzīves tukšums, jo nevar nodoties dzejai. At-

sauc draudzeni kā izklaidētāju. — Tu sajauc visu māju,
bet, citādi pārkārtojot, visu saved labā saskaņā. — Do-

māta kā līgava melderim. 111 saderības dzer. Melderim bai-

les
no tāda sveša vēja, un tas paņem leitieti. Meitenē

iemīlas visi: bajārs ari kultūrā garīgā, meitenē, kura skaļa,

sieva bij atturīga. Polis — pārtrumpo, aristokrātība, ma-

nierība, bet latviešu tautas dziesma [lapiņa bojāta] Mel-

ders ar bailēm, dievišķa būtne. Dakters [lapiņa bojāta] par

leitības jautājumu, bet top pārgalvīgs, [lapiņa bojāta] to

neļaujas; brauks projām.



Arī kučers samīlējies, ari runcis.
(100455)

1.0.23.

Lietaviešiem rakstīt komēdiju un «Vitautu». «Zalša

līgava»; abās valstīs dzīvot.

Tā varu būt abu tautu, jau pēc dzimuma tāds esmu.

Abās zemēs dzīvot, leiši lai tad dod muižu.

(22969/14)

[24.6.23.]

Meitene deklamē dzejas kā savas, bet tās ir bajārietes.
Dusmas. Izskaidrojas. Tā saved ar vīru kopā, un tas redz,

ko neredzējis, ar ko sāpinājis sievu. — Bajārs atpakaļ pie

bajārietes, melders pie leitietes, polis pie buteles vai fran-

cūzietes, dakteris pie tautas un pie meitenes, pie politikas,
kultūras, jaunas tautas dibināšanas.

IV Aizbrauc. Klusums, tukšums, cik bēdīga īsti bijusi
mūsu dzīve, nu tik redzam. Top vēl bēdigāka, jo esam at-

mesti. Ķildas, ļaunums. Saules trūkst.

V Atbrauc atkal, trakojusi, un rati apgāzušies vai ku-

čiers, viņā lūkodamies, apgāzis. Dakters palīdz. Visi sa-

līgst. Tātad IV vajga strīdam būt vislielākam.

Griežas arī ar savu gribu atpakaļ, jo nav jokojusi vien,

mīl viņu. lemīlējusies dakterī. Neļauj dzert.

Aizbrauc: nu saticība, laime, izredzes uz nākotni.

Strīdi: viena vēsture, viena cilts, valoda, teikas. Dzies-

mas leišiem ziemeļnieciskas, garas, latviešiem dienvidnie-

ciskas, īsas. Viena valoda bij un var būt atkal senā, atjau-
notā. Ticības šķiras — var būt senā kopējā latviešu ticība.

Seni naidi: kurzemnieki zirgu zagļi, vidzemnieki pie-

ņēmāji.
Kā kāzenieki,
kā apdziedāšanās.

Bērnu apmaiņa, ekskursijas, saimniekdēlu apmaiņa,
strādnieku apmaiņa.

Mana leišu programma' Castagnolā. Manas leišu sim-

pātijas. (22963/16)
12.6.24.

Personu nedaudz — 6.

Par visiem kopības jautājumiem, arī 3 valstu vai 4 val-

stu kopību. Lasīt lietuviešu avīzes. (22969/15)
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LAUKU TUKŠUMS

RADĀMAS DOMAS

24.6.23.

Visi spiežas uz Rīgu. Lauki gatavo sev spēkus Rīgā, bet

tie neatgriežas uz laukiem. Sēd kancelejās.
Dārznieks no Piebalgas.
Nemācās praktiskus amatus. Dakteri vajdzīgi, inženieri

ne, lai uz savu roku ko uzsāk.

Decentralizācija. Vairāki centri apriņķos. Valmiera,

Valka, Liepāja, Birži.

Parīzes ļaunais piemērs, Vācijā pareizi.
Rīgā tikai augstākā izglītība, teātri, ceļojošas izstādes.

Lauki dabū atkrišļus, teātru aktierus, lektorus, deklama-

torus, ierēdņus, tāpat Latgale.
Nav laika garīgai un sabiedriskai dzīvei. (Madonā Cim-

diņa kundze spēlē klavieres.)

(22823/20)

16.7.23.

I Rīgā, kanclejā.
II Lauku mājas Vidzemē.

Kurzemnieks nesaprot, ka ar kalpu arī runā?

111 Izrīkojums uz laukiem.

Viņš ir upurējies priekš laukiem, arī priekš viņas,
HI atnāk Rīgas aktieris, un viņa aiziet pie tā. Viņš tad

iet uz Rīgu.

Garīgs tukšums uz laukiem, darbs vien priekš uzturas

un naudas.



Vai Marija Liepiņ?
Vecā māte mācās grāmatās.

(22823/27)

16.7.23.

I Kārkliņš no Valmieras aiziet studēt. Otrais Kārkliņš
atrunā un pats paliek, bet neiztura, un V pats arī aiz-

iet, lai glābtos no garīgas bojā iešanas.

II Mājās sēd bez darba, jo neprot praktisko amatu un

negrib skolot, grib būt kungs.
II No inteliģences trūkuma cieš sevišķi kalpi, pa vasaru

varētu mācīt kalpus.
111 Samīlas, dievina aktieri vai dziedātāju, kurš nezin, ko

ar to iesākt. Bet sajūsmina citu par mākslu, kurš bij
tikai amatnieks.

IV Sēd kanclejās un neiet mājās.
V Meitene iet un taisni par lauku skolotāju.

(22823/21)

17.7.23.

Viņa — mazsaimnieki-jaunsaininieki ņem nopietni izglī-
tības jautājumus. Nevar būt bieži Rīgā. Bet kalpi? Kal-

pone?
Vai 3 tipi: vecsaimnieka bagāta meita, kas domā par

Lejiņu un dzeju, mūziku.

Mazsaimnieks vada mājas.

Kalpone.

Kopā gājušas pagastskolā.

Kalpone jūt pienākumu pret māju.

(22823/23)

8.10.23.

Lauku lugās mani personiskie piedzīvojumi, manas mā-

cības, mierinājumi, sarunas ar Dambekfalni?], skolotāja
meita un Lidija, L., Az., daudzi citi. L. piezīmes.

(.22823/24)



SLUDIŅKĀZAS

RADĀMĀS DOMAS UN LUGAS PLĀNOJUMI

1.7.23.

Brūte slima, mirstoša.

Māte.

Vecpuisis, visus bar, kam mācījies, naudu šķiedis, labāk

krājis kā šis, — bet izrādās nevērtīgas kerenkas1
*

Mazais zens.

Meitene.

Radinieks, gudrinieks.
Otrs brūtgāns.

Draudzene.

Tante.

Jauneklis.

(22822/9)

1.7.23.

Sludinuma precības

I Nabags kalps, jaunsaimnieks, mazmājnieks, strādnieka

dēls. Izstudējis, nav darba laukos, maza vieta, lieli plāni;

jādabū līdzekļi, lotereja, precības; ieliek vai lasa sludinā-

jumu. Viņa īstā līgava nabaga, to apgādāja.
II Pie viņas, ielikusi, saņem oferti. Tante, kas rādīsies

kā brūte. Darītāja ir aušīga meitene, bagāta, bez darba,
mīl niķus. Daudz brūtgānu, grib pārbaudīt vīriešus.

111 (vai II). Satiekas pie viņas. Meitene ir par kalponi

vai nabaga skolas biedrene, vai audzēkne (patiesībā ot-

rādi). Patīk vīrietis, taisni jo vairāk jāpārbauda. Ansīša

gudrība. Viņš cīnās ar riebumu. Precējies.
IV Kāzas vai derības, ies pie reģistra, piepeši atmetas,

iepatikusies meitene, precēsimies mēs, nabagi. Labi. Mei-

tene nu atklāj, ka ir bagāta, viss bij joks.
Nu viņš iet prom, uz Ameriku.

V Krāmējas. Atnes viņa kurvi. Kurvī meitene: Es tava

manta. lesim abi.
(22822/10)



SOKRATS

RADĀMAS DOMAS

29.10.23.

Vai vajdzigs manā lielā personiskā sistēmā? Kungtse

sagatavo. Vai Sokrāts arī? Vai Sokrāts dod tik lielas atzi-

ņas kā Liādzi? Laotse?

Konfliktu likt starp Sokrātu un Delfu orākuli; gudrākais
cilvēks 1

.
Bet nav grieķis, izpostīs grieķību.

— Kādēļ to nesaki? — Mēs viņu noģiftēsim. — Bet grie-

ķība beigsies? — Cita sāksies.

— Bet beigsies?
— Bet mēs paši, Delfi, beigsimies.
— Tātad gudrība mums nevajdzīga?
Pretstati: Aristofans, priestri, mākslenieki.

Pats Sokrāts domā piepildīt kā Kristu, bet lauž. Visa

gudrība iet pār viņu pašu pāri.
Pasauls lūzums ir iekš Sokrāta. Te sākas jaunais laiks.

Aleksandrs, Kristus tik izvedēji.

Aspazijas Bakhante2
pretstats. To iekšā ieņemt.

(23273/130)
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SAGLĀBTS SKANDĀLS

RADĀMAS DOMAS UN LUGAS PLĀNOJUMI

9.9.24.

Saglābts skandāls. Glābta tikumība

I Aprunā skolotāju, kā bij avīzēs, vispār jaunatni;
vīrs aiziet,

mīļākais pieteicas
mīļākais atnāk,
viņai jāaiziet.
Ciemiņas: Kas te bij? vai skandāls?

II 1. Viesnīcā, iedzer, smejas par vīru, par viešņām, par

aprunām.

2. Jelgavnieka istaba, meita aiziet. Tumsa.

3. Koridors — visi iznāk pa reizei: mīļākais, vīrs, jel-

gavnieks, vīra un jelgavnieka meitas, viņa vēlu, pa-

tumšs, sulaiņi 2.

Viņa pārskatās, sulainis aizrāda, netic.

Sulainis un meita smejas.

Jelgavnieka istaba gaiša.

Jelgavnieks aiziet.

Viņa uzmostas, neatrod mīļo, baidās no vīra, grib
iet projām, atrod, ka nav drēbju.
Konflikts: vai skandāls, vai drēbes, nauda

Skandālu var novērst, naudu nevar dabūt.

Heines dzeja par meiteni, kas labāk zaudē godu
nekā svārkus.

(22969/17)
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12.9.24.

111

Beigās: uzelpo kundze — vi! Ko es tā uztraucos, glābta
tikumība! Jāpateicas krietnam jelgavniekam! To nevar at-

stāt bešā.

Tad ienāk draudzenes kā I, paskaidro, kādas lietas iz*

taisa ļaudis!

— Es gribēju vīra tikumību glābt, tā aizgāju viesnicā.

Kāda žīdene vainīgā.

Tad turpinājās aprunās pret strādniekiem, sociķiem, in-

teliģenci, jaunatni.

«Mēs neļausim grimt tikumībai!»

Atkal kā I piezvana: Kad tikties?

(22969/18)

II saistīt pie 111.

Ārzemnieks II beigās: Kur es glābšos, pie tevis, citādi

mani izsūtīs kā nevēlamu svešnieku, un pašlaik iesākti

labi veikali ar tava vīra protekciju. Es rīt noiešu pie tevis,

tavā mājā, pie tava vīra.

I Lai segtu sevi, viņa ievelk vīru sakarā ar uzsūtītu

meitu: draudzeni? vai žīdieti?

II Viesnīcā meita grib pavest vīru: jocīgs skats, kā vīrs

to nesaprot.
Trešo reizi tā pati istaba.

(22969/19)

111 jāpiesaista pie II ar aizrādījumu, kam jānotiek tālāk,

bez tā ir garlaicīgi, piem., jelgavnieks: Tā es lietu neat-

stāšu, es sūdzēšu, es apvainots, tādas neķītrības labākās

famīlijās.
Minēt: par Sarkanā Krusta pirti,

par Cēsu sievām, kas ķer vīrus.

Par Ekengrāves kazām.

Par skol. Vīnzarāju,

par skolotāju, kas man sūdzējās.



Par notikumu nākamrīt lasa paši avīzēs; sulainis ielicis,

atnāk pie kundzes ar izspiešanas mēģinājumu.

(22969/20)

Taisa troksni. Sulaiņi. Policija. Telegrafē jelgavniekam.
Izmeklē istabu, meitas un sulaiņus.

Jelgavnieks.
Vēl lielāku troksni, ka tas liedzas: Kā ietikāt manā is-

tabā? Jelgavnieks. Nē, jūs ienācāt pie manis.

Mīļākais, apvaino jelgavnieku.
111 Mīļāka istabā, pārmetumu skati, atrod mantas, salīg-

šanas skati.

IV Mājās, pārmet vīram, kam atstājis, gribēja pārbaudīt,
aizgāja, lai izjauktu vīram satiksmi ar meitu — sān-

censi. Cik tagad ļaudis nemorāliski, kā dzenas pēc
naudas visi. Stāsta savu stāstu kā citas stāstu.

3 cēlieni.

II istaba un koridors mainās.

Istaba viena par divām, jo visas istabas viesnīcā vienā*

das, tikai gulta un galds pārcelti (tā arī samaina viņu).

(22969/21)
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SKUNDURIŅA SMIEKLI

RADĀMAS DOMAS UN LUGAS PLĀNOJUMI

26.12.24.

Anšeļa smiekli

Skolā — tēlojums. Meitene iesauc par Skumdrūmi. Zēni:

Skundurs — dundurs! Meitene izaicina.

Pagalmā — sacīkste un uzvara.

Skolā — nāk pakaļ saimnieks. Anšelis bēg, raud, meitene

pierunā aiziet, dod lentīti.

Skolā — pārnāk ziņa no Anšeļa, atpakaļ lentīte.

les visi raudzīt Anšeli.

Kalpu gals — līdzdalība un meitenes skūpsts paceļ kājās,

smejas pirmo reizi, izstāsta, kas padarījis drūmu (ka
visi atstājuši vajāto, sasista kāja, palicis kroplis, aiz-

stāvējis meiteni).

(22372/34)

15.9.28.

Varbūt vēl ievada cēliens, jāraudina visādā ziņā.
I Māte atved Anšeli skolā. Skolotāja saņem. Skolēni iz-

smej Skunduru. Bērni dzied apdziedāšanās dziesmas.

II Pagalmā sacīkste, uzvar. Slavas dziesma.

111 Atstāsta savu dzīvi: pārmērīgs darbs, bet ganībās
sapņi un teikas.

lekliedzas, jāiet atkal ganos.

IV Slims. Sūta atpakaļ lentīti. Atnāk bērni pie viņa gul-

tiņas. Dāvā drēbes. les viņu pulkā.



111 Tumšā istabā stāsta. Atveras priekškars un redzas

darbs un pļava. Tad piepeši ienāk māte, aptumst,

priekškars, iekliedzas, jāiet atpakaļ.
Mēs tev palīdzēsim. Solidaritāte.

IV Bērni viņu uzjautrina dziedot un rotaļājot.

(22372/35)

18.9.28.

I

Māte. Anšel, te nu esi skolā.

Anšelis. Zinu. Māte. Esi nu tik mudīgs.

Anšelis. Zinu. Māte. Paklausi nu visus.

Anšel, vai tu dzirdi arī?

Anšelis. Dzirdu. Māte. Vai tu ievērosi?

Klausies. (Aiz auss.) Tevi tagad izbārs,
Ka tu nāc tik vēlu skolā.

Teic, ka biji slims ar bakām.

Anšelis. Nebiju. Māte. To jau nevar sacīt,

Ka no darba neatlaida.

Kad nu paliksi še vieniņš,
Neraudi. Anšelis. Es neraudāšu.

(22372/36)
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ASNU ZĒNI

RADĀMAS DOMAS UN LUGAS PLĀNOJUMI

1.1.28.

Traģēdija. Apsitis

Dziņa pēc izglītības — sava drāma.

Apsitis — jauna ticība?

Jauna sajūsma, tomēr arī tagad, kur citi iet pie maziem

darbiem, izbūves lēns, kluss darbs, ne sajūsma.
Tomēr sajūsma:
citu pasauli bez meliem, labi cilvēki sevi vai citus spiež

uz pravietību.

Beigās ārprāts.
No ikdienas vaļā rauties, arī no ikdienas sabiedrības, uz

augšu, garīgu dzīvi garīgā darbā, soc. mērķi, cilvēce.

(22932/8)

1.1.28.

No ikdienas vaļā rauties, arī no ikdienas sabiedrības,

uz augšu, uz garīgu dzīvi, garīgu darbu atrast praktiķa,
lauku darbā, ne ierēdnībā, literatūrā.

Grib ievest Ibsena prasību: ikdienas dzīvē patiesību, bet

redz, ka nav ieliekama patiesība vecā, kapitālistiskā dzīvē.

(22932/11)

1.1.28.

Atdot iegūto kultūru.

Provincē kultūras centri

Bauda, ne darbs.



Saimnieka meitiņa Zilga.
IV pašnāvība pie Anša.

Intensīva saimniecība uzņemta, daudz spēku.
Vāci, franči taupa, beļģiem daudz bērnu.

II Ansis aizņemas naudu.

(22932/10)

1.1.28.

I Rīgā. Bagāts students, šībers 1
,

Ansis, izmisumā, bēgt
uz laukiem.

Zilga iet līdzi spēkam.
Izmisums, pašnāvības mēģinājums, motīvi sabiedriski.

Pārmetas sajūta.
Fantastiski plāni, jaunsaimniecība.
Runa par mīlu, liedzoši, nav aizspriedumu.
Zilga seko spēkam, dēkas.

II Darbs grūts. Lauki.

Atnāk dzērāju bars, Bagātais.

Izbēg Zilga.
Izmisums, mierina Grieta.

111 Rīga. Šauj Zilgu un sevi.

Atriebsies Bagātais ar vekseli.

Atdod Zilgu. Tā ņem trešo.

IV Izdzen no mājas.
les par laukstrādnieku.

Glābs tautu.

Beigās Zilga: Vieglākais pašnāvības veids — precēties.

Jazzband2
un filmas pa vidu.

Enu spēles, mistika.

Es neesmu sociālists.

Kur ir glābiņš pilsoniskajā pasaule?

Viņā nav taisnības, nav cēluma.

(22932/9)
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ZIEDU ZAIGA

LUGAS FRAGMENTS

[Pirmais cēliens]

Pirmā aina

(Veča dārza būdiņa. Vidū durvis un logs, caur kuru redzas dārzs. Gar

malām divi soli un krēsli. Vienā malā galds. Pie sienām pakārti dažādi

dārza darba rīki, sakņu un vītušu puķu un zāļu saiknīši. Tāpat pie
griestiem. Šur tur podos puķes un greznuma lapu augi. Visa istaba ļoti
vienkārša, bet skaisti un ar gaumi iekārtota; vienīgais greznums —

grāmatas plauktā.)

Pirmais skats

(Vecis, sirms, darbā norūdīts, spirgts, viņam līdzi Aldis, zēns gadu

piecpadsmit, kustīgas dabas, sparīgs, tagad noguris. Abi ienāk pa dārza

durvīm.)

VECIS

Aldiņ, vai noguris esi?

Tu jau šodien strādāji gan!

ALDIS

(Pus nopietni, pus pa jokam.)

U! v! v!

VECIS

Zemes raki un kūdru nesi,

Visnotaļ pie rokas gāji man.

Nāc nu, atpūties še!

(Atsēstas pats uz sola.)

Tu čaklīts kā bitīte.
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ALDIS

(Apsēzdamies.)

Ta ta, ka ierāvām, ierāvām!

Visus kociņus aprakām!

VECIS

Tulznas rociņās ieplēsām.

ALDIS

(Domīgi.)

Kad tā strādā tik grūt',
Tad vientulību tā nesajūt.

VECIS

Jā, jā, var būt, var jau būt.

(Arī domīgi.)

Es gan to nejūtu tā,
Man labi te, savā nodabā.

ALDIS

(Sasliedamies solī.)

Tēti! vai! — rīki ir pamesti, —

Nav sanesti, kārtīgi salikti!

VECIS

Es saņemšu, Aldiņ, necelies!

Uz solīša atstiepies!

ALDIS

Tēt, vizbulītēm jau asniņi gari —

VECIS

Saulīte velk tos laukā ar vari.

ALDIS

Ij gailenītes no zemes lien.

Bet vīns grib, lai vītnes pie maikstīm sien.
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VECIS

Guli nur galvu pie manis slien

Kā zaļš, jauns apinis pie veca koka.

Tev miedziņš jau galviņu loka.

ALDIS

(Rūgti.)

Es actiņas aizlikšu, —

Nekas jau to starpu nenotiks,

Gaidītais izpaliks.

VECIS

Miedz, miedz īsu miedziņu!

ALDIS

Tu atkal stāsti kādu pasaku!

VECIS

Tu labāk tādu dzīvotu,

Ne stāstītu?

ALDIS

Ko nu!

(Nogriežas un apknūp uz sola, tad strauji pieceļas un izskrien pa maza

jām durtiņām.)

Otrais skats

VECIS

(Viens pats klusi.)

Tev netīk vēl pasakas,
Tev tikai dzīves trauksmainas —

Vientulība to baida,

Aizvienam ko gaida,
Un nu tūlīt, tūlīt!

Kam jānotiek ir šo pašu brīd'l —

Bet vai tā arī nav pasaka?
Tik citāda.

(Pasmejas.)
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Pasaku saku par savu dzīvi —

Kā jauns es cīnījos sīvi,

Līdz visi mani locekļi palika stīvi;

Līdz cīņas straujumam
Vairs maz ko deru,

Tik klusiņām
Tālai nākotnei durtiņas veru

Kad rokas vairs nešaudās

Agrākā sparā,
Lai cīņa turpinās
Jo sīvāk garā!

(Viegli uzelpodams.)

Dzīvē priekš sevis ko es vairs prasu?
Tik tvermi pret salu, lietu un rasu:

Gabaliņš dārziņa,
Dārza būdiņa —

Tā manis paša celta, —

Svārks, maize. — Kam vajga man zelta?

Zem saknēm, puķēm: — pāris metri!

Tiek telpas, lai dzīvo vai trīs un četri!

Tiek laika pēc darba vēl ilgām un domām

Par dzīvi bijušo,
Par savu un ļaužu nākošo,
Par tāliem mērķiem un būtnes lomām.

(Kā smagumu nokratīdams.)

Nav vairs tās mazās trauksmes un drausmas

Nav lielās, baidošās dzīves šausmas, —

Kopju puķes un zemi un atceru ceri:

Aug lēni, lēni nākotnes peri, —

Uz tālo aizsauli ceļu es pētu,
Nākotnes dēļ es dzīvi svētul

Tiešais skats

(Vecis. Aldis atkal ienāk.)

ALDIS

Tēt, ko bubini tu tā viens?
Kā zirdziņš, kad gaida, kur paliek siens.

VECIS

Vai tik vien gulēt tev pietika?
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ALDIS

Ko gulēt? Bij tā tik pasnauda.

(Jautri.)

Es sapnī redzēju onkuli, tanti,
Abi div' bārās neganti.

(Starpdomā.)

Tēt, ko nebaries tu it nemaz?

VECIS

Maz.

ALDIS

Nē, it nemaz!

VECIS

Ko tad es bāršos? Puķes cieš klusu.

ALDIS

Bet es taisu troksni.

VECIS

Gan liksies uz dusu.

ALDIS

Es gribu vēl troksni pataisīt!
Bet vajga par onkuli pastāstīt:
Es nebiju mācīties pabeidzis,

Biju laukā izskrējis, —

Viņš grābj man galvu un paceļ tā:

«Bāz degunu grāmatā!»
Ka iegrūda, ta es uzmodos;

Redzu tevi vēl savos pasapņos!

(Apgriezdamies apkārt.)

Tie nu gan manim nepatīk!
Tur viss kā ūdens smiltīs sīk;
Pēc tam tu dod man mācības

Tik gudras, ka dūša aptekas.



VECIS

Vai redzi nul

Kādu atmaksu dabūju!

ALDIS

Tad labāk, lai onkuls nāk palamātl
Pag, tūdaļ būs klāt!

(Viņš uzliek cepuri uz krēsla muguru.)

Lūk, viņš ir še!

Uz acīm cepure!
«Ko tu, puika, te vazājies?!
Vai šis man tūdaļ pie darba ies?!

Es šo turu no žēlastības,

Šis man vēl darīs nekrietnības!

Maizi no skapja zags!
Pienu no poda laks!

(Nopūšas kā onkulis.)

Mūžam tik ēst! tik rīt!

Kā vārnēns uz rāceņiem krīt!

Kādēļ es ēdu kā putniņš vien?!

Pa kumosiņam ik dien'?!»

(Aldis nostāda otru krēslu pretī pirmajam un uzklāj tam kādu lupatu
kā priekšautu.)

Un še būs tantiņa —

Priekšauts uz vēdera:

«Kur tad tev ēst lai lien,

Kad vēders pilns alus arvien?!»

(Atkal onkuļa balsī.)

«Vecen, ko lamā nu mani?!

Labāk tu nekrietno puiku gani!
Nelaiķa brāļa dēls jāsaudzē?!
Dzīt tik no mājām pasaulē 1

Arā šo nelieti!

Ko tu man' pagrūdi?!»
(Viņš apgāž krēslu kā onkuli.)

Onkuls bladāks!

(Viņš runā nu tantas balsī.)

«Kas nu šo dzērāju gultā vāks?!

295
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Celies! nu še tevi šel

Apdzertā nelaimei

(Viņš sit apgāzto krēslu — onkuli.)

Puika, ko seju šiep?l
Gultā veci stiep!»

(Viņš stiepj krēslu kā onkuli uz durvju pusi.)

VECIS

(Smiedamies.)

Rimsties nu, Alderil

Grūti tu cieti gan likteni.

Kad pie manis še ieradies,

Tad biji kā kaķēns sarāvies —

ALDIS

(Pieskrien pie viņa klāt.)

Tētiņ, tētiņ!

VECIS

Tev tēva nava, —

Te šī būda ij mana, ij tava!

Es jau še būtu viens kā koksl

Labi, ka slēdzies mans dzīves loks —

Es tagad baudu še klusu laimi

Ar tevi un savu puķu saimi.

ALDIS

Tu puķes gan mīli ticīgi,
Un kā tu tās kop un pazīsti
Ikvienu vismazāko puķītil

VECIS

Bet puķes ir tik pateicīgas,
Pretī man izstiepj savas stīgas,
Zarus kā rokas pleš
Un saldu dvašu dveš.

ALDIS

Tēt, vai tev nav bijuši bērniņi?
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VECIS

Nē, puisīti.

ALDIS

Un vai tu nebiji precējies?

VECIS

Nav gadījies.

ALDIS

Kad būtu man brālīts vai māsiņa,
Iznāktu rotaļa!

Puķes tik vien.

VECIS

Dēsti un kop, un ravē, un sien!

ALDIS

(īgni un bēdīgi.)

Jā! jā! jā!

VECIS

Aldiņ, man arī bij tā!

Bij jāpaliek skumjās un klusībā.

(Atmiņās kavējoties.)

Reiz bij gan meitiņa —

Kā puķe, par puķi skaistāka!

Kā mēnesis bija tik maiga!
No viņas plūda liega zaiga.
Kā saule viņa bija tik zvīļa,
Tik laba, laipna un tik mīļa —

Kad viņa nomira,
Šķiet, saule par puķi to pārvērta,
Par mūžīgu miņu man atstāja.
Jau ilgus gadus
Augus un puķes skaitu sev radus.

(23032/2—10)



298

RADĀMAS DOMAS UN LUGAS PLĀNOJUMI

18.9.28.

Cēlieni un ainas

I Tumšs dārziņš. Cilvēka dzīves grūtības, netaisniba,

briesmas. Bēg puķu, augu valstī. Redzams tikai nakti, sap-

ņos, dzejā.
Puikas draiskulības: taisa sev tanti un onkuli no krēs-

liem.

Stāsts, kur puika cēlies un kā vientulis to pieņēmis.
Sapnis.

II Puķu dārzs, puķu kopšanās uz pavasari, modinā-

šana, mīlas dejas ziedu putekļos, mīla kā ilgu sūtīšana, kā

smaršas sūtīšana, kā krāsām pieaicināšana.

Puķu raksturojumi, komisms, dziesmas un dejas.
Puika iesaucas (par vienas meitenes skaistumu) vai

baida, visas aizbēg, aptumst.
111 Istaba tumša. Nevajga baidīt, vajga kopt, viņus ba-

rot, nevajga kustoņus mocīt un nokaut. Vientulis stāsta,

ka viņa biedrene, mīļākā bij kā puķe. Puika: Man ar

vajga biedreni. Atnāk puķe — parādība. — Tu mūs no-

skaties, tu kop, tu labs. Drīz atnāks rudens [?] sievas, ļauj

še rīkot viesības, viņas pielabināt. Lai nāk puķe par bied-

reni. Nevar. — Neatriebsim, rīkojat viesības, tikai puisis
būs bēdīgs.

IV Viesības. Ķilda viesībās.

V Rudens uzbrukums. Dārzs. Viena ziedojas.

VI Istaba. leved atradenīti. Atradenīte aizgājusi no pa-

tversmes meklēt brālīti biedri. Uz ielas sastop to vientulis.

Puika atzīst: tā ir tā pati. — Vai tu puķe? — Nē, nezinu,

nekā neatceros, tā cita dzīve. Pa nakti varbūt atcerēšos.

Vientuļa meitiņa, no ilgām un sapņiem vien dzimusi.

VII Silta segšana reālā dārzā. Meitene neko neatceras.

Tikai nakti atmostas. Kaza. Sunīts. Nes dažas puķes istabā.

Augļus un saknes krāj kopā. Citi bērni palīdz. Pļaujas

svētki, bērnu talka.

VIII Nakts. Puķes siltās segās. Pateicas. Deja, dziesma

uz pavasara atkalredzi, cerību dziesma. Istabas puķes. Sa-

vas smaršas izkaisa: jūs ilgi, sveiki, veseli dzīvosiet. Kas

ļauj kustoņiem dzīvot, tas pats ilgi dzīvos.

(22932/2)



18.9.28.

Ķīniešu puķu nāras.

Vientulis — mīļākā mirusi, meitene būdama.

Zēns bārenis.

Dzīvo būdā, no dārza vien, veģetārība — neaizskar dzī-

vību, nespēj nokaut ne vistu.

Mii un saudzē puķes. Kā puķe bij viņa mīļākā, arī bā-

renis kā tu.

Tumšas rudens naktis — tad dzīvo otro dzīvi — sapņos.

Tad atmostas puķes.
Puķu dejas un dziesmas. Mīlas dejas ziedu putekļos.

Zēns: Kad par dienu arī paliktu še dzīvot [?], kad varētu

pieskarties, kad dzīvotu ir mums.

Puķes: To nevar, tad jātop puķei par cilvēku, tas ir bries-

mīgi.
Viesības. Rasas, Salnas, Sarmas, Salas, Vēja māte un mei-

tas un vēja dēli. Lauskene. Dejas, dziesmas.

Puķu korso. Augstākā pakāpe.
Salas uzbrukums. Vēju dziesmas. Rasu dejas. Tad viena

puķīte ziedojas.
Silta segšana uz ziemas guļu.

Sveikšanās uz ziedoni. Ziedoņa dziesmas.

Tumsa: nu mēs vieni paliekam: istabas puķes un dzīvā

puķe.

(22932/3)

18.9.28.

Kur komiskās figūras?
Dažas rupjās puķes un sakņaugi: garā koka roze, resnā

jorģīne un dālija, abas baras.

Rozes.

Astras.

Kāposts, burkāns, kālis, puķu kāposts, pomidors.

Kartupelis, rācenis, rūdzis un rudzupuķe.
Mazās puķītes, puķu bērni.

Sēkliņas kā zīdaiņi un lelles.

(22932/4)
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VĪTAUTS

LUGAS TEKSTA UZMETUMI

9.2.29.

Es pretim neesmu, ka kunigaikstis,
Mans brālis, kronējas par karali.

Es kunigaikstim vēlu visu labu,

Vēl vairāk nekā sev vai kuram citam.

(22801/8)

10.8.29.

VITAUTS

Kā mēs kā zēni kopā medījām,
Kā vilks tev uzbruka un es to šāvu,

Cik bebru saķērām, liels kažoks tika.

— Pilns ezers pīļu, dumpju, sloku, dzērvju.
— Tu stāvot paliki un klausies putnos,
Un neredzi, ka lūsis tevim uzglūn.
— Bet kas par lašiem, sīgām, līdakām,
Kā ziemu dūrām zivis ledus lauznēs,

Tad kā mēs bruņeniekus medījām.
Es labāk mācījos tos viltiem veikt,

Kā leišu valsti izplest pasaulsgalos.

(22801/23)

RADĀMAS DOMAS UN LUGAS PLĀNOJUMI

11.1.29.

Vitauts. 33 gadi
Vairāki dramatiski momenti.
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Keistuta nāve un Vitauta bēgšana ar sievas palīdzību.;
Grīnvaldes kauja 1410.

Nesasniegtais kronis 1430.

Divi pretstati: Jagails un Vitauts.

Tautas: poļi un leiši.

Raksturi: dievbijīgs liekulis un progresists.
Cini: kārais un vasals.

Redzama lieta: kronis, ap ko cīņa.

Vai triloģija?

Jaunības drāma,
vīrības drāma,

vecuma drāma.

Traģiska vaina, ka iet pret žemaičiem,

ka neapvieno baltu tautas,

ka neizved līdz galam ideju: leišu valsti,
ka nedibina leišu kultūru.

(Fridriha II Prūsija un Voltērs.)

9.2.29.

Leišu tauta par mazu, lai uzturētu pasauls valsti.

Tā pati kļūda Aleksandram Lielam, persiem, asīriešiem,

ēģiptiešiem.

(22801/2)

28.1.29.

Vitauta vaina:

1) aizrāvies ar lieliem plāniem: kļūt par visu slāvu ķei-
zaru, krievu politika, meklē poļu palīgu, tiem sola Lietavu

un nevar atrauties, ir jau poļu piekritēju daudz, baidās,

aizmirsis mazāko mērķi: leišu, visu latvju valsti, ar gu-
diem 1 kopā,

2) aizmirst mantnieku gādāt,

3) grib vismaz leišu kroni, jo nav nekāda, pasauls vald-

nieks, bet tomēr vasals, kalps.
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4) atjēdzas par veļu: kronis dos Lietavai cerību palikt
neatkarīgai,

5) kreņķi, jūtas vājš, netiek Vitauts Lielais kā Kazimirs 2
,

(22801/3)

9.2.29.

Cēlieni

I

I Lucka, lielā sabrauktene.

1. Ķeizars sola kroni. Vitauts. Neko nedarīs bez Jagaiļa.
2. Ķeizara runa ar Jagaili.
3. Zigmants un ķeizariene, un Vitauts pie Jagaiļa. Vi-

tauts — lai nepārsteidzas. Jagailis karsti gribot, lai Vitauts

dabū kroni. Zigmants sirsnīgi atsveicinās.

4. Vitauts ziņo tarībai3
,

tā piekrīt.
5. Poļu senatorija: pārmet Jagailim, nebijusi tiesība so-

līt Vitautam kroni. Trokšņaina sapulce. Zbigņevs Olesnic-

kis: tikai Zigmanta intriga, lai izjauktu poļu-leišu ūniju.
Lietavas piekritēji aizstāv. Izirst sapulce. Liek, lai Jagailis
aizbrauc. (Vitauts liek leišiem no tarības aiziet. Pats iet

pie Jagaiļa.)
1429 sauso meno

4

(22801/4)

9.2.29.

II?

1) Jagaiļa vēstule Zigmantam. Oparovskis 5
.

Izlaists tad,

kad Jagailis solījis Vitautam kroni. Zigmants sūta norak-

stu Vitautam. Eisiški pie Viļņas. Visi leišu lielmaņi. Ari

Zigmanta sūtnis. Lasa vēstules: Lietava pazemināta, tik

daļa no Polijas, pēc Vitauta nāves piekrīt Polijai. Sašu-

tums. Atbilde Zigmantam un Jagailim. Negrib šķirties no

ūnijas, bet negrib pazeminājumu. Griezīsies pie pāvesta.
Vitauta vēstules kā materiāls sarunām drāmā.

2) Lenčica. Gedigolds un Rumbolds. 1429 liepa
6 18 tiek

pieņemts audiencē tikai pēc krustnešiem. Jāparunājot ar

visiem poļu lielmaņiem. Sūtņi saka: arī pret jūsu gribu uz-

liks sev kroni galvā.

III?

Sandomira. Jagailis uztraukts; Lietava 2 reizes lielāka

un stiprāka par Poliju. Krustneši labi, bet neatsakās no
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Vitauta. Sola Vitautam poļu kroni, pēc nāves Jagaiļa dēls.

Divi zaķi: Vitauta godkārība mierināta un Lietava pievie-
nota Polijai.

30. 10. 1429. Atsūtīti Zbigņevs un Tarnovskis, dāvā poļu
kroni. Maz rīkot. Arī Zigmanta delegācija sola vācu Or-

deni.

Poļi izolēti: meklē satiksmi ar krustnešiem, ar husītiem,

Romas pāvestu.
Jagaiļa stāvoklis grūts: poļu bajāri nemierā, grib vairāk

privilēģiju.
Zedinā 1430. Privilēģijas, par to poļu pani iecels Jagaiļa

dēlu par poļu karali un Lietavai un visām padotām val-

stīm.

Nelaist cauri kroni Vitautam.

Sūtīt vēl delegāciju: atrunāt Vitautu.

IV?

Vitauts sūta Maldžiku pie poļu bajāriem, lai nepretojas

kronēšanai, jo ir savi piekritēji. Redz no sūtņa, ka ar labu

neiztiks. Liek zvērēt leišu bajāriem, koncentrē kara spēku

pie poļu robežas. Sūta pie krustnešiem, sola sajungu
7

; lai

nāk un redz, kāda vienība ar poļiem. Grib vergot leišus,

tad jākronējas.

Poļi arī sūta pie krustnešiem: sajungu pret husītiem un

visiem Polijas ienaidniekiem.

Poļi sūta Vitautu, lai palīdz pret husītiem, un fiktīvi,

paši prasa, lai husīti iebrūk poļos.
Poļi lūdz pāvestu aizliegt Vitautu kronēt. Aizliedz vi-

siem bīskapiem kronēt.

Zigmants sola sūtīt kroni. Vitauts raksta, atsaka.

(22801/5—6)

9.2.29.

V Viļņa
Sasauc atkal viesus, arī Jagaili, kad Zigmants, neskatot

uz atsacīšanos, tomēr sūta kroni.

Viļņā atbrauc Jagailis un Zbigņevs. Vitautu vēl mēģina
pierunāt. Lietu atliek, un Vitauts mirst.

(22801/7)

10.2.29.

Mērķis: pievienot Maskavu.
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Valdnieks pār visiem austrumiem.:
Lielā hana vietu ieņemt.

Mazie mērķi: Vienotu Lietavu.

Nacionāla cieņa.
Pacelšana kultūrtautā.

Gatavošanās uz augstākiem mērķiem.
Īsti imperiālperson. politika.

I Jaunības drāma. 1377—1382

Traģika: zaudē uzticību ģimenes tradīcijai, divvaldībal,

Jagailis grib vienvaldību.

Zaudē ticību uz ģimenes mīlu: Jagailis nogalina Ken«

stutu.

Mērķis: uzturēt tradīcijas, atgūt tēva mantojumu.

Atgūt ticību taisnībai.

II Vīra darbs. 1398—1410

Mērķis: vācu Drang nach Osten8 apturēt, Ordeni veikt,

pašiem organizēt austrumus,

priekš tā: Lietavu organizēt — 1401,
Ordeni sakaut — 1410.

111 Vecuma sāpes. 1429—1430

Mērķis — kronis kā alga; darbs darīts: Ordenis veikts,

bet Lietavas patstāvība zaudēta.

Vaina: austrumu valdnieka plāni.

(22801/11)

9.8.29.

No 7 Ģedimina dēliem 2 ir draudzīgi — Algirds un

Kenstuts. To grib vest tālāk Vitauts. Abi nomāc tos 5 brā-

ļus.

Pēc Algirda nāves, pēc kopēja nolēmuma valdīs Ja-

gailis.
Abi dalīja valsti darbā, bet valsts viena. Tā arī domā

turēties Vitauts.

Tā Kenstuts un Vitauts palīdz Jagailim nostiprināties.
Tad Jagailis negrib vairs padoties Kenstuta padomiem.
Vitauts neklausa Kenstuti un netic Jagaiļa nodevībai.

Jagaiļa raksturs: varaskārs,

viltīgs,

mežonīgs,
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kristīgs liekulis,
bez sirdsapziņas.

Pēc Kenstuta nāves Vītauts sāk cīņu par tēva manto-

jumu Trakiem.

I Mērķis un leišu vienība.

Leišiem mostas nacionālā apziņa.

Ordenis ar Hanzu kopā — tirdzniecība un teritoriālā

vara. Vajga teritoriālu saistību ar Livonijas ordeni, tad

Pleskavu, Novgorodu, t. i., vajga Zemaitijas.
Leišiem tas pats mērķis: Žemaitija un Pleskava, Nov-

goroda.
Ģedimins jau saprecinājis savu meitu Annu ar Pjastu 9

,

poļu ķēniņu, lai būtu vara pret Ordeni.

Palīdz arī pret Livonijas ordeni: latviešus ievilkt savā

valstī.

Vītauts mācīts idejā un darbā pret Ordeni, visus gadus

cīnījies līdzi tēvam.

īsti praktiski mērķi.

Tādēļ arī neredz un nepilda lielos, nepraktiskos nākot-

nes mērķus.

Kniprode mirst 1382, arī moderns valdnieks.

Konrād Zollner slēdz līgumu ar Jagaili pret Kenstutu,

kaut gan Ordenis aizliedz ar pagāniem slēgt līgumu un

mieru.

Mērķis ārdīt leišu vienību,

ievest kristību.

«Augstākais valdnieks Lietavā».

Vitautam aizrautīgs raksturs, bezgala uzticīgs,

bezgala nīstošs.

Nekad neaizmirst Kenstuta nokaušanu.

Grib ņemt savā mantojumā Trakus kā lēni vasalībā.

Vītauts nepazīst tādu domu veidu, ka var atņemt tiesī-

bas kā absolūts valdnieks.

Vitauts pret absolūtismu, par kopvaldību.

(22801/15—16)

9.8.29.

Vitautam liek priekšā būt par vasali, to noraida, atdod

Trakus Skirgailim,



— Nav iespēju līgt, tikai cīņa.
Tad bēg!
Polu mazie muižnieki līgst ar leišiem.

Jagaiļa plāni uz poļu kroni.

Vitauts turp nevar griezties.

Mazovijas Ziemovits arī grib Jadvigu.

(22801/17)

10.8.29.

Jagaiļa 26 gadi.

Valkā vienmēr aitu kažoku.

Apmeklē no poļiem dzimteni, lai atpūstos viņas dabas

jaukumos.
Vēl vecumā klausījies cauru nakti lakstīgalu dziesmas.

Galīcijas mežos tā saaukstējies un miris.

Vācu raksturojums:

egoists,
varaskārs,

mežonīgs,
bez sirdsapziņas,
smalks diplomāts,

kristīgs liekulis,

vienkāršs,
dzimtenes mīlestība,

dzejiska sajūta.
(22801/21)

10.8.29.

Vītauts un Jagailis I.

Kopā medībās.

Putnu dziesmas.

Kā Algirds un Kenstuts.

Lielie nākotnes plāni par Lietavu.

Jagaiļa poju cerības. Kāzas labāk nekā karš.

(22801/12)
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TRĪS PRECNIEKI

LUGAS FRAGMENTS

19.7.29.

Kroga istaba

Še es dzēru, še man tika utt.

Izdzer alu, sasper kannu —

— Nemēģini saspert kannu,

Būs tev divkārt jāsamaksā.
— Nobučoju nesējiņu —

— Nobučosi nesējiņu,
Būs tev trīskārt jāsamaksā.
— Ej, tev bučot pamācīs.
— Pats es māku jau kopš gadiem.
Palūko tik pieiet tuvāk,
Es tev došu ganko bučot.

— Ūja, cik to līgavaiņu,
Kas nu aizstāv brūtes godu.
— Nostu, visi aizstāvmaņi,
Pati māku aizstāvēties.

Kas šie tādi līgavaiņi,

Dzērājpuiši, krogus puiši.
— Es jau tevi neaizstāvu,

Krogus puiši aizstāv krogu.
Mēs trīs brāļi precenieki,
Mēs nu gan tie līgavaiņi,
Mēs trīs arī aizlieguši

Krogū bučoties ar tādiem.

— Kas man liegs, ko gribu, daru,

Kuru gribu: pabučošu.
— Nu tad mani, es vistuvāk.
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— Tev vēl tuvāk alus kanna.

— Nu tad mani! Nu tad manil

— Es visbagātāks, tik mani!

— Bagātais pats visu dabū,

Nabadziņam, kas tam deva.

Nāc tu, vecais übaģeli,
Tev es došu savu muti.

— Ak tu gaiša, ak tu laba,
Lai tev dievs dod labu vīru.

— Lūk, kā viņa izsmej mūs,

Kas to prec no visas tiesas.

3.8.29.

— Klausāties, kas nu būs!

Klusu tur, dunduri jūs!
Dzied', dziedi, padziedi,
Zeltaino bitīti.

— Klusi tu pats,
Ko maisies, piektais rats.

— Nu, nu, nu, nu, nu.

Cik te to tautiešu,
Cik te to precnieku.
— Stājaties attālu!

Teikšu jums taisnību.

Vaļa, vaļa, vīra vaļa
Guļ še manā rociņā,

Vaļā veru, cieti veru,

Sirdi sargu saujiņā.
Pieci balti pirkstltiņi

Ap rociņu apstājuši.
Kas sniedzas manas rokas,

Dūre pretī rādījās.
Kad gribēju, tad pavēru,
Lai nu saujā lūkojas,
Kas par dziļu lūkojās,

Deguns tanī atdūrās.

Kad gribēju, tad pamāju,
Ar pirkstiņu aicināju.
Katra pirksta galiņā
Pieci resni precenieki.
Kas mācēja pirkstiņos
Saldu dvašu iedvašot,

Tam saujiņa atvērās,



Tam sirsniņu pretī sniedzu.

— Ko tu nu trallini,

Ko tu nu kairini?

Viens tev nu jāprec būs,
Labi aplūko mūs.

Beidz kā kaķis pelēm spēlē,
Šodien tev viens jāizvēlē!
— Šodien, šodien, tūlīt,
Lika drusku pagaidīt —

— Mani tev būs ņemt,
Man par labu lemt.

— Lai paliek tie abi,
Mēs saderam labi.

— Neviena es negribu,
Es gribu vēl savu savvaļu,
Es gribu vēl padziedāt brīvi,

Es gribu vēl izbaudīt dzīvi.

Es gribu vēl griezties un padejot,
Vēl padziedāt un patrakot,
Es zinu precību jūgu,
Piesien kā plostu ar klūgu.
Mani jaunu meiteni paņēma,
Trīs gadus pie darba pielika.
Gads tikai gājis, kopš vīrs mira,
Vai jaunību atdot, kas man vēl ira?

— Vēl tagad tevi nelaiķis sauc.

— Ak, jā, viņš man sapņus jauc.
— Nē, neprecies, nē, neprecies,
Tev brīvē tik būs palikties,
Mūs priecēt un līdz priecāties.
Kad nākam šurp, vai tikai dzeram,

Nē, mēs še skaidru prieku ceram.

Mēs dziedam, sakām pasakas,
Mums mīklas, mums ir rotaļas.
Pa starpām griežam dejas,
Un visiem jautras sejas.
— Kad nebūs mīļās krodznieces,

Kur paliks mūsu līksmīte?

— Kur paliks krogs un kur tad es?

(22969/22—23)
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MĪLAS DEVĒJA

RADĀMAS DOMAS UN LUGAS PLĀNOJUMI

Indiešu drāma: vaina ir tā, ka viņa nezina un negrib
zināt par ikdienu, tapušo pasauli; grib tik nākošo, savu

pasauli izlīdzina: ka vēl nav vietas skaidram priekam.

Viņai augstākais — dzīve,
vīriešiem — tas, caur ko dzīve top.

(22811/3)

— Es prieku gribēju dot, lai cilvēki spētu dzīvot. Ne-

kāda cita mērķa, tik priecāties un priecināt. Puķes zied

tik skaisti, tikai lai priecinātu. Es gribu pārvērsties pēc
nāves par ziedošu koku, smaršot un zaigot.

— Es domāju, ka tu karsti mīli, ka viņam lielākas tie-

sības tikai priecināt, lai nemirtu. Un es? Vai man tas ari

nav vajdzīgs? — Es jau atnāku. — Bet tu aizgāji, nogriezi
visu. — Vai es neesmu vairs skaista? Vai atraitni ne-

ņemtu? — Tāpat aiziesi arī vēlāk. — Jā. — Tad kopības
nav. — Visi līdzīgi. — Tad nav attīstības. — Vai tas vaj-

dzīgs? — Citādi nav mērķa. — Vai mērķis vajdzīgs? —

Jā. — Es bez mērķa. — Tad tu nevajdzīga. — Ak, ja sie-

vietība ir nevajdzīga, kādēj tad ir? — Pasaulē darām pēc

sava prāta, mēs liekam mērķi <mēs augstākais). —
Dabai

nav mērķa, un daba augstāka. — Nē, mēs augstāki. —

Daba augstāka. — Mēs nesaprotamies. — Es redzu tevī ko

lielu, bet briesmīgu. Es tevi nesaprotu. Es nepastāvu tavā

priekšā, es tev tik rīks. — Nē, sev pašai rīks. — Es nesa-



protu, varbūt sapratīšu, tad tikšu laimīga, tagad es neesmu

vajdzīga, es varu iet.

Zaglī labais princips satura kaislību un mantkārību.

Draugā arī kaislība un mīlestība nav augstākais, bet ticība

veciem baušļiem, pienākums līdz ar kāri grēkot. Vīrā —

vecākā, — augstākais ir prāts, cenšanās pēc varas un se-

vis pārvarēšanas, pēc cilvēces uzbūvēšanas. Sievietei gar

visu to nav daļas, tikai gar dabisku, bezdomu dzīvi. Viņai
attīstība ir auglība bez mērķa, daba tas augstākais.

(22811/4)

I 1. Tēva mājā, audzināšana. Piepešs paziņojums par
laulību (uztraucējs moments).

II Satikšanās. Sarežģījums, traģiskā nojauta. 1. Mīļākais
viens. 2. Viņa ar meitām. 3. Satikšanās.

111 Pie vīra. Aiziešana. Traģiskais moments?
IV 1. Laupītāji. 2. Mīļākais. 3. Laupītājs.
V Pie vīra. Atlaulāšana. Bajadēras.

I Mīļākais līgst un protestē tēvam, kurš nedod naba-

gam. (Vai te jau vīrs?)
II Mīļākais sapņo par viņu. Grib atriebties draugam.

111

IV Mīļākais uzvarējis. Kādēļ atdod? Pašnāvība. 3. Lau-

pītājs pavada, nokāvis savu biedri, kurš gribējis izzi-

nāt un būtu nolaupījis skaidrību. Asins atkal viņas

dēļ.
V Tiesā laupītāju. — Jums sveši likumi, tos nedod mī-

lestība.

(22811/5)
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PROGRAMMAS DRĀMA

3.2.7.

Sociāldemokrātijas stāvoklis.

Jauns strādnieka tips.
Laiks: pēc pazaudētas kaujas un lielākas cīņas priekš-

vakarā.

Dažādi ceļi (referāts par kongresu).

Kombinācijas: vai būs krīzes vai plaukšanas periods.
Atskati: par padarītām kļūdām.

Strādnieku tipi: pusmeistars, Birks, Hermans, Ozols.

Tumšie: no kurienes cēlušies: zemnieki, kalpi, saimnieki,

pilsētā dzimuši strādnieki, bijušie amatnieki, strādnieku

bērni jeb īstie strādnieki.

Inteliģence: Berg.-Ansberg.

Sociāldemokrātijas šķiras.

Pretnieku šķiras.

Notikumi.

(23273/122)
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SIEVIEŠU DRĀMA

IZ STRĀDNIEKU DZĪVES

16.4.9.

Sievietes maigums.
Te pilnīgi brīva mīlestība.

Mīlestība, ne bērns.

Situācijas

Sēž un runā ar neesošu mīļāko.

Mirst no prieka, ka nu viss labi.

Saruna

Sieva pārdevušies (bērnu dēļ, viņa brīvības dēļ).
Sieva mierina, tas jau nekas nav*

Jā, inteliģence visa tā dara.

Sieva brīnās un baidās, ka viņš nav uztraucies.

Meitenīte: Tēvs, nenošaujies. — Kā tu zini?

Pakāries durvīs, kā atdara, tā ir priekšā.

Visa drāma mīlīga.

Mīlas paris ar bēdīgu galu (varbūt Turaidas roze).

(123286/21)

Katastrofas

I Ceļ sēdus augšā nomirušo mīļāko, lai teiktu, ka sa-

prot. Tas saprot un mirst mierā.

II Nosit draugu, apklāj kā dzīvu, meitene prasa, slēpjr

grib izviļināt domas par nokauto, beigās atklāj, pierā-
dīdams vai gribēdams panākt darbību.

111 Madagasiešu 1 dziesma: kārais, gribēdams sevišķi so-

dīt, liek mīlētājam nodurt mīļāko, kura pa nakti izbē*

gusi no karaļa pie mīļāka. Bet, kad Jouna pate uz-

aicina mīļāko smaidot, kārais greizsirdībā viņu nodur.
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(Viņu tāpat var nodurt mīļākais.) (Var kārais viņam
nodot savu valstību.)

(123286/18)

Mātes nokautais brālītis nāk pie ugunskura brāļa pie-

guļā baltā krekliņā ar melnu cepurīti. Par 9 gadiem māti

nosper zibens un mazais atpestīts: ļaunums kā siena kuš-

ķis izkrīt iz zirga auss un sadeg.

(123286/22)

SMALKUMA DRĀMA

9.10.10.

Drāmas temats. Smalkuma traģika: smalks par citu, ko

tas nemaz nesajūt. Tas rupju izturēšanos, ārēji glaimīgu
tura par labāku. Smalkjūtīgo tura par muļķi vai nekau-

nīgu. Smalkjūtīgais pats sevi sajūt kā vainīgu, kā neprak-
tisku, dzīvei nederīgu, kā rakstura vājumu (kein robuster

Ge^issen 1
). Dore2

, ārēji smalka, iekšēji rupja, cieta.

Man smalkums ne vien iedzimts, bet saskaņots ar vis-

pārējo pasauls uzskatu: uztraucos par strādniekiem, kas

paši jūtas gluži omulīgi.
I Nolauzts tilts (ņem ļaunā, ka traucē amizieri skuķiem

ar Jaunā ņemšanu).
II Visdziļāk smalkuma traģika mīlestības drāmā. Sie-

viete rupjāka, jo mazāk izglītota pa vēst. laiku. Beigās

nejauši uzreiz saprot, katastrofa, kad rupji tiek uztraukta,

ka arī viņas nervi jūt. Bet tad par vēlu. Ceļ augšā sēdus

mirstošo mīļāko, saka, ka saprot; tas mirst apmierināts.

(23272/39)

26.11.11.

Antiņš — labsirdība, kura neprasa nekā, absolūtā; nav

traģēdija tikai tādēļ, ka pasaka. Tur labais princips uztura

ar brīnumu savus bērnus. Dzīvē tā ir traģēdija. Var tādu

rakstīt.

Bet otrs jāraksta, kurš labs, bet prasa, lai dotu arī vi-

Dam iespēju dzīvot. — Es visus augļus atdošu, es došu
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lapas un zarus, bet dodat man zemi, kur augt, ūdeni un

sauli. Maz prasa, bet taču drusku, vai labāk ļaudīm, ka

tūliņ mani apēd? Nocērt koku? Kur te ir jēga un saskaņo*

jums indivīdam un cilvēcei? Cīņa, bet cīnītājs nav labsir-

dīgs, un tam jātop ļaunam, nedos galā nevienam.

Sfēra — ģimenes dzīve, laulība.

Uzvar vīrs, jo ir stiprāks, bet pašam nāk par ļaunu uz-

vara.

Traģika, ka nevar sasniegt saskaņas.

Necīnītāja traģika, bet kur drāma? lekš viņa paša, ka-

mēr top par necīnītāju, atsakās no visa. Nav dzimis An-

tiņš, bet grib tāds būt. Problemātisks raksturs. Beigās grib

atpakaļ uz cīņu, bet par vēlu, ievilcies par dziļu dzīves

tecēšanā, iegājis par dziļu upē. Asi šķirt no cīnītāja.

(23272/40)

EMIGRANTA DRĀMA

9.12.10.

Kā emigrants dzīvē visādi pārliecinājās ar idejām par

kosmopolītismu, par lielāku teoriju, par emigrantu nozīmi

ārpusē — bet pats kā indivīds nenociešas. Kad iet viss uz

labu, kad ierīkojies, pelna un darbojas ārzemju partijā,
kad iemīlējis meiteni, tad piepeši aizbrauc, domā — par-

tijas ceļojumā, pamazām meita dabū zināt, ka ne šur, ne

tur nav redzēts jau nedēļu, dabū telegrammu ar nesapro-

tamu saturu, viņai nepazīstams saucēja vārds, ataicina pa-

ziņas, pa to laiku viena, tad ar otru pārrunā savas bailes,

aug līdz nepanesamībai, — atnāk zinātājs un taisās aiz-

skriet pēc telegrammas lasīšanas: izdarījis atentātu, nošā-

vies vai apcietināts; nošāvies uz brāļa vai mīļākās kapa.

Viņa sajūt to kā atvieglojumu pēc bailēm. Kā viņa piepil-
dīšanos; draugs nodod viņa vēstuli (tas uzkrītošā kārtā

nebij rādījies meitenei), kad nu ir saņemta telegramma,
ko viņš pats licis sūtīt savai mīļākai.

(22815/23)
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VECUMA TRAĢĒDIJA

12.4.12.

Vecis jūtas spēcīgāks un ideālāks par jauniem. Neatrod

sev mantinieku. Nospiedis savu apkārtni, tā negrib viņu
mīlēt un negrib arī viņa ideālus, kaut gan tie nav vēl sa-

sniegti un ir jāsasniedz. Bet pret viņa bargumu ceļas spī-
tība. Viņš redz savu atsvešumu visam, redz visu mazu,

meklē sev pēcnieku, nav. Te traģika, ka jāatstāj darbs

trešai paaudzei ar ilgu starpbrīdi. Vajga pašam izdarīt,

kad nesaudz gadi, vajga gadus paildzināt. Lūko to darīt,
tas neiet vairs. Ir jau kāda organ. kaite attīstījusies, ne-

griež agrāk uz to vērību aiz savas spēka sajūtas. Nezināja,
ka vajdzēs dzīvot — un ka varēs — divus mūžus. Nu sa-

prot, kur pats darījis kļūdu aiz sava paša pārspēka. Bet

izlabot nevar. Te otra traģika, pats vainīgs. Nu šo domu

grib iedot pēcniekam, tas nespēj to saprast. Sakauj vai

(ja stipri mīlējis?) nosit. Sēstas rakstīt to kā savu testa-

mentu, aiz uztraukuma sirds trieka. «Jums jātop pilnīgiem,

jātop nemirstīgiem par desmit mūžiem, lai nav mūžs tikai

30 gadu, tikai 70 gadu, lai ir 10X30 gadu, dzīvojat ilgi un

stipri, dzīvojat, dzī...»

Teorijas par ilgo dzīvošanu.

(22946/2)

TĒVI UN DĒLI

2.2.13.

Tēvi un dēli — drāma. Racionālā saimniecība pret veco.

Drāma. Kultūras un humanitātes trūkums, tādēļ vien

konflikts starp līdzīga virziena ļaudīm — partijas ķildas.
Lasīt «Indrānus», tur nav šis konflikts.

(22929/33)

2.2.13.

No Lepska
1 dabūt Ziemeļa2 brošūras.

«Zemkopi» abonēt.

«Indrānus» lasīt. Ne tas temats.



Šiliņš. Vaguls. Tipi. Bisnieks.

Bet tas cits temats, vēlāks.
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(22929/63)

22.11.22.

Laulātam vīram musu modernos laikos no sievas nepie-
der vairāk nekas kā tas kauns, ko viņa tam dara.

(22929/64)

EMILIO DESPRES

17.9.14.

Vāci trokšņo; pazemina frančus, ogļračus arī. Kā Parīzē

pastellē brokastis, kā visu ieņems. Goltz 1
: Neviens ne-

drīst atbildēt! Jums, frančiem, nav dūšas. — Nošaus. —

Bet būs varoņi. — Tā nav varonība. Vāci smejas. Emils

uzaicina vienu, otru. Beigās zaldātu. — Man jau diezgan,

kājas beigtas. — Bet rokas brīvas. — Lai nu citi. Man dru-

dzis. — Tev jāmirst tā kā tā! —: Ej nost. Dod dzert! —

Nedod.

lenaids pret krodznieci. Apvaino krodznieci vāci.

— Nu?

Vecis šauj. Ceļas augšā, nesāp.vairs no sajūsmas.

(123286/24)

PAŠNĀVĪBA PARĪZĒ

Temats, cf. «Dzimtenes Vēstnesi» nr. 10, 12.1.13.

I cēliens. (Sieva fabrikā). Varbūt sieva pelna blakus no

mīļākā, vīrs netīši sastop, nabadzības tēlošana.

II cēliens. Vīrs ienāk un atvadās.

111 cēliens. Pašslepkavība skatītāju priekšā. Sievai pie-

nākot, katastrofa. Vēl pēdējais motīvs izruna. Sieva lamā

ļaudis: Slepkavas jūs, kas viņu iedzināt nāvē. Bēgat nu

projām. Un slepkavības upuri paliek šie bērni un es, tos

atstājat bez apgādnieka. Jums pienāktos mani apgādāt,
metat kolekti. Samet. — Nu, dodat vēl vīru. — Dodam. —

Cik jūs labi! Kā jāciena jūs! Sviež naudu upē. Tad bērnus

un Pate<
(22810/22)
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PAŠNĀVĪBAS DRĀMA

2.12.16.

I Uz laukiem. Anna, t. s. Asja, Nušina, vieta muižā pie

bijušās biedrenes, aiz žēlastības, aizskārumi, klusumā at-

mostas vēl vairāk domas par dzīves nevērtību, no kurām

bēga iz Rīgas.
Nāvēšanās mēģinājums.
II Rīgā. Tante lūko saprecināt. Brūtgāns grib naudas

vai drošību. Anna top dzīta uz tuvāku, konkrētāku pār-
domāšanu. Nu nav vairs tik sēras, abstraktas, svešas jūtas,
bet dzīve sāk uzmākties.

Tante domā, ka meitai vajga vīra. Dzen uz seksuālap-
cerēšanu. Ilgas pamostas. Cerības aizmāc pašnāvības do-

mas.

111 Rīgā. Viesnīcā satiekas ar Arturu-Antonu. Skais-

tuma vajadzība. Dzīves lielumu un skaistumu izbaudīt.

Māksla — eļļas bildes, dzeja, bauda — vīns un degvīns.
Nav pietiekošs. Nevar sasniegt. Dārgi maksā: zīda drēbes,

vīni, mūzika. Seksuālbauda tik riebums. Vismaz domā, ka

Arturs cēls. Bet galīgais lūzums noticis. Nu neatsaucamais

apņēmums tikai vēl dvēsles skaistums, ilūzija par Arturu.

IV Tante. Brūtgānu vairs nevar. Kas noticis? Atbrauc

Zelma no muižas. Būs labi tur — pārcietīs. Zelma grib
kopā slīcināties; attura.

V Uz laukiem. Satiek Arturu. Nav cēls. Riebums. Nu

kopā izvest eksperimentu. Sašuj drēbes kopā.

(22812/3)

VALDEMĀRS

19.2.17.

«Valdemārs» kā luga.
Pazīstama viela. Progresīva. Abām partijām.
Skatu luga vai komēdija. Traģēdija, ka kapitālismam

jānīkst, uzvar progresīvā [?] šķira, jaunā gaisma uzvar.

(22945/2)
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19.2.17

Spilgtākie notikumi:

Novgorodas prāva.
1

«Pēterburgas Avīzes».2

Jūrniecības biedrība.3

Jūras izsmelšanas klubs.4

Jaunlatvieši.

Austras biedrība.5

Jūrskolas. 6

«Dienas Lapa» un progresa uzvara.

(22945/3)

MILDAS DĀRZS

18.1.19.

Laima kā sargātajā.
Mildas dārza.

Ovīda «Heroidas»1
(pirkt)

Izlietot dzīvās atliekas no drāmām, strīpotas vietas un

neizmantotie ziedi.

Laima, Saules meita padzītā, uguns sargātāja, mīlas.

Sargā šos mīlas ļaudis. — Izvadā: Laima pati tiks atriebta:

zelta krēslis saulei, no kura nepaceļas. Laima paliek zemē.

(121041/7)

KURTS EIZNERS

«Kurts Eizners». Eine Schwārmerei m 5 Akten1

26.2.19.

Ka Grakhs, tikai vairāk nevarīgs, maigs, muldons.

I Sajūsma par karu.

II Cietums un pārdomā.
111 Revolūcija, no cietuma uz prezidentību.
IV Berne, vienīgā vieta, kur sludināt. Atpūsties garīgi.

Bet arī te nav sajūsmas. let uz zināmu nāvi atpakaļ.
V Nave.

Nav zināmi nekādi sīkumi.
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Nav nevienas partijas, kas pabalsta publikā un teātrī,

Federālists.

Demokrāts.

Strādnieku padomes republika.

(121057/101)

PROZAS LUGA

17.9.20.

Uzvaroša, populāra prozas luga.
Kur viela?

«Gulbja dziesma» — vai nav par smagu?
Trimdenieks ceļā, ceļa jūtīs.
Trimdenieks mājās — «Gulbja dziesma» V cēlienos.

Pavasar pārnāk, izpostītā ligzda.
Trimdenieka dēls.

Priekšmeti minamie:

Kareivju staltums, apsveice — bet tie nedabū zemi

baroni gan.
Kultūras uzplaukums — naudas nav.

Spekulācija.
Kukuļi.
Pases.

Vecie krievu un vācu policisti.
Vecā mīla.

Skaistā jaunatne, bet tai neuztic.

Sajūsmināta cēla tauta, bet tai nerunā līdz.

(23272/22)

17.9.20.

Agrārs jautājums.

Otra viela. Kā domā lauki.

Trešā viela. Tautības jautājums. Vai obligatoriski lat

viešiem mācīties latviski. Citiem nav obligatoriski.
Sēde. Vācu skola — minoritātu darbība. Kulturkampf
IV viela. Veidenbaums.

Juris Alunāns.

Auseklis.

(23272/23)
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Jaunie lauksaimnieki

Šiliņš.
Lauksaimnieks. Niedra: nekad tik daudz nelasīja, pats

klausās zirgu vēderus.

Atsvabināšanās no sociāldemokrātiem.

Vai tur konflikts, vai ar veciem saimniekiem, ar abiem.

Uzvarētāju drāmas.

Komisms. Kalpu stāvoklis.

Traģika: veciem, kas iet bojā, vai ideālists lauksaim-

nieks, kas netiek pats pie augļiem.

Upmaļa drāma?

Vai Brunovica, vai viņa dēla, vai kāda kalpa, kas ticis

par saimnieku.

Kalpu drāma. Vesela virkne drāmu, kas iziet no «Pus-

ideālista», vai paši ir tie, vai radi, vai pazinuši un atstāsta.

Arī vecā Kazaka kāzas.

Upmaļa drāma, jaunā latviešu lielburžuāzija.

Vel pirms «Pusideālista» prozas drāma no tiem laikiem.

Man stāv problēmu un sociālo attiecību drāmas, un to

arī prasa no manis.

(22930/32)

JOKU LUGA

22.9.20.

«Brīvā, neatkarīgā, jaunā Latvija»
Atkarīga no izlūku nodaļas,

no spekulantiem,
no Fortintoniem.

Jauna — veci žandarmi,

skolu inspektori,
baroni,

birokrāti.
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Arēji lepni, izglītoti:
gari, kopti nagi,
roku bučošana,
franciski, vāciski.

Kukuji.
Adjutanti
Prezidents

Var arī būt dzejnieks, nav tik laika.

(23272/24)

ZOBGALIS

11.1.21.

Ēzeli māca lasīt.

Lai dod tik tās sievas, kas nevainīgas.
Noredz gleznu, kas nelikumīgs bērns.

Slimāko nokaus, lai citus glābtu, tātad visi veseli sakās.

Gaili liek nokautā vietā.

Pareģis.
Brīnumdaris.

Mišas lasa.

Pārdevēju apmāna ar mazu labumu un nododārstam kā

traku.

Pats labojas, cel klosteri un top svēts.

(23272/45)

BAGĀTS UN NABAGS

5.9.23.

I 1. Pie bagātā. Tumšs, sānu logs.
2. Dieviņš pa tumsu iet, mēness iznāk.

Nabaga istabas iekša, maza istabiņa.
3. Dieviņš iziet, abi pavada. Kad atgriežas: plaša,

gaiša, grezna telpa. lenāk bagātā, tad bagātais, aiz-

skrien pakaļ.
II Dieviņam.

4. Ceļā, satiek dievu. Dievs aiziet, bagātais vēlas, lai

velns parauj zirgu. Bagātais sēd un gudro, ko

vēlēties.
111 5. Savās mājās, pestī sievu ar trešo vēlēšanos.

(22824/8)
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4.10.23.

I Vecie kustoņi baidās no nokaušanas, saimniece draud,
nelabi apietas. les projām, bet žēl. — Ari jaunie māj-

lopi sūdzas, ietu, bet kur palikt.
Vecais vepris — meklēs vietu, kur palikt.

II Četri muzikanti: naktsmājas mežā vienā pusē skatu-

vei, otrā laupītāju māja. Uznāk mēness un apspīd, un

top redzams. Māju nodedzina laupītāji.
111 Mājas būve: vepris un vērsis, citi skatās, lapsa no

cilvēka, musina. Cilvēks pats atnāk. Mājlopi. Triumfs,

uzceļ.
IV Nāk lūdzēji kā pasakā. Bet ari ārdītāji. Mājlopi ari

nāk še dzīvot. Cilvēks atsūta savu meitiņu, lai ved

mājās. Labāk kops. Kaķis, suns pieglaužas. Mākslīgi

zirgi, putni.
V Jaunās kūtis. Vepri neēd, ir veģetāri, bet tad iznāks

cūkas.

Zemākā rase pret augstāko. Jāsaudz zemākā. Mīla uz

visu dzīvu.
(22824/32)

4.10.23.

111 Cilvēks draud, ka taisīs mākslīgus lopus: zirgu, put-

nus, pelu slastus.

IV Atbrauc ar auto vai motociklu.
(22824/33)

LEIPUTRIJA

Izbadota zena sapņi.
No Leiputrijas

1 baida kungi. Vai ir tik ļauni?

Top iekšā caur vēlējumu. Viss notiek, kā vēlas. Sapni
tās pašas personas, kas patiesībā. Aug kokos: ēdieni,

trauki, drēbes, bērni.

Leiputrija tik nedaudziem, uz citu pleciem, tad uzceļas

un zūd.

Leiputriju kā Rabelais2
. (22824/26)



DRĀMU TEMATI
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Traģēdijas temats: caur ticēšanu cilvēkiem, sevis pielī-

dzināšanu, atdošanu, citu pacelšanu tiek ierauts postā no

tiem, kas labu saņēmuši, kas gribēja pacelties garīgi, bet

caur sevi nespēja laiskuma dēļ un cerēja pacelties caur

sava parauga pazemināšanu.

(22850/69)

19.1.9.

Temati strādnieku drāmai

1) Solidaritāte kā pamattikums ved konfliktā ar citiem

tikumiem, ar paradumiem un ar pašlabumu un ģimeni
(streikā piedalīšanās).

2) Laulības dzīve strādniekiem, nav laika bērnus kopt
un sargāt, aiziet postā. Nav laika pašiem sev. Ģimenes
drāmas. (Bērnu svešas aukles nomaitā.) Laulība jūk
aiz kapitālisma.

3) Nav laika savstarpēji pazīties. Psiholoģiska drāma.

Tik garīgi seklam cilvēkam vajga daudzsievības, tie

ātri izsmeļ un top izsmelti. Garīgi dziļam vajga vien-

laulības.

Kādas kaislības valdošas

4) Atrās dusmas, emociju cilvēki, nav paraduši savaldī-

ties.

Greizsirdības drāma.

Dēls, mantojis no tēva straujumu, saceļas pret tēvu,

ievaino vai nosit. Arī reizē konflikts starp veco un

jauno paaudzi. Dēls straujumā meistaru aizskar, zaudē

tēvam naudas avotu. Dēlu neatkarība no vecākiem,
kuri arī izmantotāji. Salīgšana.
Tēvs nelaiž studēt. («Zaudētas tiesības».)
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5) Straujums bez izejas darbam. Pretstats slimīga mei-

tene kā Polīts jaunkundze. Izdara kādu vardarbu dzē-

rumā un rupjos jokos.

6) Pielej muti ar degvīnu, līdz sadeg.

7) Prasa no tēva ar draudiem meitu. Strādnieks pret
ģimnāzistu — pārgudru: Marģeri.

8) Garīga uz augšu cenšanās, tādēļ ka maz zināšanu pref
necienīgu pretnieku, zemnieks baidās, ka pastara gals,
saulei aptumšojoties.

9) Māņticība un murgu ticības, spiritisti, baptisti, zīlē-

tājas.
10) Noslēpumaina rīkošanās uz upurēšanu, uz cīņu, vi

uzvaru.

11) Skroders skaidro tam, ka zeme griežas. Dienestmeita?

drāma.

(22968/39—40)

11.3.13.

Drāmas no tautas dziesmām

1) Vakarošana. Laba deklamācija un dod vietu daudziem

notikumiem. Koncentrē notikumus uz laiku un vietu.

Arējs spožums: uguns, dziesmas, darbi, jaunieši.
Tikai atgādina Fliegende Hollānder1

.

cf. «Cerības grimšana»
2
,

cf. Maeterlink.

2) Meitās iešana, pēc tautas dziesmām institūtā sakarā ar

Jāņu dienu. Dzimumu satiksme vienreiz gadā.
3) Jāņu diena.

(22812/16)

28.5.13.

Traģēdiju tēmas

R. Vāgnera tematu Tristans un Izolde izvest.

Divi mīlētāji, kuru ilgas tik pārmērīgas, ka sajūsmas
brīdī lauž abas individualitātes, jo ieskata tās par pēdējo
tiešamības šķērsli, kas nepieļauj viņu kopā sakušanu.

Dzimumu šķiršana top sajusta kā sāpes. Jūt savu garīgo
vienību, nu grib viņu panākt caur sakušanu nāvē.

Mīla tagad iespējama tikai caur šo šķirtību.
Grib mīlu, bet grib vienību. — Bet:

Vai vienībā būs vairs mīla?
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Negrib vīru un sievu, bet tikai cilvēku.

Dabas likumu grib lauzt.

Pierāda, ka abi dzimumi nav nemaz tik stipri šķirti.
Bet — nebūs vīrs un sieva, nebūs dziņas pēc vienības,

nebūs atsevišķu cēlošu, progresu veicinošu īpašību. Būs

vājāka, bez divu līdzekļu pasaules iekarošana.

Tad labāk: mana ķīmiskā sakušana, kura atstāj ilgas un

dziņu, dod vienību uz mirkli, bet ieročus, abējādi, uz

mūžību.

(23273/251

27.2.15.

Drāmas temats

Katrs jaunums ar sāpēm savienots, aizskar jūtas: vecais

ir svēts: kā apvainot tēvus? Pasvilpt cilvēku kā suni! Aiz-

skar labākās cilvēka cienības jūtas. Tas attaisnojums ve-

cajam un sāpēm. Bet jāskatās dziļāk. Patiesībā neapvaino
cilvēka cienību, tikai parašas. Vairāk slinkums nekā cie-

nība pret svētumu. Vairāk sevis saudzēšana nekā citu.

Un tālāk netiek, ja neskatās dziļāk, ja nelauž vecos

svētumus. Meklēt dziļāk svētumus un iet uz priekšu. Drā-

mas temats. Latviešu pašcienības trūkums, jāceļ pašlep-
nums.

(22929/64)

20.4.15.

Atturība, vārīgums, aizskaramība. Vēl ieaudzēta pretība
pret sievieti. To pārvarot, katastrofa.

Holderlin. — Tāla mīla uz: augstu dvēsli, lepnu dvēsli.

Tad «meitentiņš». Tad katastrofas sieviete. Piespiežas uz

tuvošanos. Varbūt spiesta precība.

(23273/139)

12.3.16.

Veca ticība jāatjauno, ne kristīga, sveša.

Skaidra dabas ticība.

Visa tauta zūd — mīla (ziedotne) paliek.
Mīlu kā ideju uzsvērt.

(22969/37)
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2.4.16.

Skaistums ir vienīgais mierinājums būtības vieglumam.
Tautas dziesmas dziedot, latvji nemanīja verdzību un

klausību.

«Zemgales gals»: Kas paliek? Dziesmas, skaisti cilvēki —

meitas.

Skaistums: pēdējais dabas patvērums. Tikai saskaņas

mierinājums, ar kuru tomēr netiek pār sevi pāri. Tiek!

Tiksim!

(22969/38)

12.8.16.

Jūs sevi mierinājāt, mani saukdami par nodevēju. Vienu

piepešu nakti tas vairs nelīdzēs. Visi velni jūsu sirdī mo-

dīsies. Jūs meklēsāt glābiņu pie Daugaviņas — māmuliņas.

(22969/39)

12.8.16.

Pienākums esi tu pats: tavs ideāls par tevi,

Jo tu gribi tikt lielāks.

Pienākums, kad tauta mirst. Es jau gribēju aiziet dusa,

Nu atkal ir jādzīvo.
(22969/39)

17.12.17.

Zēniņš, kas atrod savu brāli. Nozūmēts bērns.

Ugunskurs laukā.

Vēja aiznests zēns.

Laimes dārzā.

Aiz uguns rakņā.
(22812/7)

6.11.21.

Bērnu lugas

1) Kustoņu luga. Suns pret kaķeni, pūrā apkrāpj, nav

bagāta. Tiesāšana. Nolād uz mūža ienaidu.;
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2) Draisku meitenes meklē lielo mīlu. Piedzīvojumi tumšā

ielā. Šeņķl, aizved uz policeju.

3) Jaunekļa luga.

(22824/4)

6.11.21.

Bērnu lugas

1 Draiska top labs.

1) Skolu dzīve, draiskums ir varonība, viņš vadons, mei-

tene, vājš skolotājs, draugs — tik ar talantu, skolu

joki.
2) Augste, katastrofa, skolotājs tiek denuncēts, jāatlaiž.

Jeb — māte nespēs dot naudu.

Meitene taps pielaulāta tam, kas visvairāk draiskumu

izdara. Piespriež draugam.
3) Sāk mācīties, iztura eksāmi. Meitene atteic draugam.

Joki nav jāturpina, nāk nopietnība.
II Bērnu romantika.

Ala M. Twain, meklē romantiku pagrabā, sagrautas
ēkas; zelta muca domes baznīcā. — Zēns un meitene,
stāsta par spokiem un iztēlo briesmas, līdz tās tiešām

parādās kā spoki. Lāga sieva nāk kā dievmāte.

(22824/5)

2.4.22.

Jaunas lugas
1) Nedzimstība.

I Salona luga, rezonements3
,

visi prāta iebildumi, jau-
tājumi un slēdzieni.

lI—V fabulas attīste, ar atsauksmēm uz prātojumiem,

pierādījumi un atspēkojumi.
2) Pagasta lugas — agrārreforma.
3) Pilsētu luga — bezdarbs, rūpniecības neatjaunotne, bai-

les no ārzemju kapitāla. Valdības pabalstītie netaisa

fabrikas, bet spekulāciju. Ne mežu, linu bagātība. Bet

tranzīts un tirdzniecība. Tā vēl jāiekaro. Tad pārstrā-
dāt. Krievu un leišu pirmvielas, pusfabrikāti priekš iz-

vešanas. Mēs saimnieki, krievi obligāciju turētāji, mēs

labāk pārvaldīsim, nekā kad viņiem tieši piederētu
Latvija. Gala referāts Smiltenē.

(23273/157)



334

24.11.23.

Traģēdijas temats

Traks gribas spēks, kā Michelangelo radītājs,

Ģēnijs, kam jārada.

(23273/163)

1.11.24

Meitiņa uzturas laba, kamēr kopj puķes. Kad tās no-

lauž, iet uz ielu.

Slimībā, bēdās, pirms nāves — dārgas puķes.
Dvēslei vajdzīgs skaistums, dara labu sirdi.

Kāda meldiņa lauž sirdi uz ļaunu vai labu.

(23273/164)

14.8.28.

Tēma: nezināmais kareivis.

Brīvības cīņu piemiņa, arī strādnieks gāja tani.

Varbūt trimdnieks pats vai viņa dēls.

Temati: atdzejojumi: Hofmannsthal.

Antīki, arī priekš Šekspīra..
Varbūt veclatviski.

Menandrs. Bramarbas.

Jaunības valoda, jauna pasaule radāma, pēc valsts no-

dibināšanas un izbūves. Jauna pasaule mākslā kā Šekspī-
ram, ne politika.

Dvēseles cīnās par savu brīvību.

(23273/169)

Temats

Dūmi no degošām muižām kāpj debesīs pret vakaru ka"

milzu koki noejošā saulē, tad sarkanas blāzmas ceļas, tās

nesenās saules blāzmas.

(22969/32)

Sievietes kaunības temats, cf. Frike 4

Viss jau dots, t. i., vairāk nekā atklāties, tomēr no at*
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klāšanās baidās vairāk, neloģiski. Atistrumniēces baidās

vairāk atklāt vaigu nekā miesu*

Sievietes dziļākā personība: miesas, arī dvēseles (nevar
teikt mīlest.) skaistuma atklāšanā.

Vīrieša dziļākā personība — brīvībā.

Jeb vai: mirst aiz kaunības, nevarēdama savu mīlestību

atklāt, cf. Laivenieks 5
i

(23273/20)

Tēmi

I

Cēlais virs klusībā izdara labu darbu un nerunā par to.

Tas nāk gaismā netīšām. Domā, ka viņš ļaunu darījis vai

ka cits ļaunu darījis, tad tik atzīstas.

II

Grib, lai draugi dara lielo, lai draudzība ir īsta, pārvar
kūtrību. Netic draugiem, kad tie to nespēj. Tomēr izrādās,
ka tie labi domājuši, bet tik nespējuši.

Dore nevar panest sāpes, uzstāšanos, rakšanos dziļumā.

111

Vienkāršs, gatavs, apaļš cilvēks nevar saprast, ka mū-

žam negatavais, bet augošais nespēj darīt vienmērīgi, kār-

tīgi; ka šaubās par sevi, ir ļauns un skauž citus.

(23273/195)

Temats drāmai

Vecais Dinsberģis 8
,

vecā un jaunā revolucionāru pa

audze.

Mīlētāji iepriekš norunā, ka nošausies, kā gulēs, pa-

stellē kroņus.
Pašslepkava pašā pēdējā brīdī negrib mirt un tomēr

mirst — liels skats.

Tagadējā pašslepkavību mānija: dzīves tukšums, nav

kur likt spēku, nav ideāla politikā. Varbūt tas trakulis,
kurš pa oktobri sēdējis cietumā.

(23196/1)



Drāmu tēmas

Bohēmas mākslenieki, kas pagrimst aiz slinkuma.

Liela iedomība, jo citādi būtu sevi jānosoda un jāprasa
no sevis darbs.

Frāzes, patoss, seklums ar iedomību stāv sakarā.

Maz ir, maz vajga.
Neko pašiem neražot, nepelnīt, visu dabūt bez pūlēm.

Pumpēt, izmantot visus, ari nabagus.
Viss kopējs, arī jūtas, jo nav pašu jūtu.
Nav mīlestības, tik seksualitāte.

ledomājas starpību starp ģēnijiem un mirstīgiem.
Nav vēl komunisms, nav strādnieku partija.

Dzīvo uz strādnieku rēķina.
Nu jaunā paaudze un cerība.

Dekadentība.

(23273/178)

Temats: I sociāls un lirisks: Pyrāmus und Thisbe — sēta

šķir, abi jauni, pubertāte.
II Es fiel ein Reif i. d. Fruhlingsnacht 7

.

(23273/174)

Izmisums (ārkārtīgi karsta dvēseles ciņa) par laiku, nav

kur darbu likt, nav intreses dzīvei (kas notiks rīt?), ap*

nikums, atpakaļ uz jūgu nevar.

Lūzums pārliecībā: sociāldemokrātija nav tik ideāla, kā

izlikās, kur izeja? Kāda masai nākotne?

Pašnāvība, bet tās vietā nogalina kādu varmāku. Dabū

ziņu, ka sākas atkal cīņa vai apvainojumi nav bijuši pa-
tiesi.

Bezdarbnieku drāma. Par labas uzvešanās zīmi jāmaksā»
nav naudas.

Pašslepkavas jaunieši.

(23273/177)



TRIJOTNE

UN ČETRATNES KOPE
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TRIJOTNE

LUGU CIKLA PLĀNOJUMS

12.3.16.

Vai trijotnei tās pašas krāsas kā četratnei? Jā, jo lat-

vība.

I «Jānis Vīrs» pelēks.
II «īls» dzelts.

111 «Mūžība» zila.

Mīla kā galvenā ideja. Viņas attīstība uz visumu. Vi-

sums zūd, paliek mīla.

(22815/2)

ČETRATNES KOPE

LUGU CIKLA PLĀNOJUMS

12.3.16.

1) «Zīles vēsts» — gaiši pelēka,
2) «Durbes darbs» — dzeltena,
3) «Zemgales gals» — tumši pelēks,
4) «Imanta ausma» — zila

jeb vai

1) pelēks, gaišs, pirms saules,

3) pelēks, tumšs, pēc saules.

(22815/13)

12.3.16.

1) Rīta svīdums — Austra, rīta sārte — augošs V4mēness,

2) dienas vidus — saule — pilns mēness,

3) vakars, nakts — mēness — vecs, dilstošs,



4) rīts pilns — Auseklis — jauns.

Tā ari iesākt katru lugu? Bet tad nevar izrādīt ārā. Vi-

sām jābūt āras lugām.

(22815/14)

12.3.16.

Par manām krāsām

pelēks —- gaišs

tumšs

dzelts un pelēks — brūns

zils un pelēks — tumšzils — jūra

zils un dzelts — zaļš

pelēks — zeme

zelts — saule

zils — debess, jūra

(22815/15)

12.3.16.

Pantmērs

Tautas dziesmu veidojums: visi tautas ritmi iekšā. Ari

teiku ritmiskā proza, kāda jāatrod vai jāiedomā iekšā.

Vieglāks 1., raibs 2., smags 3., cēls, svarīgs 4.

(22815/16)

12.3.16.

Mīlu kā galveno ideju turēt acu priekšā vienmēr.

(22815/17)



IECERĒTO LUGU

NOSAUKUMI
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15.3.13.

Daphnis un Chloe

Meitās iešana

Naivā mīlestība

(22812/13)

12.6.17.

Andrejs un Māriņa

Latgaļu luga
Nolauzts tilts

lenācējs pilsētā

(23273/142)

15.4.33

Dziesmu drāmas

Jāņu dziesmas

Vakarošana

Kas aiz durvu klaudzina

Pūt, vējiņil
Spēlmanis
Krauklīts

(22812/10)

14.1.19.

Latviešu mīti un teikas

Dievs un Velns

Jānis Vīrs

Kurbads

Mūžība

Putnu kāzas

Uguns un Nakts
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Zelta zirgs
Zalkša līgava

(22965/12)

22.9.20.

«Sunītis» kā komēdija.
Aristofaniska komēdija.
Pērkons mājās.
Kukuļnieki. Menandriska.

Smalka, intīma komēdija.
Konverzācija.

(23272/25)

10.1.21.

Amors un Psihe

Abderiti

Leiputrijā
Malēnieši

Pfalfe Ameise1

Lapsa Kūmiņš
Tils Pūcesspieģelis
Putnu karš

Zobgalis
Pērkons mājās
Aleksandrs Abonoteihos 5

Susutis

Menandrs

Aristofans

Pasaku Aristofans

Veidenbaums

Futūristi

Viencēlieni

(23272/44)

10.1.21.

Zirgs. Pūt vējiņš
Pusideālists

Boriss Godunovs

Gētes Prometejs
Ratklifs
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Brālis un māsa

Stella

Klavigo
Stepermaņa luga
Ģirts Vilks

Veidenbaums

Kajs Grakhs

(23272/42)

22.5.21.

Amors un Psihe

Lācarēns

Kajs Grakhs

Vilks

Veidenbaums

Pērkons mājās
Susutis

Mēness meitiņa

Gilgamešs

Rīgas ragana

Marats

(23272/46)

8.10.22.

1) Nomodenes darbi, slava, nopelni*
2) Gruntsatradējs.
3) Div' dūjiņas gaisā skrēja, meitenes, kas meklēja lielo

mīlu un ideālu.

4) Šiveriņš.
5) Spekulanti, tā ari saukties.

6) Nogureļi.
7) Korporeļi.
8) Pērkons ciemā.

9) Vēlēšanas.

10) Politiskās partijas.
•1) Birokrātisms. Revīzija.

Vara uz vietām.

Ķesteri un baronu kalpi.
Baroni — švindleri.

Smacīgais gaiss.

(23272/29)
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Vēsturiskas drāmas

Zemgaliešu gals
Viesturs

Mārtiņš Gīze

Caj. Gracchus

Inez dc Castro

Demetrius

Turaidas roze

Augstrozes meitiņa
Imants

Indulis un Ārija

(29841/2)

11.9.28.

Bērnu lugas

Lellīte Lolīte

Skunduriņš

Pinku Mikus

Suns un kaķe
Ķīniešu puķu teika (Kreidolf3)
Putnu kāzas

7 malēnieši, Schwaben4
,

Dziesmu svētki

Puiku dēkas (Marks Tvens)
Ave, sol

Ganiņš
Lellīšu tirgus, ziemsvētki, viesības

Bērni skolā, pansijā, spēļu laukā, kolonijā
Bērnu «Uguns un nakts»

Mani bērnu tipi kopā savesti

Uzņēmīgais zēns kā vadošais tips
Lielais Kristaps
Bērni dārzā

Latviešu teikas pārstrādāt
Leandera teikas

(22824/3)

Ziemsvētku luga
Baltīte un Sārtīte

īls



Muļķība
Zosāda

Suns un kaķe
Putnu kāzas

6 gulbji
1. Apmaldās, jāprec burves meita

2. Kāzas, 6 bērnus liek vest

4. Ragana pārvērš bērnus

5. Pie brāļiem,
lU stundu

6. Meža karalis prec
7. Bērni uzvar [?] raganu
8. Tiesas vārds.

(22824/6)





FILMAS
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FILMA

IZ NĀVES BEDRĒM

I

Taņa tēva dārziņš

Kurzemes zemnieku maz-māja. Mazs augļu dārziņš.
Zem ābeles gaida Tanis, jauns, stalts zemniekdēls,
vienkārši ģērbies, bez cepures.

II

Lasa avīzi; jāiet karā

Nepacietīgi izlūkodams, apstaigā tuvāko apkārtni, redz:

saulainas, ziedošas pļavas, augstus rudzu un kviešu lau-

kus, birzes un skaistas lejas — visu Kurzemes lauku dai-

ļumu un laimību.

lenaidnieks nāk tevi postīt.
Ak tu dārgā dievzemīte.

Nelielā attālumā: bagātas kaimiņu mājas, kā muiža. Iz-

pleš pret rokas vējā, tad atgriežas atpakaļ zem ābeles un

atsēstas bēdīgs.

111

lenāk no otras puses Milda, 17 gadu, bagāti, moderni

ģērbta. Kautrīgi stāv, jo Tanis viņu nepamana; redz,
ka viņš bēdīgs, — nu nosēstas viņam blakus, lai mieri-

nātu. Jauna, atturīga mīla starp kaimiņu bērniem. Milda

saka:

Tev jāiet zaldātos; mūs visus izdzīs šo-

dien no dzimtenes; es nācu tev ardievas

teikt.
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Milda noņem no kakla zelta kapseli un dod to Tanim;
tur iekšā Mildas ģīmetne. Viņš skūpsta viņas matu šķip-
snu; viņa nogriež sprogu un ieliek to kapselē, uzlikdama

virsū skūpstu. Netīšām pirmais skūpsts un piepešas laimes

jūtas.

Nu tevi guvu, kā tevi atstāt?

Es iešu tev līdzi!

Bet tev ir līgavainis.

Parādās no nama puses Taņa māte, gadu 50, naba-

dzīgi, bet tīrīgi ģērbta, pārsteigta sasit plaukstas, jaunieši
izbaidās un sakaunas. Tanis pieved mātei Mildu kā savu

līgavu, māte to noskūpsta, bet top bēdīga un ar asarām

apskauj vedeklu un dēlu. Rāda steidzīgi un bailīgi uz

nama pusi un, turp iedama, sastop Mildas māti,

gadu 35, bagāti ģērbtu, drusku apkrautu, vēl skaistu,

lepnu. Aiz viņas klanidamies vecais Siders, liels, spēcīgs,
bet naivs. Viņa bar Taņa māti un jaunos ļaudis, grib tos

izšķirt, Tanis atlaižas, bet Milda piesteidzas viņam klāt

un saņem aiz rokas. Milda uz Tani:

Nekad vairs tevis neredzēšu.

Es iešu Tanim līdz.

Tanis un viņa māte pūlas Mildu pierunāt, lai iet mātei

līdz. Siders atkal ved Mildu Tanim klāt. Mildas māte

viņam iesit. Taņa māte sāk raudāt. Tanis bezspēcīgi plāta
rokas. Tad Milda atlaižas un seko mātei. Tanis viņu ap-

skauj. Mildas māte atrauj meitu nost. lerauga, ka trūkst

medaljona. Tanis nosarkst. Milda rāda, ka pazudis ceļā

un ved māti projām, bet piepeši atskrej atpakaļ un sauc:

Es tomēr iešu tev līdz, pagaidil

Tad iet pie savas mātes un seko tai uz mājam.

IV

Taņa tēva istaba

Vecais Taņa tēvs, gadu 65, rīko dēlam ceļa somu.

Taņa māsa Vija vij viņam vaiņagu; viņa bāla un maz-

asinīga, maz staigā, sēd vienmēr krēslā; skaistu, caurspī-

dīgu vaigu, garām bizēm.

lenāk Tanis un māte. Vija iet viņam pretī ar

vaiņagu, viņš viņu mīļi apsēdina un apsedz ar segu. Tanis

saģērbjas uz aiziešanu, tēvs uzsien viņam somu uz mugu-
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ras, iedod savu pīpi un tabakas iiiaku; māte dod mut-

autiņu, ieslaucīdama tanī savas asaras, un saišķīti ar

naudu; māsa appušķo svārkus puķēm. Siders noņem ce-

puri, ilgi groza, tad saņemas un no oderes izņem papirosu
kastītes vāku ar skaistu turcieti un to iedāvā par piemiņu
Tanim. Visi smejas. Siders apjūk. Atvadīšanās skats. Tanis

aiziet, visi viņu pavada no istabas ārā. Vija durvīs sa-

ļimst, Tanis viņu ienes otrā istabā un iesēdina krēslā, tad

atkal aiziet. Vieni bez Taņa. Klusums. Tad Taņa māte:

Nu mūs aizdzīs prom.

Tēvs:

Mēs neiesim no savas zemes.

Uzklausās uz balsīm ārā. Pa logu iebāžas pagasta ziņ-
neša galva:

Vāķaties tūdaļ prom no mājām! Visas man-

tas ņemat līdz! 2 stundu laikā!

Lielas izbailes, uztraukums un sastinga.

V

Taņa tēva pagalmā.

Visi iznākuši pagalmā. Māte dzen govis no kūts, Vija
aitas, tēvs ved zirgus. Pagastziņnesis liek visus lopus dzīt

prom; liek jūgt zirgu ratos un kraut vezumā mantas no

istabas un klēts. Tēvs aizjūdz. Māte un Siders nes mantas

ārā, aši, steidzināti. Siders paķēris nevajadzīgus krāmus,

vecus soliņus, sadauzītus podus. — Ziņnesis liek visiem

ģērbties, tēvs saka, ka neiešot. Ziņnesis:

Visiem jāiet prom ar visām mantām, kas

paliek te, tas nopostāms! Ja neiesat ar

labu, nāks krievu zaldāti.

Ziņnesis pasvelpj, un, kamēr mājinieki pošas un tēvs

stāv neziņā, atnāk zaldāti. Tie rupji sāk dzīt visus

prom no mājām. Māte lūdzas, nometas ceļos, liek arī Vijai
lūgties; rāda, ka tā nespēj iet. Zaldātiem viņas skaistums

iepatīkas. Viņi ieceļ Viju ratos. Viņa baigi tiecas pēc
tēva; tēvs apskauj, bet paliek še, nekāpj ratos. Zaldāti

stiepj viņu līdz, viņš izraujas un pieķeras pie ābeles,

pakrizdams. Zaldāti nozāģē koku, citi aplauž augļu koci-
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ņus, māte un Siders vaimanā. Vija paģībst. Kad koks no-

zāģēts, tēvs aizķeras aiz saknēm:

Es neiešu, es pie zemes pieaudzis, koku

var nocirst, zemi nevar nocirst.

ležēlojas pat ziņnesim, tas liek, lai atstāj tēva māju sar-

gāt. Lai atstāj arī vienu govi. Govs negrib šķirties no

citām. Zaldāti ieiet istabā un iznes mantas, sev kabatās

iebāzdami.

«Še drošāk paglabāts!»

Atvadas skats. Jautā tēvam, kā tu paliksi viens?

Tēvs piesauc suni, tas man paliek. Kad visi aiziet,

paliek sēdot tēvs ar suni. Tad pieceļas un aprauga ap-
lauztos kociņus un lūko tos sasiet. Piepeši rokas izpleš
pret aizbraucējiem un pakrīt zemē.

VI

Lielceļš

Ved zaldāti Viju un māti ratos; blakus iet Siders, ap-

krāvies mantām. Pa ceļu redz citus vezumus ar ļaudīm un

mantām; lopi top dzīti. Ļaudis sasaucas, sievas vīriem,

bērni brēc. — Tālumā redz degam laukus un mājas.
Priekšā pa lieliem rudziem bradā zaldāti un dzen lopus

pāri. Ceļmalā aplauza kokus.

Sideru panāk sieva un iedod viņam rokās 4 gadu vecu

bērnu nest. To redz cita un iedod viņam nest savu tīnīti,

nogrūzdama viņa krāmus no pleciem.
Zaldāti steidzina ļaudis.

Ceļmalā nolikts bērns lūdzas, lai panes. Siders uzņem

to arī un nomet tīni.

Kaķēns ceļā, paņem arī to vēl.

VII

Cits lielceļa bēgļu skats

Sastrēgušies vezumi, vedēji lamājas, sievas mierina. Pa-

līdz viens otram.

VIII

Tēva mājās Mildas istaba

Milda viena pie galda domās, raud, noslīkst galdā uz

rokām; staigā nemierīgi. Tad apskaidrojas seja; viņa pie-
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sēstas pie rakstāmgalda, uzraksta dažas rindas vēstuli un

atstāj to uz galda. Staigā atkal.

lenāk māte, dzirdējusi soļus, klausīdamās. Priecājas,
ka Milda apmierinājusies, aplabina viņu; tā atie:. nost un

apsēstas atzveltnē, aizgriezdamās nost. Māte izlieto acu-

mirkli, apskatās pa istabu, ierauga uz rakstāmgalda vēs-

tuli un izlasa to:

Dārgo Tani,

paliec sveiks uz mūžiem, nespēju Tev sekot, esmu pār-
vērtējusi savus spēkus. Mani stingri apsargā. Topi lai-

mīgs ar citu. Tevi mūžam mīlēs Tava nelaimīgā, galīgi

sagrauztā Milda.

Kad Milda mana, ka māte vēstuli izlasījusi, viņa piepeši
uzlec, piesteidzas mātei klāt, izrauj viņai vēstuli un slēpj
to sev azotē. Māte arī izliekas it kā pārsteigta, prasa at-

pakaļ vēstuli, bet, kad nedabū, tad arī apmierinās un tik

padraud ar pirkstu. Māte apglauda vēl meitiņu un aiziet,

rādīdama, ka atnāks līgavainis, stalts, kareivīgs.
Milda viena; pazvana kalponi, iedod tai slēpdama vēs-

tuli, lai aiznes uz Taņa mājām; iedod dzeramnaudu. Kad

kalpone aiziet, viņa nosmejas.
lenāk virsnieks-barons, prūšu drils 1, ap 30 g.; galanta

uzstāšanās kā oficiālam līgavainim, pasniedz puķu pušķi.
Milda nostājas viņa priekšā saka:

Jūs zināt, ka es mīlu citu, vai jūs gribat
tomēr mani precēt?

Esvaru jūs un jūsu vecākus un jūsu mājas

apsargāt no izdzīšanas un izpostīšanas.

Kā tā?

Nākat pārliecināties.

Milda, sekodama viņa aizrādījumam, pieiet pie loga un

redz dūmus Taņa mājās. Viņa iekliedzas un izskrej no

istabas; barons smīnēdams seko viņai.

IX

Milda un barons steidzas caur greznām istabām uz

dārzu; redz tur sargam stāvam zaldātus, paskatās uz ba-

ronu, kurš rāda, ka viņš tos nolicis.
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X

Iziet pa krāšņo dārzu ar statujām, dīķi utt. Ārpus dārza

vārtiem redz atkal sargzaldātus, atskatās uz divstāvu

grezno namu.

XI

Pārredz plašu apkārtni, kurā visur ugunsgrēku dūmi,

postījumi, bēgļu bari tālumā.

XII

Milda, no sāpēm pārņemta, atslīgst atpakaļ, barons viņu
uztver.

XIII

Istaba. Mildas māte ar baronu, ļoti laipni:

Pēc laulības māju īpašumu dokuments

nododams man.

Māte rāda dokumentu, barons priecīgs. Māte viņu no-

bučo.

XIV

Lielā viesistaba. lenāk barons ar Mildas tēvu,

glīti ģērbtu vecīti, gadu 60. Mācītājs, kurš dziļi paklanās,

pie improvizēta appušķota altārīša. Turpat divi kungi kā

liecinieki. Barons laipni grib saņemt dokumentu, tēvs no-

rāda, lai pagaida pēc laulības.

lenāk māte ar Mildu. Barons sasveicinās un sniedz roku

Mildai, vezdams pie altāra. Pēc mācītāja vārdiem Milda:

Es viņu nemīlu un nezvēru viņam uzticību.

Tēvu un māju glābdama, es laulājos.

Tēvs pieskrien klāt:

Nē, nē, nelaulājies manis dēļ; labāk es

mirstu.

Māte:

Tu esi vecs, bet es negribu mirt, un māju

arī nebūs nodedzināt. Darāt savu pienā-
kumu, mācītāja kungs!
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Tēvs saņem galvu rokās un atslīgst krēslā. Norisinās

laulāšanas ceremonija. Skūpsta vietā Milda aizgriežas. Ba-

ronu noskūpsta māte. Barons paņem dokumentu no rokas

tēvam.

XV

Milda iet augšā savā istabā, kalpones pavadīta, kas nes

viņai lakatu. Kad viņa ieiet un aizdara durvis, kalpone
klusi no ārpuses tās aizslēdz.

XVI

Istaba. Barons mātes un tēva klātbūtnē saņem no

ordonances2 kādu vēstuli. Viņš tūdaļ lūdz māti un tēvu

aizbraukt.

Man pavēle, lai jūs māju atstātu. Es savā

karietē jūs aizvedīšu uz aizfrontes drošu

vietu.

Un Milda?

Es pats aizbraukšu ar viņu kopā.

Māte atvadās jūsmīgi, tēvs auksti. Barons nosmejas
viņiem pakaļ.

Nu es saimnieks šinīs mājās.

XVII

Lielceļš. Bēgļu bari. Kariete viņu starpā.

XVIII

Mildas istaba. Milda, nogaidījusi tumsu, grib
bēgt; atrod durvis cieti. Pieiet pie loga. leliek gultā vīs-

tokli un apsedz. Izkāpj pa logu.

XIX

Rekrūtu nometne. Nakts. Tanis sēd telts priekšā,
skūpsta medaljonu. Padzird balsi, iet gar teltīm, sastop
Mildu.

Saredzēs skats, stāsta, raud, smejas, atkal raud. Milda:

Es laulāta, bet tu mans virs, ne viņš. Tu

mana laime! Skūpsti mani pēdējo reizi,

mēs šķirsimies uz mūžu.



Mēs nešķirsimies ne mūžam, kaut nāvē

mirdami, jo mūs vienos Latvija.

Tās vēl nav.

lesim to c c 11.;

XX

Parādība: Latvijas kareivis, kas pūķi nokauj.

XXI

Parādība: Latvija sargā bāra bērnus.

XXII

Parādība: Latvijas saule.

XXIII

Atskrien zaldāti un sagūsta Tani un Mildu, un aizved

tos katru uz savu pusi.

XXIV

Lielceļš, bēgļu bari pa tumsu.

XXV

Vagonos blivējas bēgļi, uz vagonu kāpšļiem un jum-
tiem.

XXVI

Atvades skati. Ardievu, dzimtenei

XXVII

Top atšķirti: māte no Vijas. Viju aizrauj kāds zaldāts.

XXVIII

Siders pazaudē vienu bērnu. Bērns paliek raudot ceļ-
malā.

(Turpinājuma nav.)
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IEVADS KOMENTĀRIEM

Kopotu rakstu 15. sējumā iekļautas Raiņa aizsāktās lugas, kas viņa

dzīves laikā nav publicētas, un lugu ieceres. Bez nepabeigtajiem dra-

matiskajiem darbiem, kas apkopoti 14. sējumā, Rainim palika liels skaits

aizsāktu lugu un lugu ieceru, kuru pabeigtības pakāpe un mākslinie-

ciskais nozīmīgums ir visai atšķirīgs. Dažām lugām ir uzrakstīti izvērsti

dialogi, citām — tikai dažas radāmo domu lapiņas. Lai lasītāji iemantotu

pilnīgu priekšstatu par Raiņa mil/īgo interešu loku un ieceru plašumu,

šajā sējumā ietverti visi viņa aizsākto lugu fragmenti un radāmās do-

mas, kurās dramaturgs vietumis iestarpinājis arī dialogus vai dialogu

uzmetumus. Jāņem vērā, ka Rainis šos materiālus nav gatavojis iespie-

šanai, tālab dažuviet lasāmi dzejnieka un dramaturga domu eksprointi

vai pretrunīgi spriedumi. Taču kopumā Raiņa nepabeigtās lugas un to

ieceres sniedz vērtīgu papildu vielu dramaturga personības vērienīguma

un domu pasaules izpratnē. Skaudrāk nekā pabeigtajos darbos lugu

iecerēs atklājas Raiņa kritiskā attieksme pTet buržuāziskās Latvijas
īstenību.

Šajā sējumā ievietotie Raiņa teksti kārtoti vairākās nodaļās: pirmajā

ietilpinātas Raiņa aizsāktās lugas, kurām ir plašāki izplānojumi, iz-

vērsti skati vai teksta uzmetumi un pie kurām dramaturgs strādājis

vismaz vairākas dienas.

Otrajā nodaļā apkopotas lugu ieceres. Parasti Rainis tās uzrakstījis
vienā dienā, atzīmējis tikai ainu, kas būtu ietverama drāmā, vai ari

kādu sižeta aizmetni. leceru nodaļā iekļautajām lugām Rainis dažkārt

nosaukumus nav izdomājis, un tie tikai raksturo darbā risināmo tematu,

piemēram, Pašnāvības drāma, Joku luga, Kustoņu luga v. c.

Trešajā nodaļā ietverti drāmu temati. Rainim bija paradums fiksēt

lespējamo darbu tematus. Viņam nebija skaidrs ne lugas virsraksts, ne

eventuālais sižets, taču viņš uz papīra lapiņas atzīmējis tematu, pa»

kuru būtu vērts rakstīt lugu. Drāmu temati publicēti ar atlasi.

Atsevišķi sakopoti rakstāmo lugu virsraksti.



Aizsāktās lugas un lugu ieceres kārtotas hronoloģiskā secībā, pai

kārtojuma pamatu pieņemta pirmā datumu atzīme radāmajās domas.

Izņēmums ir Raiņa lugu cikli: vienkopus publicēts viss Revolūcijas lugu

un «Trimdenieka» cikls.

Radāmās domas kārtojot, ievēroti šādi pamatprincipi: ja radāmās do-

mas Rainis pats sagrupējis pa eventuālajiem cēlieniem, tās tādā secilā

publicētas. Ja cēlienu secība nav konstatējama, radāmo domu lapiņas

kārtotas hronoloģiski, vispirms ievietojot datētās, tad nedatētās atzīmes.

Rainis dažkārt mēdza lugas nosaukumu rakstīt radāmo domu lapiņas

augšpusē. Lai izvairītos no atkārtošanās, publicējot radāmo domu lapi-

ņas, šie nosaukumi nav norādīti.

Komentāru nodaļā sniegti īsi fakti par Raiņa darbu pie attiecīgas

lugas, taču nav dots plašāks lugu iztirzājums un visu vēstures avotu

izskaidrojums, jo šis uzdevums atstāts speciāliem pētījumiem. Nav skaid

roti vārdi, kas atrodami svešvārdu vārdnīcā.

Tā kā Raiņa tekstā pie rokrakstiem norādītas inventāra numura lapi-

ņas, komentāros tās nav atkārtotas, bet norādīts tikai attiecīgais inven-

tāra numurs.

Radāmās domas vai teksta fragmentus Rainis nereti rakstījis steigt

un vēlāk tos nav pārlūkojis, tāpēc atsevišķos gadījumos iespējamas da

žas neprecizitātes vēsturisku personu vai faktu pieminējumā. Tāpat vie-

tumis Rainis nav bijis konsekvents grieķu, ķīniešu vai citu seno aus-

trumu tautu personvārdu rakstībā, piemēram, lugu fragmentos un radā-

majās domās līdztekus lietotas šādas formas: Parmenions un Parmenijs,

Klits un Kleits, Kallistens, Kalistens un Kallisthenes. Šādas paralēlformas

Raiņa tekstā atstātas.

Lugu komentēšanas pamatprincipi skaidroti zinātniskā izdevuma

9. sējumā.



363

AIZSĀKTĀS LUGAS

MARIJA SPIRIDONOVA

lECERU TAPŠANA

Radāmās domas drāmai «Marija Spiridonova» (tās otrs nosaukums —

«Spiridonovas drāma») Rainis uzrakstījis 1906. gada maijā, Jūnijā un

jūlijā. Tā ii luga, ko Rainis gribējis veltīt 1905. gada cīnītāju varonībai.

lerosmi lugas sākšanai dramaturgs guvis no konkrēta fakta — 1906. gada

martā krievu un vācu laikraksti ziņoja, ka viena no kreiso eseru par-

tijas līderēm Marija Spiridonova Kozlovas pilsētā izdarījusi atentātu

pret soda ekspedīcijas vadītāju, melnsimtnieku barvedi G. Luženovskl,

un vipu nāvīgi ievainojusi. M. Spiridonova apcietināta un cietumā iz-

cietusi necilvēciskus pazemojumus un mocības, par ko viņa pati stāstī-

jusi vēstulē, kas 1906. gada martā tika publicēta krievu laikrakstos.

Viens no laikrakstiem bija nonācis ari pie Raiņa, un viņš no tā izgriezis

minēto M. Spiridonovas vēstuli (pēc avīzes izgriezuma tās nosaukums

diemžēl nav nosakāms). Vēstuli M. Spiridonova rakstījusi, gaidīdama

nāvi, taču viņas gars bijis nesalauzts, un vēstules beigās viņa sacījusi:
«Es esmu moža, mierīgi gaidu nāvi, es esmu jautra, esmu laimīga»

(23273/260). Vēstulei laikrakstos pievienots M. Spiridonovas mātes aici-

nājums visām krievu mātēm. M. Spiridonovas vēstule un viņas nesalau-

žamais raksturs iedvesmojuši Raini rakstīt lugu. Radāmajās domās viņi,

piemēram, piemin Marijas Spiridonovas mocītājus Abramovu un Zda-

novu, par kuriem apcietinātā stāstījusi vēstulē un kuri zemiski ņirgāju-
šies par savu upuri.

Rainis, iecerēdams lugu, nezināja vēl Marijas Spiridonovas turpmāko
likteni un uzskatīja viņu par varoņa nāvē bojā gājušu, jo laikrakstos

°ija publicēti paziņojumi, ka 1906. gada 12. martā M. Spiiidonovai pie-

spriests nāves sods, taču nāves sods vēlāk nomainīts pret mūža katorgu.

Sodu M. Spiridonova izcietusi Nerčinskas katorgā, bet pēc Februāra

revolūcijas viņa atgriezusies Petrogradā un uzsākusi aktīvu politisko
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darbību. 1918. gadā M. Spiridonova bijusi viena no eseru dumpja vadī-

tājām un tikusi arestēta, bet, ievērojot viņas lielos nopelnus revolucio-

nārajā cīņā, viņa amnestēta. Kopš 1931. gada M. Spiridonova dzīvojusi

Ufā, mirusi 1941. gadā.

Radāmās domas lugai «Marija Spiridonova» iespiestas pēc rokraksta

(22968). Pirmpublicējums.

SKAIDROJUMI RADĀMAJAM DOMAM

1 «Ķēniņš Džons» (vācu vai.) — V. Šekspīra traģēdija,
8 Kņada (krievu vai.).
' Andrejs — Raiņa komēdijas «Pusideālists» varonis. Dramaturgs bija

domājis par lugas tēlu iespējamo turpmāko likteni un Andreja gaitas

saistīja ar revolucionārām gaitām (23273).

4 Durna (no krievu vai.) — dome, t. i., Valsts dome,

8
«Troņa tīkotāji» (vācu vai.) — H. Ibsena drāma.

c Niecība (krievu vai.).
' Māca ģeogrāfijuun aritmētiku, bet tomēr ir muļķis (krievu vai.).
* lespējams — Lidija Eihholce, kas piedalījusies 1905. gada politisko

ieslodzīto atbrīvošanā no Centrālcietuma, vēlāk emigrējusi uz Ame-

riku. Viņas vīru Eihholcu Rigas slepenpolicijā nomocīja.
• Bruno Džordano Fllipo — itāliešu filozofs un dzejnieks, kuru baznicas

kalpi apvainoja ķecerībā un sadedzināja uz sārta.

16 «Miršana» (vācu vai.) — austriešu rakstnieka A. Šniclera novele,

11 Ekscerpēt (vācu vai.).
** «Orleānas jaunava» (vācu val.) — F. Sillera traģēdija.

JĀNIS VIRS

lECERU TAPŠANA

Ilgu laiku Rainis domājis par teiku lugas «Jānis Virs» rakstīšanu,

gribējis to iekļaut kopīgā lugu ciklā vai vismaz diloģljā, kuras pirmā

daļa būtu «Jānis Vīrs», otrā — «Dievs un Velns». Daudz pārdomu pa'

«Jāni Vīru» atrodams aizsāktās lugas «Dievs un Velns» radāmo domu

materiālos.

Pirmo reizi nosaukums «Jānis Vīrs» lasāms Raiņa radāmajās doma**

1906. gada 11. jūlijā, kad dramaturgs šo darbu saistījis ar divām citām

aizsāktām lugām! «Iliņš» un «Saules bērns». Vēlāk «Iliņa» un «Saules

bērna» materiāli saplūda kopā. Arī dienas hronikā 1907, gada 3. novem-

brī dramaturgs visu trīs lugu nosaukumus minējis vienkopus: «Prieki

atpūtas: 3. dz. krāj, [«Gals un sākums» — V. H.]. Jaun. dzej., Ils, Vlr»,

S. bērns.»
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Raiņa uzmanība pie lecerētās lugas «Jānis Vīrs» Tpa.ši kavējusies

1912. gadā. 18. aprīlī rakstnieks dienasgrāmatā atzīmējis: ««Jānis Virs»

man patiktu, bet tas prasa taisni pārgalvīgu sajfitu, gluži brīvu, pat

prieku, kur to ņemt?» Sai iecerei Rainis atkal pievērsies jūnijā — 9. jū-

nijā viņš dienasgrāmatā ierakstījis: ««Jānis Vīrs» — pirmteikas sajūta..

Es to nebiju zinājis. Vai ņemt labāk pazīstamo un labi izkopto Prome-

teja un Pandoras teiku? Vai ar svešumu intresanto Jāni? Pievienot JV

nim Prometeja teikas?» 10. jūnijā Raiņa dienas hronikā tapis šāds

ieraksts: «Iniņa: mēs abi runājam par Jāni Vīru. Daugava negrib tur

tecēt, koks sūdzas, ka nav pareizi ierīkota augšana, zāle, ka nedabū

diezgan ūdens. Tāpat vēlāk, putni un kustoņi pēc teikām un pec Hia-

watha' »

Domājams, 1912. gada jūnijā Rainis uzrakstījis šai sējumā publicētās

nedatētas radāmās domas, jo arī tajās pieminēta amerikāņu dzejnieka

H. V. Longfello poēma «Dziesma par Haijavatu». Radāmajās domās iece-

rētajai lugai figurē arī citi nosaukumi: «Pats Virs» un «Pats un Pate».

Lugai «Jānis Vīrs» Rainis gan pievērsies vairākiem lāgiem, taču ra-

dāmo domu atzīmējis maz. Vēlreiz dramaturgs «Jāni Vīru» pieminējis
1917. gadā rakstāmo darbu sarakstā, noliekot to līdzās drāmai «Dievs

un Velns»:

«Mitu drāmas

Dievs un Velns 1

Jānis Vīrs / pasdules radišana

Dipi

Mūžība» (23273/43).
1917. gadā Rainis saskatīja iekšēju sakarību starp visām šīm četrām

lugām, jo tajās būtu ārkārtēja spēka pilns varonis, kas cīnās pret ne-

taisnību un pārestību un spēj iet cīņā pret dievu un velnu. Lugā «Jānis

Vīrs» Rainis izmantojis iespaidus no latviešu tautas pasakām par liela-

jiem stipriniekiem, to vidū pasakas par spēcīgo Jāni.

Pēdējo reizi «Jāni Vīru» Rainis pieminējis dienasgrāmatā radāmo

darbu sarakstā 1922. gada 19. aprīlī.

Radāmas domas lugai «Jānis Vīrs» iespiestas pēc rokraksta (121058).

Pirmpublicējums.

SKAIDROJUMI RADĀMAJAM DOMAM

1 Andis — sākotnēji tā sauca Raiņa iecerētās lugas «Spēlēju, dancoju»

varoni, kas vēlāk pārtapa par Totu.

i Skat. I. parindi šajā pašā Ipp.

1 *Hiawatha» («Haijavata») — H. V. Longfello poēmas «Dziesma pa'
Haijavatu» saīsināts nosaukums.
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SPARTAKS

lECERU TAPŠANA

lecere uzrakstīt drāmu par senās Romas vergu sacelšanās vadoni

Spartaku Rainim radusies 1906. gada vasarā (datumu dramaturgs nav

atzīmējis), kad viņš uzrakstījis vairākas radāmo domu lapiņas un nelielu

Spartaka un Cēzara dialoga fragmentu. Kā liecina viena no radāmo

domu lapiņām (23099/3), Rainis darba procesā vai arī pirms tā sākšanas

lasījis itāliešu rakstnieka R. Džovanjoli vēsturisko stāstu «Spartaks».

Skaitļi radāmo domu lapiņās norāda slejas «Spartaka» krievu izdevumā,

kas iznācis 1899. gadā. Sī grāmata glabājas Raiņa personiskajā biblio-

tēkā (77466). Visas radāmajās domās minētās personas ir R. Džovanjoli

stāsta tēli.

Pēc tam Rainis iesākto darbu uz vairākiem gadiem atlicis malā un

no jauna tam pievērsies tikai 1917. gada 7. februāri, kad tapis kon-

spektīvs lugas plāna uzmetums. 1918. gada 19. jūnijā uzrakstīts drā-

mas fragments. Pie «Spartaka» ieceres dramaturgs vēlreiz atgriezies

1918. gada 14. novembrī, turpinot lugas plānojumus. Vienlaikus Rainis

studējis dažādus vēstures avotus par Spartaku,

Vēlreiz par «Spartaku» Rainis domājis 1919. gadā, kad Vācijā kontr-

revolūcija bija sagrāvusi Bavārijas padomju republiku. 1919. gada 11. jū-

lijā dramaturgs dienasgrāmatā ierakstījis: «Domāju, ka Vācijā tāds laiks

kā mums pēc 1905., viņi tur pakaļ palikuši, tātad es varētu savas neiz-

vestās revolūcijas drāmas uzņemt atkal un laist tās vāciski: 1) Ģirts

Vilks 5 cēlienos. 2) Gulbja dziesma: Unabhāngig1 vai Spartaks..»

1124811/3—4).

Lugas «Spartaks» fragmenti un radāmās domas iespiestas pēc rokrak-

sta (23099). «Spartaka» fragmenti un radāmās domas publicētas krājumā

«Literārais mantojums», 2. sēj. R., 1961, 380.—382. lpp.

SKAIDROJUMI RADĀMAJAM DOMAM

8 Drlstēt (apvidvārds) — drīkstēt.

8 Liktors — viena no zemākajām amatpersonām senajā Romā, vispirms

Izpildīja dažādus maģistrātu rīkojumus, vēlāk saglabāja tikai apsardzes

un parādes funkcijas.

1 Neatkarīgi (vācu vai.),
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GULBJA DZIESMA

lECERU TAPŠANA

1909. gada sākumā Rainis rosīgi meklēja dažādus tematus, ar kuru

palīdzību varētu risināt strādniecības problēmas. Informāciju par strād-

nieku dzīves apstākļiem, tāpat kā par revolucionāro kustību, Rainis

ieguva galvenokārt no laikrakstiem, un viņa rokrakstu vāciņos glabājas

krietns skaits avīžu izgriezumu, kuros stāstīts par strādnieku dzīves da-

žādiem aspektiem: darba apstākļiem, strādnieku darbu fabrikās un atal-

gojumu, strādnieku atpūtu un sadzīvi. Daļa izgriezumu apkopoti aplok-
snē ar uzrakstu «Strādnieku dzīve» (22930).

1909. gadā dramaturgam sāka izkristalizēties iecere plašākam darbam

par sava laika strādnieku dzīves problemātiku — lugai «Gulbja dziesma».

Radāmās domas šim darbam pirmo reizi atzīmētas 1909. gada 20. jan-

vārī. Rainis aizsāktajai lugai pievērsies ari 1911. gadā, kad tapis pa-

garš, raitā dialogā uzrakstīts skats.

Lugas «Gulbja dziesma» fragmenti un radāmās domas iespiestas pēc

rokraksta (22847; 114138; 23273). Lugas fragmenti publicēti krājumā

tLiterārais mantojums», 2. sēj. R., 1961, 348.—357. lpp. Radāmās do-

mas publicētas pirmo reizi.

SKAIDROJUMI TEKSTAM

Lugas fragmentā

1 Domājams, Rainis te minējis leģendārā kaujinieka F. Grīniņa segvārdu*
1

Oita —- sena naudas vienība, 19. gs. sākumā ortā skaitīja 10 markas,

20 vērdiņus vai 30 kapeikas.
'

Apdrāvēt (apvidvārds) — apsaukt, norāt
4 Esplanāde — tagadējais Komūnām laukums Rīgā.

Radāmajās domās

1 Mazaviķis — domājams, Raiņa darināta forma ar vārda «meņševlks»

nozīmi.
1 «Laupītāji» (vācu vai.) — F. Sillera drāma.
1

Miljē (no franču vai. milleu) — vide.

4 Mierīga ekspozīcija (vācu vai.).
1

Vācu literatūras teorētiķa G. Freitāga grāmatā «Diē Technik des Drā-

mas» («Drāmas tehnika») lietotais termins «daa erregende Momenl» —

satraucošais jeb darbību ierosinošais moments, Rainis to dēvēja pai

uzbudnes momentu.

'

Kulminācijas (vācu vai.), Rainis mēdza lietot terminu «augste».
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' Pretspēle (vācu vai.}.

c «Trimdinieka» cikla trešajā lugā Rainis gribēja tēlot meiteni (skuķi),

kas ļoti daudz palīdz partijai. (Skat. šī sējuma 185. Ipp.)

6 Pēc amerikāņu detektīva A. Pinkertona detektīvromānus mēdza dēvēt

par «Pinkertoniem».

10 Nāvei nolemtie (latīņu vai.).

11 Vanderclpa šloseri — prūšu-beļģu firmas «Van der Cippens un Sarljē»

Rīgā dibinātās rūpnīcas (kopš 1870. g. —» Krievu-Baltijas vagonu rūp-

nīca) atslēdznieki.

,s Par Murmaņu krastu sauca Kolas pussalas ziemeļu krastu.

11 Domājams, Fridrihs Veinbergs.

14 Rupjība, aprobežotība, nepateicība, iedomība (vācu vai.).

LATVIS — ARISTOFANS

lECERU TAPŠANA

Kopš 1907. gada Raini nodarbinājusi doma uzrakstīt asprātīgu

komēdiju. 1907. gada 27. novembri dramaturgs dienasgrāmatā atzīmējis:

«Projekti. Aristofan. Komēdijas.» leceres realizēšanai Rainis pievērsies
1911. gada 31. martā, kad viņš uzrakstījis radāmās domas komēdijai

«Latvis — Aristofans». lespējams, komēdiju Rainis būtu nosaucis pai

«Pērkoņa ceļojumu», jo tāds nosaukums figurē vēlāka laika dienasgrā-

matu piezīmēs un saskan ar «Latvja — Aristofana» radāmajās domas

tēloto epizodi. Dzejnieks bija aizsācis arī komisku epu «Pērkoņa ceļo-

jums» (skat. šī izdevuma 7. sēj., 153.—154. un 336. Ipp.).

1912. gada 20. aprīli Rainis domājis par komēdijas turpināšanu un

dienasgrāmatā ierakstījis: «Domas: vai atteikties pilnīgi no latviešu

teātra un pāriet uz ārzemēm, vai būt ar biezu ādu. Rakstīt Aristotan ko-

mēdiju.» Fie iecerētās komēdijas Rainis atgriezies vēl 1913. gada

14 martā. Kopā aT komēdiju «Latvis — Menandrs» «Latvim — Aristo-

fanam» vajadzēja veidot savdabīgu komēdiju diloģiju.

Radāmās domas komēdijai «Latvis — Aristofans» lespiestas pēc rok-

raksta (121058). Pirmpublicējums.

SKAIDROJUMI RADĀMAJAM DOMĀM

1 2inību komisija — viena no Rīgas Latviešu biedrības (1868—1940)

komisijām.
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MĀRTIŅŠ GIZE

lECERU TAPŠANA

1911. gada 31. maijā Rainis atzīmējis radāmās domas lugai «Mārtiņš

Gize», pēc tam īsas piezīmes tapušas 1918. un 1920. gadā. 1922. gada

19. aprīlī Rainis minējis «Mārtiņu Gīzi» dienasgrāmatā radāmo darbu

sarakstā, taču lugai viņš vairs nav pievērsies, kaut art, kā to liecina

dramaturga savāktie materiāli, viņš dzīvi interesējies par vienu no Rīgas

tā sauktā kalendāra dumpja vadoņiem — Mārtiņu Gīzi, 1920. gada

24. decembri Rainis bija iekārtojis vāciņus ar uzrakstu «Mārtiņš Gize»,

tajos apkopojis dažādus rakstus par Rīgas senatni, kā ari J. Poruka

stāstu «Mārtiņš Gize», kas publicēts «Dienas Lapas Literārajā Pielikumā»

1901. gada 4. numurā. Tajos pašos vāciņos ievietots no kāda vācu laik-

raksta izgriezts dzejolis «Martin Giese». Raiņa personiskajā bibliotēkā

glabājas grāmata «Der Rlgasche Kalenderstreit zu Ende des 16. Jabr-

hunderts. Von Friedrich Dsirne. Riga, 1867» (29841), tajā ir Raiņa pa-

svītrojumi un piezīmes.

Kalendāra nemieri Rīgā iesākās 1584. gadā, un to cēlonis bija

1582. gadā ieviestā kalendāra reforma. Rīgas rāte pēc Polijas karaļa

Stefana Batorija pieprasījuma 1584. gada decembrī pieņēma jauno jeb

Gregora kalendāru. Pret šo reformu nostājās Rīgas namnleki, un par

opozīcijas vadītāju izvirzījās Rīgas namnieka dēls, Izcils orators, jurists

un pilsētas notārs Mārtiņš Gīze'.

«Mārtiņa Gīzes» radāmās domas iespiestas pēc rokraksta (29841).

Pirmpublicējums.

SKAIDROJUMI RADĀMAJĀM DOMĀM

1
Pamats (vācu vai.).

1 Hilhens Dāvids, poļu karavadoņa un diplomāta Jana Zamojska uzticī-

bas persona Rīgā, kas informēja karali Sigismundu 111 Vazu par dum-

pja notikumiem. 1589. gadā D. Hīlhens uzsāka slepenas sarunas ar

Janu Zamojski un panāca rātes kundzības atjaunošanu.
1

1589. gadā M. Gīzem vēlreiz izdevās nostiprināt savu stāvokli Rīgā uu

līdz ar to, kā atzīmējis Rainis, uzvarēt «Hīlhenu un rāti».
1 Piira uzvara — apšaubāma uzvara, tāda, kas neattaisno tās labā nestos

upurus. M. Gīzes uzvara nebija ilgstoša, Rīgā ieradās poļu karaļa ka-

raspēks, un 1589. gada 22. jūlijā rātsnama sēdē Mārtiņu Gīzi arestēja.
'

Mārtiņš Gīze sevi dēvēja par pilsētas komūnas sekretāru. Domājams,

tāpēc te asociācija ar Parīzes Komūnu.

'
Sīkāk par to skat. grām.: Feodālā Rīga. R., 1978, 136.—145. Ipp,
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MO2IBA

lECERU TAPŠANA

Pirmās leceres lugai «Mūžība» Rainis atzīmējis 1911. gada 23. jūlijā,
Par iecerēto darbu Rainis plaši rakstījis dienasgrāmatā 1912. gada 5. jū-

nijā: ««Imantā» vai «Mūžībā» izvest manu jauno diāmas veidu, kur nav

dramatiskā lēcošā gaita ar atplūdiem caur divu naidīgu elementu cīņu,
bet kur darbība let nepārtrauktā ce|ā uz priekšu un dzinējspēks nav

divu cīņa, bet viena liela dziņa, kas kā atspere dzen pulksteni un ceļ

varoni vienmēr augstāk, līdz izceļ laukā no cilvēku sugas nepilnības uz

dievību; tāds spēks būtu mīla.

Imantā būtu puslīdz viela tādai atsperes drāmai. Alva dzinējspēks,

Imaru top caur viņa dievināšanu iedota liela loma, arvien lielāka, līdz

beidzot Mesiass. Viņš vairās no tās, iet pār viņa spēkiem; beidzot viņam

jātop nemirstīgam. Te lūzums un lielākā krīze. Viņš cenšas vēl vairāk

uz augšu. Atmet visu cilvēciski vājo un mirst, lai taptu nemirstīgs.

Šī atsperes drāma būtu tas jaunais, modernais un nākotnes drāmas

veids, kuru meklē un kura baidās, jo tam jābūt bez traģikas. Traģēdija

Ir pesimistiska, labam jāiet bojā, bet modernais laiks grib, ka labais

uzvarētu. Viņš optimistisks un nejūt traģikas vajadzību un patiesība

Traģēdija izliekas viņam liekuļota un vecmodīga. Atsperes drāma būtu

skatu luga.

Atsperes drāma Imantā vai Mūžība būtu reizē nemirstības un mīlas

drāma. Mīla kā dzinējspēks caur dievināšanu d/en cilvēku uz arvien

augstāku attīstību, dzen beigās iet pāri pār cilvēcības robežām uz die-

vību, uz adeptību. Tātad ir lielākais attīstības, kultūras, progresa dzinu-

lis. Tāda luga izteiktu pēdējos un augstākos Jautājumus par attīstību,

dzīvību un nāvi, par nāves neesamību. Traģēdijas pārvarēšana caur tra«

ģikas pārspīlēšanu. Drāma būtu tiešs zinātnisks kultūras līdzeklis.

Mesiasa ideja Mūžības vielā nebūtu saistīta ar kādu šauru nolūku:

atsvabināšana no ienaidnieka, no kapitālisma, bet no pašas nāves. Ga-

lējie jautājumi. Cf.1 4.16.12. (iekš drāmas Mūžība). Te būtu arī atsva-

bināšanās no Šekspīra un reālisma un veco stigu, ider.lisma uzņemšana,

kas gāja no grieķiem, bija pie Rasina un kam jānāk ari citu nolūku

dēļ, lai drāma taptu vienkāršāka un lielāka.. Rasinu lasīt. Atbrīvlnit

no laika uznešļām.»

Plānotajam darbam dramaturgs pievērsies vēlreiz 1917. gada 13. feb-

ruārī. Uz radāmo domu vāciņiem 1921. gada 18. maijā Rainis uzrakstījis

arī otru virsrakstu «Mēness meitiņa», bet vēlāk dzejnieks to izmantoja

līdzīga nosaukuma dzejoļu krājumam. Radāmo darbu sarakstos iecerētā

luga «Mūžība» figurē vēl 1926. gada 30. janvārī (12718/3).

1 Cf. (con/er — latiņu vai.) — skaties, salīdzinll
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Radāmas domas lupai «Mūžība» iespiestas pēc rokrakstiem (22069;

121058). Pirmpublicējums.

Rokraksta 121058 lapiņa atrodas pie aizsāktās lugas «Dieva un Velns»

materiāliem.

SKAIDROJUMI RADĀMAJĀM DOMĀM

1 Nomas (vācu vai.) — ģermāņu mitoloģijā trīs liktens dieves, liktens

lēmējas un zinātājas.
1 Skat. I. parindi 370. Ipp.
* 1912. gada 18. maijā Rainis dienasgrāmatā atzīmējis dažas filozofiskas

pārdomas, arī par attīstību un tās pretstatu — nāvi: «Traģikas ir tik

vien dzīvē un idejā, ka jāiet uz tālāku attīstību cauri caur piepešu
nāvi. Vajga darīt nāvi lēnu, nemanāmu, darīt atjaunošanos pastāvīgu,

lai mirst šūniņas un audi, bet ne organisms, viņa kopība. Traģika, ka

tas nav vēl panākts. Bet tam jābūt. Drāma ved uz uzvaru. Traģēdijai

nav jābūt tikai mākslas formai, ne tikai filosofijai, ne tikai zinātniskai

pētīšanai un jaunai atziņas formai, bet arī līdzeklim, ierocim dzīves

jaunveidošanai, radīšanai, nāves pārvarēšanai.»
4

Domājams, Siva — hinduisma augstākā dievība, radītājs un postītājs

vienlaicīgi.
6 Pārvērstais dievs (latiņu vai).

MALĒNIEŠI

lECERU TAPŠANA

Radāmās domas joku lugai «Malēnieši»Rainis sācis atzīmēt 1911. gada

2. augustā, taču «Malēniešu» tapšanas gaitai izsekot ir grūti, jo lielākā

daļa piezīmju nav datētas. Vairāki Raiņa ieraksti dienasgrāmatā liecina,

ka viņš par «Malēniešiem» domājis arī divdesmitajos gados. 1922. gada
19. aprīlī «Malēnieši» minēti radāmo darbu sarakstā, bet 1924. gada

27. oktobrī dramaturgs rakstījis: «Atnāk vakarā Deisons: nāk. gadu ga-

rāku rakstu, biogrāfiju vai epu, vai romānu: latviešu teiku malēnieši,

Leiputrija, pasaku. 5000 rindas.» 1924. gada 1. novembrī Rainis pārdo-

mājis nākamā gada darba ieceres: «Prasa nākamo gadu «Jaunības Te-

kam» manu biogrāfiju. «Odiseju» labi negrib, abus kopā dodot, man

pārmetis, ka es visu apņemu. Došu biogrāfiju pantos un «Odiseja» kādu

gabalu, lai zin, ka es sāku un cits neņem. Tāpat «Malēnieši» un «Lei-

putrija».» Lugu «Malēnieši» Rainis neuzrakstīja, toties sacerēja nodajas

satīriskajam epam «Septiņi malēnieši» (skat. šī izdevuma 7, sēj., 95.—

122. Ipp.).
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Lugā «Malēnieši» Rainis satīriskā skatījumā gribēja runāt par dažā-

dām smejamām latviešu sabiedrības parādībām, bet ārējā tēlojuma vei-

dam i/mantoja vācu folklorā populāros nostāstus par švābiem un šild-

btrģeriem — vientiešiem jeb muļķiem, ko latviski dēvēja par malēnie-

šiem. Valodiska saskaņa vārdu «malēnieši» dažkārt attiecina uz «malie-

niešiem» — Vidzemes malienas iedzīvotājiem, un šāds aspekts dažviet

pavīd arī lugas «Malēnieši» radāmajās domās. īstenībā malieniešiem

nav nekā kopīga ar malēniešiem.

Lugas «Malēnieši» radāmās domas iespiestas pēc rokraksta (22824).

Pirmpublicējums.

SKAIDROJUMI RADĀMAJAM DOMĀM

1 «Apdziedāšanās dziesmas» — Raiņa satīriskais krājums «Apdziedāša-

nas dziesmas 111 Vispārīgiem latvju dziesmu svētkiem».

8 Māmuļa — tā progresīvie cilvēki ironiski dēvēja Rīgas Latviešu bied-

rību (1868—1940).
8 Salks (no vācu vai. Schalk) — viltnieks, draiskulls, jokupēteris.
4 «Dzimtenes Vēstnesis» — buržuāzisks dienas laikraksts, iznāca Rīgā

1907.—1915. gadā.
6 Joku pilsēta (vācu vai ).
6 Šķiru justīcija (tiesa) (vācu vai.).
1 Svindlers (barbarisms) — krāpnieks, blēdis.

fi
Vientiesis, muļķis (vācu vai.).

c
Inilante (Inflantija) — kopš 1677. gada tā dēvēja Latgali.

SAULES KAUJA

lecere radīt lugu par 1236. gadā notikušo Saules kauju, kurā zem-

gaļu un leišu apvienotais karaspēks sakāvis ordeņa brāļus, Rainim ra-

dusies 1911. gada 10. augustā. Pie šīs ieceres dramaturgs atgriezās

1914. gadā pirmā pasaules kara notikumu lespaidā un vēlreiz —

1916. gada 12. martā.

Radāmās domas lugai «Saules kauja» iespiestas pēc rokraksta (23272).

Pirmpublicējums.

DIEVS UN VELNS

lECERU TAPŠANA

Apmēram tajā pašā laikā, kad Rainis domājis par lugu «Jānis Vīrs»,

viņš krājis ieceres diloģijas otrai lugai «Dievs un Velns». Pirmās atzl-
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mes šai drāmai Izdarītas 1910. gada 11. oktobri, turpmākās — 1914. gada

11, un 12. decembri, 1916. gada 4. un 6. novembri un 1918. gada

1.—2. februārī. 1918. gada 15. aprīlī Rainis iekārtojis vāciņus, kuros

apkopotas radāmās domas «Dievam un Velnam». Rainis šo lugu vairāk-

kārt minējis savos radošajos plānos, taču pēc 1918. gada vairāk atzīmju

«Dievam un Velnam» nav. 1912. gada 23. decembrī dramaturgs dienas-

grāmatā ierakstījis: «Talsu tādu kalkulāciju.., Jāizl>eidz manas gaitas

idejas: tautības ai «Imantu», latvības ar «Dievs un Velns».. Varbūt

latvību papildināt ar tautas dziesmu mīlas jēdzienu, kā «Dievs un Velns»

biltu teika, ticības kārtošana. Tā būtu ari pāreja uz Jaunu.» Kādu laiku

Rainis lugu «Dievs un Velns» plānojis iekļaut «Lieldarbā», kurā viņš

paiedzējis desmit lugas, un kā pirmo dekaloģljā dramaturgs minējis

«Dievu un Velnu». 1928. gadā Rainis savu ieceri mainījis un, kā to lie-

cina 31. augustā dienasgrāmatā atstātais ieraksts, «Dievu un Velnu» viņā

gribējis pabeigt kā patstāvīgu drāmu: «Kas vēl jābeidz lieldarbā vietā:

«Kajs Grakhs», «Tutanhs», «Dievs un Velns». —- Pēcnāves dzīve. Vai es

to izdarīšu?»

Domājot par drāmu «Dievs un Velns», Rainis studējis un izmantojis

latviešu tautas pasakas un teikas, kas apkopotas Anša Lerha-Puškaiša

krājumā1, kur plašu nodaļu 7. sējuma pirmajā daļā veido pasakas pai

Dievu un Velnu.* Rainis uz šo krājumu tieši neatsaucas, taču radāmās

domas liecina, ka viņš to lasījis. Piemēram, 1910. gada 11. oktobrī Rai-

nis, starp citu, atzīmējis: «Dievs un Velns ir brāli — spēkoti brāļi»

(121058/27), bet tieši tā saucas nodaļa A. Lerha-Puškaiša teiku un pa-

saku krājumā — «Dievs un Velns (spēkoti brāļi)».11

Tautas pasakas stāsta par Dieva un Velna cīņu un sacensību, kurā

allaž uzvarējis Dievs, piemēram, Velnam bijušas govis, Dievam — nekā.

Taču Dievs radījis dundurus, kas Velna govis sabizinājuši Dieva uzcel-

tos laidaros. Radāmajās domās Rainis Dievu salīdzinājis ar Prometeju,

Jo latviešu tautas pasakas stāsta, ka Dievs ar gudrību Velnam atņēmis

U{;uni, kas bijusi ieslēpta akmenī.4 Rainis darbam izmantojis pasakas

un teikas ari no citiem krājumiem.

Lugas «Dievs un Velns» radāmās domas iespiestas pēc rokraksta

(121058). Pirmpublicējums,

Latviešu tautas teikas un pasakas, 7. sēj., I. daļa. Krājumu kārtojis
A. Lerhis-Puškaitis. R„ [1903].
Turpat, 1158.—1195. Ipp.
Turpat, 1158. Ipp.
Turpat, 1179.—1186. Ipp.
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SKAIDROJUMI RADĀMAJAM DOMĀM

1 Titāni un Ceisa dzimta — grieķu mitoloģijā titāni — senākās dievības

Urāna un zemes dieves Gajas seši dēli. Ceiss (Zevs) — titāna Krona

dēls, kurš kļuva par dievu un cilvēku valdnieku, Zevam bija daudz

bērnu, kas veidoja plašu dzimtu.

CEZARS

lECERU TAPŠANA

Radāmās domas drāmai «Cēzars» Rainis uzrakstījis 1912. gada 21. ud

22. martā, taču interese par seno romiešu karavadoni un valstsvīru Jū-

liju Cēzaru viņam radusies jau ģimnāzijas gados. Atcerēdamies ģimnā-

zijas laika spēcīgākos literāros iespaidus, Rainis no romiešu autoriem

pirmām kārtām minējis Jūliju Cēzaru'. 1907. gada 23. decembrī, plāno-

jot radāmos darbus, dramaturgs dienasgrāmatā ierakstīja: «Studēt Cē-

zara «Gaiļus»2
.» Pēc 1912. gada marta Rainis iecerētajai drāmai «Cē-

zars» pievērsies tikai vienu reizi — 1917. gada 17. decembri, kad tapusi

neliela radāmo domu lapiņa.

Lugas «Cēzars» radāmās domas iespiestas pēc rokraksta (22788). Pirm-

publicējums.

SKAIDROJUMI RADĀMAJAM DOMAM

1 Gala vārds (vācu vai.) — lugās pēdējā replika, kam seko partnera

teksts.

3 Meiningisms — vācu teātrī Meinlngenē izkopts režijas virziens, kam

raksturīgs inscenējuma vēriens, iespaidīgi, saskaņoti masu skati.

8 Brašums, pārgalvība (krievu vai.).
4 Brašulis, pārgalvis (krievu vai.).
5

Pretori (latīņu vai.) — senajā Romā amatpersonas, kas realizēja aug-

stāko tiesas varu un atbildēja par iekšējo kārtību.

8 Aedils (edils) — senajā Romā vēlēta amatpersona, kas pārzināja sa-

biedriskās celtnes, tempļus, ceļus, tirgus un pilsētas apgādi ar pārtiku,

rūpējās par sabiedrisko kārtību un svinību rīkošanu.

'Birkerts A. J. Raiņa dzīve. — Grām.: Rainis J. Dzīve un darbi,

1. sēj. R., 1937, 39. Ipp.
2 «Piezīmes par Gailu karu».
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INEŠA DE KASTRO

lECERU TAPŠANA

1912. gada 11. maijā Rainis, kā liecina ieraksts viņa dienas hronikā,

Izlasījis Alfrēda Fridmaņa pārstāstā noveli par Inesi Kastro: «Izlasu

Inez dc Castro, ļoti laba viela.» Minētā grāmata' glabājas Raiņa perso-

niskajā bibliotēkā (121345), noveles lappusēs ir daudz Raiņa atzīmju un

pasvītrojumu. 1912. gada 18. jūnijā dramaturgs uzrakstījis pirmās radā-

mās domas iespējamai lugai un piezīmējis, ka. jālasa arī J. Harta «Pa-

saules literatūras un teātra vēsture». Spriežot pēc pasvītrojumiera

J. Harta grāmatā, Rainis to darījis. Taču tad dramaturgs aizsākto darbu

uz vairākiem gadiem atlicis malā un no jauna tam pievērsies tikai

1915. gada jūlijā. 7. jūlijā rakstnieks iekārtojis vāciņus, uz kuriem atzī-

mējis vairākus lugas nosaukuma variantus:

Inez dc Castro

Asaru dārzs

Quinta dos Lagrimos2

Mīlas avots

Fonte dos Amores* (22810/9).

Pēdējā piezīme iecerētajai lugai uzrakstīta 1916. gada 3. aprīlī. Radāmo

darbu sarakstā Rainis «Inešu dc Kastro» minējis dienasgrāmatā vēl

1922. gada 19. aprīli.

Ineses dc Kastro tēmu apstrādājis portugāļu dramaturgs Antonio Fe-

reira traģēdijā «Inese di Kaštru» («Tragedia dc D. Inēs dc Castro». 1558).

Luga stāsta par varones traģisko mīlu un bojāeju galma Intrigu dēļ.

Vēlāk Ineses dc Kastro tēma vairākkārt risināta portugāļu, spāņu un

angļu literatūrā, bet Rainim galvenais izziņas un ierosmes avots bija

jau minētā A. Fridmaņa novele.

Latviskojumā lugu varētu saukt arī «Inese no Kaštru dzimtas».

Radāmās domas lugai «Ineša dc Kastro» publicētas pēc rokraksta

(22810; 23273).

SKAIDROJUMI RADĀMAJĀM DOMĀM

1
«Romeo un Džuljeta» (vācu vai.) — V. Šekspīra traģēdija.

* Hart J. Geschichte der Weltliteratur und des Theaters aller Zeiten

und Volker, Bd. 2, Neudamm, 1896.

1 Drei Novellen von Alfred Friedmann. Vierte Auflage. Leipzig, Philipp
Reclam jun., N 3814.

ļ Asaru dārzs (portugāļu vai.).
Mīlas avots (portugāļu vai.).
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8 Rainis runā par drāmas teorētiķa G. Freitāga darbu «Drāmas tehnika».
4

Parabāze (no grieķu vai. parabash) — viena no antīkās komēdijas
izrādes sastāvdaļām; to izpildīja koris izrādes vidū. Parabāzei parasti

nebija tieša sakara ar lugas darbību, bet tajā kora vadītājs dzejnieka

vietā iezīmēja problēmas, pauda autora ideju.
5 Skat. 3. parindi 375. Ipp.
6 Skat. 2. parindi 375. Ipp.
7

«Jaunā dzīve» (itāļu vai.) — Dantes Aligjēri darbs, kuru veido dzej-

nieka iemīļotajai Beatričei veltīti dzejoļi un prozas teksts.

JUBILEJAS LUGA

lECERU TAPŠANA

1913. gadā latviešu sabiedrība atzīmēja Aspazijas 25 gadu literārās

darbības jubileju, un šim gadījumam par godu Jaunajā Rīgas teātrī tika

iestudētas viņas lugas. Kā liecina ieraksts Raiua dienas hronikā

1912. gada 31. decembrī, dramaturgs bija nolēmis Aspazijas darba svēt-

kiem veltīt jaunu lugu: «Taisos rakstīt Iniņai jubilejas lugu» (22842/228).

Raiņa rokrakstos, vāciņos «Jubilejas luga» (123286/1), glabājas arī Aspa-

zijai sūtīta nedatēta vēstule, kurā dramaturgs taujājis savai dzīvesbied-

rei, kas tobrīd ārstējās Cīrihē, kādai šai jubilejas lugai vajadzētu būt:

«Ko es varētu rakstīt uz Tavu jubileju?

Atbildi nopietni, bez. kaunēšanās, bez ilūziju zaudēšanas. Tu zini, ka,

ta pārrunādams, es gribu izdarīt Tev vēl vairāk pa prātam; es gribu būt

Tev itin tuvs, un, atbildēdama un pati teikdama, kas Tev patīk, Tu

būsi arī man itin tuvu. Tā būs arī ķimiskā saplūšana, es to no savas

puses vienmēr esmu ieturējis.

1) Festspiel1: Tavu lugu, stāstu un dzeju personas ņemt par drama-

tisku notikumu varoņiem. Fabulas man vēl nav. Ja negadīsies nekas ar

organisku notikumu, var ņemt vairāk garāmgājiena veidu, plem.: nāk

Tevi apciemot, svešumā apraudzīt, aicina uz mājām un aizved msjā3

vai fantastikā.

Vai ņemt notikumu no Tavas dzīves un ap to grupēt darbībā Tavu

dzeju personas. — Kombināciju daudz, piemēri: Gētes Singspiela
2, Sillera

prologi, Tasso8
v. t. 1.

2) Šo pašu svētku lugu var kombinēt, — lai pildītu visu vakaru ar

Tavu «Zeltīti», vai pieslēgt pie Tava jaungada prologa vai Latviešu

biedrības prologa. — Var iepīt iekšā Tavu dzeju recitēšanu, Puķu dueti.

1 Svētku luga (vācu vai ).
2 Dziesmu spēle (vācu vai.).
8

J. V. Gētes traģēdija «Torkvāto Taso»,
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3) Var kombinēt, ņemot par tematiem vairākiem skatiem gabalus no

Tavas biogrāfijas, ko Tu nupat raksti: a) Vectēvs, b) Tu kā bērns, fan-

tastiski lellēm spēlējat, c) Māmiņa, kas cīnās par Tavu izglītību, d) Tu

paslepu mācoties, c) Pansija pie Jansona1

papus v. t. i.

4) Visādas citas kombinācijas, lai iznāk pilns vakars ar šo vien un

lai man nav jāraksta «Jāzeps». To ļaudis ļoti labi sapratīs, ka es atsakos

un gribu Tev dot vietu jubilejas gadā,

5) Var Tavu godināšanu organiski saaust kopā ar «Zeltīti» vai

«Sokrāts un bakhante».

6) Iztaisīt lugu — tāpat vieglu, — Singspielart2 —- no Tavas «Saules

meitas».

So vīšu varu es tādēļ, ka Tev jau tik vienreiz 25 gadu jubileja, ka-

mēr man vēl daudz gadu, kur varu lugas rakstīt.

Ko es varu rakstīt sīkāku

1) Atmiņas par Tevi prozā, — biogrāfiski.

Kā mēs iepazināmies.

Kā Tu runāji sapulcēs.

Par «Vaidelotes» izrādi.

2) Atmipas — publicistiski: kā partijā ienāca piepeši poēzija, ka tikai

ar sievietēm var uzvarēt.

3) Kritiski-publicistiski — es gan ne labprāt rakstītu, tas par daudz

izsviestu no drāmu sajūtas uz ilgiem laikiem.

4) Dzejā rādīt Tavu nozīmi vai ari Tavu izeju uz īstu sievieti —

filozofiski, garāki jambu blankpantā vai 5 pēdu trohajā.

5) Sīkāki dzejoļi: «Dienas Lapai» no vecā redaktora stāvokļa, kaut

ko idejas vai cīnās veidā.

Epigramatiski — īsi.

Garāki jūsmīgi (viens no iesāktiem dzejoļiem par mēness nakts stai-

gāšanu).»

Nesagaidījis atbildi uz savu vēstuli, Rainis 1913 gada 9. janvāri
sācis atzīmēt radāmās domas iecerētajai «Jubilejas lugai» un 23. janvāri

uzrakstījis tai prologu.

Jaunais Rīgas teātris Aspazijas lugu ciklu bija paredzējis iesākt ar

Raiņa prologu, taču vēstulē K. Freinbergam rakstnieks 1913. gada 2. feb-

ruārī sūrojās: «Prologs gatavs Aspazijas lugām man nav, vai paspēšu —

atbildēšu tikai pēc dažām dienām. Jo ar veselības stāvokļiem nestāv tik

labi, kā vajadzētu.»8 Tā kā prologu «Jubilejas lugai» Rainis jau bija

1874. gadā Aspazija lestājās Dorotejas skolā Jelgavā un dzīvoja pan-

a
sijā pie vecajiem Jansoniem.

Dziesmu spēles veids (vācu vai.).
Freinbergs K. Kopā ar Raini. R., 1974, 24. Ipp.
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uzrakstījis, vēstulē K. Freinbergam viņš acīmredzot runājis par citu,

lugu ciklam domātuprologu.

1913. gada 14. februārī K. Freinbergs Rainim atbildējis: «Slikti, ka

Jums veselība neļauj nobeigt Aspazijas jubilejas svētku lugu. Tā būtu

palīdzējusi mums, starp citu, arī kasei.»
1

«Jubilejas lugas» prologs un radāmas domas iespiestas pēc rokraksta

(123286; 22929). Pirmpublicējums.

SKAIDROJUMI RADĀMAJĀM DOMĀM

1 Skat. 1. parindi 376. Ipp.

LATVIS — MENANDRS

lECERU TAPŠANA

Apmēram vienā laikā ar komēdiju «Latvis — Aristofans» Rainis iece-

rējis arī komēdiju «Latvis — Menandrs», kurā paredzēja izmantot sen-

grieķu komediogrāfa Menandra lugu rakstības principus. Radāmās do-

mas komēdijai «Latvis — Menandrs» Rainis uzrakstījis 1913. gada

9. martā, bet 14. martā atzīmējis ieceres gan «Latvim — Aristofanam»,

gan «Latvim — Menandram».

Radāmās domas komēdijai «Latvis — Menandrs» iespiestas pēc rok-

raksta (121058). Pirmpublicējums.

SKAIDROJUMI RADĀMAJAM DOMĀM

1 Brencis un Žvingulis — «Pēterburgas Avīžu» (1865—1868) humoristiski

satīrisko dialogu dalībnieki.

2 Zobgals — Ādolfa Alunāna izdoto «Zobgaļa kalendāru» humoristiski

satīrisks varonis.

* Dundurs — domājams, tēls 19. gs. 70. gados Pēterburgā izdotajos satī-

riskajos almanahos («Jauni Dunduri», «Dundurupēcnākami», «Dunduru

padēli», «Dundurs pats»).
*

Lustīgais nerrs — Rainis te, domājams, minējis J. H. Baumaņa lokali-

zētās lugas «Lustīgais nerris uz tirgus plača» varoni,
• Ak/a (apvidvārds) — akls cilvēks.

• Vērmaņparks — tagadējais Kirova parks Rīgā.
T

«Fenikss» — vagonu rūpnīca Rīgā.
8 «Jaunatnes savienība» (vācu vai.) — H. Ibsena komēdija.

1 Freinbergs K. Kopā ar Raini, 25. Ipp,
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MARTS UN MIRTA

lECERU TAPŠANA

1913. gada 4. janvārī Rainis sācis atzīmēt radāmās domas lugai

«Marts un Mirta»1, kas būtu veltīta aktuālām strādniecības problēmām.

Tā paša gada 12. un 15. aprīlī dramaturgs uzrakstījis iecerētā darba

fragmentu, bet 9. novembrī iekārtojis lugai vairākus vāciņus, kuros vien-

kopus grupējis radāmās domas, kas attiecas uz visu lugu, un vienko-

pus — cēlienu plānojumus. Uz kāda no vāciņiem kā viens no iespēja-

miem lugas virsrakstiem atzīmēts «Prolets un pilsone» (22929/1).

Lugas «Marts un Mirta» centrālais tēls Marts būtu bijis spēcīgs, do-

mājošs, vienkāršs cilvēks, strādnieks, partijas biedrs, kam bagātnieka

meita Mirta palīdz apgūt zinību pamatus. Strādādams pie lugas «Marts

un Mirta», Rainis vācis laikrakstu zinas par dažādām strādnieku dzīves

problēmām. Rakstos, ko Rainis izgriezis no avīzēm, stāstīts par darba ap-

stākļiem fabrikās, par fabrikas strādnieču darbu, atalgojumu, atpūtu

un sadzīvi. Daļa izgriezumu sakopoti aploksnē ar uzrakstu «Strādnieku

dzīve» (22930).

Lugas «Marts un Mirta» fragments un radāmās domas lespiestas pēc

rokraksta (22929). Fragments publicēts krājumā «Literārais mantojums»,

2 sēj. R., 1961, 357.-365. Ipp. Radāmās domas tiek publicētas pirmo

reizi.

SKAIDROJUMI RADĀMAJAM DOMAM

1 «Rožu pirmdiena» (vācu vai.) — vācu rakstnieka O. E. Hartlēbena

traģēdija.
1
Apgaismots, apskaidrots (vācu vai.).

J Dunkane Aisedora — amerikāņu dejotāja, kas savos radošajos meklē-

jumos balstījās uz sengrieķu plastiskās mākslas sasniegumiem.
1

Te Rainis atsaucas uz Aspazijas krājuma «Ziedu klēpis» dzejoli «Straz-

diņš un lakstīgala».

NACIKETA UN JAMA

lECERU TAPŠANA

Lugu «Načiketa un Jama» Rainis iecerējis 1913. gada rudenī: 15. ok-

tobri viņš iekārtojis vāciņus ar uzrakstu «Načiketa un Jama. Nāves

1Sīkāk skat. Freinbergs K. J. Raiņa iecerētā sociāli ētiskā luga

«Marts un Mirta». — Latvijas PSR ZA Valodas un literatūras institūta

raksti, 9. sēj. R., 1958, 347.-357. Ipp.
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veikšana» un alzimēj'is radāmās domas. Lugas notikumus, kā redzams

no samērā izvērstā plānojuma, Rainis gribējis ietvert piecos cēlienos,

Vēlākajos gados Rainis pie aizsāktās lugas nav vairs atgriezies un t8

pāris reizes pavīdējusi tikai radāmo darbu saiākstos. 1922. gada 19. ap-

rīli dzejnieks dienasgrāmatā atzīmējis sarakstu «lespējami darbi», kur,

starp citu, īakstīts:

«Operas.

Rīgas ragana.

Načiketa un Jama.

Indulis un Ārija.

Pūt, vējiņi!»

«Načiketa un Jama» Rainim likās visai piemērota operas libretam — jau

1913. gada 15. oktobri pierakstītajās radāmajās domās pēc pirmā cēliena

izplānojuma seko piezīme: «Operas teksts.» Pēdējo reizi «Načiketas un

Jamas» nosaukums lasāms 1926. gada 30. janvāri tapušajā iespējamo

lugu sarakstā (22718/3).
Tiešo ierosmi lugas «Načiketa un Jama» (dažkārt minēts ari nosau-

kums «Nakiketa un Jama») rakstīšanai Rainis guvis no vācu žurnāls

«Deutsche Rundschau» (gads un numurs diemžēl vēl nav fiksēti) publi-

cētajiem senindiešu Kathas-Upanišadas fragmentiem. Raiņa muzejā gla-

bājas minētā žurnāla izgriezums (22810/7—8), kurā ir daudz Raiņa pa-

svītrojumu. Dažas pasvītrotās frāzes radušas tiešu atbalsi lugas plāno-

jumā.

Upanišada lr filozofiski reliģisks senindiešu sacerējums, kas uzrak-

stīts kā dialogs starp jaunu zēnu, vārdā Načiketa jeb Nakiketa, un mi-

rušo valstības valdnieku Jamu.'

Načiketas tēvs devis dieviem zvērestu upurēt visu, kas viņam pieder.

Dēls, to zinādams, jautājis tēvam, vai viņš patiesi grib pildīt savu zvē-

restu. Tēvs sadusmojies un stingri atbildējis: «Jā, es gribu arī tevi zie-

dot nāvei.» Dotais zvērests nu jāpilda, un dēls ari bijis ar mieru mirt,

lai tēvs varētu būt uzticīgs savam solījumam.

Tad Načiketa nonācis nāves valstībā, taču tās valdnieks Jama tajā

laikā bijis prom, un viņa jaunais viesis Načiketa nodzīvojis trīs dienas,

nebaudot pienācīgu uzņemšanu. Lai kļūdu izlabotu, Jama pēc atgriešanās

atļāvis Načiketam izteikt trīs vēlēšanās. Mirušā jaunekļa pirmā vēlē-

šanās bijusi — lai tēvs vairs neturētu ļaunu prātu uz viņu, otrā vēlē-

šanās — lai Jama iemāca viņam nest sevišķu upuri, bet trešā vēlēšanās

skanējusi: «Kad cilvēks miris, vieni saka, ka viņš vēl eksistē, citi —

ka viņa vairs nav. Ko tu par to domā? Tāda ir mana trešā vēlēšanās.»

Jama atbildējis, ka pat dieviem šai jautājumā neesot skaidrības. Lai

Načiketa izsakot citu vēlēšanos, lai lūdzot skaistas sievietes un mūziku,

1
Skat. ApeBHeHHAHŪcKaa (pHAOcodpHa. M., 1972, c 227—232.
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Jama šo vēlēšanos izpildīšot, bet Načiketa uz to atbildējis: «Sie prieki

ilgst tikai līdz rītam un novājina saprāta spēku. Dzīve ir īsa, tādēļ man

nevajag dejas un dziesmas. Bagātība nenes cilvēkam laimi. Vai mums

Ir vajadzīga bagātība, kad mēs jau redzam nāvi. Nē, man nav citas vē-

lēšanās.» Pēc tam Jama sācis skaidrot savu mācību. So leģendas daļu

Rainis izmantojis radāmajā lugā. Tālākajā lugas risinājumā Jama licis

Načiketu aizraut atpakaļ uz zemes virsu, bet tur Načiketas draugi nav

gribējuši vairs uzņemt viņu savā vidū. Sī lugas posma plānojumi ir

gluži patstāvīgi, un ar senindiešu leģendu tie vairs nesaistās.

«Načiketā un Jamā» Rainis gribējis risināt filozofisku problēmu par

dzīvību un nāvi, par nāves uzveikšanu. Načiketa, tāpat kā Jāzeps, alkst

izprast un izzināt patiesību.

Radāmās domas lugai «Načiketa un Jama» iespiestas pēc rokraksta

(22810). Pirmpublicējums.

SKAIDROJUMI RADĀMAJAM DOMĀM

1 Harons — grieķu mitoloģijā mirušo pārcēlājs pāri pazemes valsts upei.

Par pārcelšanu Harons ņēmis samaksu, tāpēc grieķi mirušajiem deva

līdzi naudas gabalu.

REVOLŪCIJAS DRĀMU CIKLS

Ilgu laiku Rainis lolojis domu par Franču buržuāziskajai revolūcijai

veltīta lugu cikla radīšanu. Pirmā iecere par šādu ciklu atzīmēta

1912. gada 3. decembrī, pēc tam pie cikla plānojuma dramaturgs atgrie-

zies dažādos gados, ieceres mainījušās un papildinājušās. No iecerētā

cikla Rainis aizsāka četras lugas: Robespjērs, Kordē, Ebērs, Marats.

Radāmās domas «Revolūcijas drāmu ciklam» iespiestas pēc rokraksta

(121057). Pirmpublicējums.

ROBESPJĒRS

lECERU TAPŠANA

Pirmās radāmās domas drāmai «Robespjērs» Rainis atzīmējis 1914. gada

U. februārī un aktīvi pie tās strādājis gandrīz visu mēnesi. Vēstulē, ko

Rainis rakstījis 6. maijā vēlākajam Latvijas politiskajam darbiniekam

P- Sējam, viņš lūdzis atsūtīt grāmatas, kas nepieciešamas Franču revo-

lūcijas izpratnei: «28 aprīlī rakstīju Tev karti un lūdzu, lai Tu paziņo,

vai Tev ir un kā sauc krieviski izdoto vēstures grāmatu par franču re-

volūciju (iznāca ap 1905. gadu), tad vai Tev ir Cunova brošūra par
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žurnālismu franču revolūcijas laikā.» P. Sēja sameklējis pieprasītās grā-

matas Cīrihes bibliotēkās un nosūtījis tās Rainim. 1914. gada 9. jūnijs

viņš dramaturgam rakstījis: «Par Robespjēru vēl Tev varēšu drīzumā"

dabūt iz Cīriķes kantonālbibliotēkas no manis agrāk minēto Dr. Brunne-

mana monogrāfiju. Viņa tajā ziņā interesanta, ka pastāv gandrīz vai

vienīgi no izvilkumiem iz Robespjēra autentiskām runām.» Rainis, do-

mājot par lugas «Robespjērs» rakstīšanu, izstudējis plašu literatūras

klāstu.

Pēdējās radāmās domas drāmai «Robespjērs» datētas ar 1916. gada

17. februāri. Lugu dramaturgs minējis savā radāmo darbu sarakstā vēl

1922. gadā.

Radāmās domas lugai «Robespjērs» iespiestas pēc rokraksta (121057).

Pirmpublicējums.

SKAIDROJUMI RADĀMAJĀM DOMĀM

1 Sabiedriskais līgums (franču vai.) — 2ana 2aka Ruso darbs «Par sa-

biedrisko līgumu jeb politisko tiesību principi». Sajā darbā aplūkota

cilvēka dabisko tiesību un valsts prasību saskaņošana uz abpusēja

līguma pamata.
f Zofruā dc Vandoms — franču augstmanis, kam piederēja slavena

bibliotēka. Franču buržuāziskās revolūcijas laikā deklasēti elementi

sāka izlaupīt viņa bibliotēku, tālab Konventā pieņēma īpašu lēmumu

pret mākslas darbu un grāmatu izlaupīšanu.
•

Dantona miršanas datums.

4 Sabiedrības glābšanas komiteja (franču vai.).

KORDĒ

lECERU TAPŠANA

1914. gada 30. aprīlī tapušas pirmās radāmās domas Franču buržuā-

ziskās revolūcijas cikla drāmai «Kordē». Par lugas centrālo tēlu Rainis

bija izvēlējies Franču buržuāziskās revolūcijas ienaidnieci, Marata slep-

kavu Šarloti Kordē. lecerot šī cikla lugas, Rainis domājis arī par to,

vai tās būs iespējams izrādīt Jaunajā Rīgas teātrī, un šajā sakarībā kon-

sultējies ar teātra dramaturgu K. Freinbergu. Savukārt K. Freinbergs

rakstveidā bija interesējies par iespējām saņemt cenzūras atļauju Pēter-

burgā. 1914. gada 20. maijā K. Freinbergs Rainim rakstīja: «Par lugu ar

vielu no franču revolūcijas saņēmu ziņas no Pēterburgas. Izredzes v

diezgan vājas, bet mēģināt varētu — varbūt pārdēvējot varoņu vārdus
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od letinot visu kā psiholoģiskā vai simboliskā audumā.»' Minēta zina

Raini acīmredzot uzmundrinājusi, un radāmās domas lugai «Kordē» tur-

pinājušas krāties. 1918. gada 28. aprīlī Rainis uzrakstījis dialogu iece-

rētajai lugai, bet atsevišķi fragmenti radušies 1919. gada 30. aprīlī.

Lugas «Kordē» fragmenti un radāmās domas iespiestas pēc rokraksta

(121057).Pirmpublicējums.

SKAIDROJUMI RADĀMAJAM DOMĀM

1 Nezināms, nepazīstams, neiepazīts (franču val.).
' Reālajā dzīvē lielos darbus veic parasti, nevis neparasti cilvēki (vācu

val.).

EBĒRS

lECERU TAPŠANA

Vienu no Franču buržuāziskās revolūcijas cikla lugām Rainis bija

nolēmis veltīt jakobīou kreisā spārna pārstāvim Zakam Ebēram. Radā-

mās domas šai lugai dramaturgs sācis atzīmēt 1914. gada 8. jūnijā, pēc

tam viņš lugai pievērsies 1917. gada 22. un 24. maijā.

Radāmās domas lugai «Ebērs» iespiestas pēc rokraksta (121057). Pirm-

publicējums.

SKAIDROJUMI RADĀMAJĀM DOMĀM

1 Kropotkina likums — krievu revolucionāra anarhista Pētera Kropot-

kina izvirzītais cilvēku savstarpējās palīdzības likums. Pēc šī likuma

sabiedrības locekļi apvienojas, lai pilnīgāk apmierinātu savas vaja-

dzības.

'Marks Antuāns Ziljēns un Zans Bons Sentandrē — Sabiedrības glāb-

šanas komitejas locekļi.

'Senmalo — ostas pilsēta Francijas ziemeļrietumu piekrastē.
'Sankiloti

— revolucionārās tautas masas pārstāvji Franču buržuāzis-

kajā revolūcijā.

MARATS

Lugas «Marats» izplānojumu un pirmo fragmentu Rainis uzrakstījis

'917. gada 25. aprīlī. Drāmas centrā vajadzēja būt Franču buržuāziskās

'Freinbergs K. Kopā ar Raini. R., 1974, 40.—41, Ipp,
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revolūcijas ievērojamam darbiniekam, publicistam un zinātniekam 2a-

nam Polam Maratam. Radāmās domas lugai «Marats» dramaturgs turpi-

nājis atzīmēt ari 1917. gada 24. maijā, vēlreiz tai pievērsies 1918. gada

25. maijā, taču iecerētajam darbam tad figurēja divi citi nosaukumi:

«Marata triumfs» un «Marata gals». 1918. gada 8. septembri Rainis vēs

tulē J. Bērziņarn-Ziemelim, stāstīdams par iecerētajām lugām, rakstījis:

«Drāma «Marata triumfs», 1792, 5 cēlienos, faktos.»

Par šo darbu bija dzirdējis arī K. Freinbergs, kas 1919. gadā domāja

atjaunot žurnālu «Taurētājs», un vēstulē Rainim vaicāja: «Vai nevarat

atsūtīt kādreiz fragmentu no «Marata triumfa» (man stāstīja reiz, ka Jūs

pie šāda darba strādājot)?» 1

lecerēto darbu sarakstā Rainis «Maratu» minējis vēl 1927. gada

22. maijā (23272/46).

Lugas «Marats» fragmenti un radāmās domas iespiestas pēc rokrak

sta (21057). Pirmpublicējums.

ZILĒS VESTS

lECERU TAPŠANA

Pēc pirmā pasaules kara sākuma Rainis bija iecerējis vairākas pret

iebrucējiem vērstas lugas, viena no tām — «Zīles vēsts»2. Pirmā pasau-

les kara notikumi «Zīles vēstij», kuras darbība risinās tālā pagātnē —

senā latviešu sētā, kur tautas dziesmās apdziedātā vēstnese un pareģone

Zīle atnes vēsti par kara sākšanos, deva aktuālu ievirzi. Pirmās ieceres

par radāmās lugas uzbūvi Rainis bija atzīmējis jau 1914. gada maijā.

Aktīvi par jauno lugu Rainis domājis 1914. gada oktobrī un novembri,

kad radušies gan dramatiskā darba izplānojumi, gan atsevišķi panti. Strā-

dājot pie lugas «Zīles vēsts», Rainis iespaidus smēlās arī Aronu Matīsa

sakārtotajās «Mūsu tautas dziesmās», kuru eksemplārs glabājas Raiņa

personiskajā bibliotēkā (76090). Minētā krājuma 32. nodaļā — «Kara

dziesmās» — ir daudz Raipa atzīmju un pasvītrojumu, lappušu malās

dramaturgs atzīmējis iecerētās lugas darbojošās personas: Jaunais brālis,

Vecais brālis, Kara kungs, Gane.

Lugas «Zīles vēsts» darbībai vajadzēja noritēt tālā pagātnē, taču no-

tikumiem dramaturgs gribēja piešķirt simbolisku vispārinājumu.

1914. gada decembrī darbs pie lugas «Zīles vēsts» pieklusa, jo tapa

jauna iecere lugai «Spēlmanis», kas vēlāk iemantoja nosaukumu «Spē-

1 Freinbergs K. Kopā ar Raini. R., 1974, 64. Ipp.
8 Sīkāk skat. Hausmanis V. Raiņa dramaturģija. R., 1973, 193.—

195. Ipp.
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lēju, dancoju». Pie «Zīles vēsts» Rainis no jauna atgriezies 1915. gada

3. jūnijā, kad viņš uzrakstījis lugas pirmā cēliena fragmentu, kurā ganu

meitene Ardze sarunājas ar jaunāko brāli — Irģi. 6. jūnijā dramaturgs

atzīmējis pāris teksta rindu, bet 7. jūlijā — dažas radāmās domas. Bū-

tībā darbs pie iecerētās lugas «Zīles vēsts» pārtrūka, un savas pārdomas

un pārdzīvojumus Rainis ietvēra šajā posmā tapušajos dramatiskajos

darbos: «Spēlēju, dancoju», dramatiskajā poēmā «Daugava» un drāmā

«Krauklītis».

Radāmajās domās Rainis atzīmējis iespējamos lugas virsrakstus: Kara

dziesma, Karā kautas dvēselītes, Zīles vēsts, Kara veļi. Taču vispiemē-
rotākais Rainim licies virsraksts «Zīles vēsts».

Lugas «Zīles vēsts» fragments iespiests pēc tīrraksta, radāmās do-

mas — pēc rokraksta (23066). Radāmās domas Rainis kārtojis divās da-

ļās, kurām pats licis virsrakstus: «Idejas» un «Uzbūve». Šis radāmo domu

kārtojums saglabāts.

Neliels fragments no lugas «Zīles vēsts» ar virsrakstu «Jaunās mātes

bailes» («Teku vidu, teku āru») publicēts žurnālā «Ritums» 1924. gada

7. nr., 488. Ipp. Apakšvirsrakstā norādīts «Fragments no drāmas «Zīles

vēsts»». Šajā izdevumā lugas teksts, atskaitot minēto īso fragmentiņu,

un radāmās domas publicētas pirmo reizi.

SKAIDROJUMI RADĀMAJAM DOMĀM

1Berliner Tageblatt — Berlīnes apgabala tirdzniecības avīze, kas iznāca

no rīta un arī vakarā. Raiņa norādītais avīzes numurs viņa personīgajā

bibliotēkā nav saglabājies.
1
Tikumiskā apziņa (vācu val.).

'
Par Raiņa izpratni sociālās un nacionālās atbrīvošanās cīņas un tautas

pašnoteikšanās jautājumos skat. komentāros dramatiskajai poēmai

«Daugava» šī izdevuma 12. sēj., 476.—483. Ipp.

NERONS

lECERU TAPŠANA

Pirmās ieceres drāmai «Nerons» radušās 1914. gada 19. decembrī.

Romas imperatora Nerona valdīšanas laiks vēsturiskajā literatūrā attē-

lots kā nebeidzamu vardarbību virkne, un tajā pašā ievirzē Rainis bija

domājis radīt savu darbu. lecerētajai lugai dramaturgs rakstījis radāmās

domas arī 20. decembrī, bet pēc tam drāmai pievērsies 1915. gada 24. ap-

rīlī. Tad Rainis aizsākto darbu nolicis malā uz vairākiem gadiem un no
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jauna pie tā atgriezies tikai 1923. gadā, kad turpinājis lugas plānošanu

un radāmajās domās ierakstījis zīmīgu atziņu: «Nerons. Simbols mūsu

laikam» (23099/19).

Radāmās domas lugai «Nerons» iespiestas pēc rokraksta (23099).

Pirmpublicējums.

SKAIDROJUMI RADĀMAJAM DOMĀM

1 Rezona (no franču val. raison) — iemesls, šeit — apsvērums.
2

Hiperborieši jeb hiperboreji — grieķu teikās tēlota laimīga, miermī-

līga ziemeļu tauta, kas dzīvo viņpus aukstās ziemeļu zemes jeb Boreja.
* Rainis te atsaucas uz romiešu vēsturnieka Viktora Aurēlija darbu

«Liber dc Caesaribus», kas ir ķeizaru laikmeta vēsture.

4 Gajs Jūlijs Vindekss, Gallijas pārvaldnieks, kas vadīja pirmo sacelša-

nos pret Neronu mūsu ēras 60. gados.

ANTIKRISTS

lECERU TAPŠANA

Pirmā pasaules kara laikā Rainis iecerējis lugu «Antikrists». 1915. gada

21. februārī viņš iekārtojis vāciņus ar uzrakstu «Antikrists» un sako-

pojis tajos dažādus laikrakstu izgriezumus latviešu, vācu un itāliešu va-

lodās. Kara gados vairākās angļu un arī krievu avīzēs parādījās sensa-

cionāli apgalvojumi, ka bībelē, Jāņa parādīšanās grāmatā, minētais Anti-

krists esot Vācijas ķeizars Vilhelms 11. Sie avīžu raksti Rainim devuši

konkrētu stimulu plānot lugu, kurā realitāte mītos ar fantastiku. Pēc

satura tai vajadzēja būt «aristofaniskai traģikomēdijai». 1917. gada

21. februārī Rainis izdarījis pirmās atzīmes plānotajai lugai, pēc tam

pie šī darba atgriezies tā paša gada novembrī, decembrī un 1918. gada

maijā. Lugas «Antikrists» radāmajās domās atspoguļojas no avīžu rak-

stiem gūti iespaidi. Tā, 1914. gada 3. novembrī kādā laikrakstā bija

publicēts rakstiņš «Antikrists», kurā apgalvots, ka Antikrists būšot viens

no monarhiem un tā vapenī būšot ērgļa simbols, kā arī minēti apoka-

liptiskie dzīvnieki — gailis, leopards un baltais ērglis, kas uzvarēšot

melno ērgli. Apokaliptiskos zvērus Rainis minējis ari radāmajās domās

(22811/11—12) lugai «Antikrists».

1917. gada 8. decembri pierakstītajās radāmajās domās izpaužas Raiņa

neuzticība vācu sociāldemokrātijai, jo tā bija par karu un ķeizaru.

Radāmās domas lugai «Antikrists» iespiestas pec rokraksta (22811).

Pirmpublicējums.
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SKAIDROJUMI RADĀMAJAM DOMĀM

1 Latviešu traģēdija (vācu val.).

' Kurzemi 1915. gadā bija okupējuši vācu militāristi.

*
Kmps — tā sauca metalurģijas un mašīnbūves akciju sabiedrību

Esenē, Vestfāles provincē. Krupa fabrikas pirmā pasaules kara laikā

bija lielākais ieroču un karakuģu ražošanas centrs.

4 Brālība (franču val.).
• Meka — pilsēta Šauda Arābijā, Muhameda dzimšanas vieta, islama

reliģijas centrs. Meku Rainis salīdzina ar Krupa ieroču ražošanas

centru — Eseni.

• Vijums — Vilhelms 11, Vācijas ķeizars un Prūsijas karalis (1888—

1918). Vilhelms II aktīvi sekmējis pirmā pasaules kara izcelšanos.

' Hardens Maksimiliāns — nacionālistiski noskaņots vācu rakstnieks,

paudis militāriskus uzskatus. Kā kara dievu M. Hardens cildināja ķei-

zaru Vilhelmu.

8 Brantings Jalmars — zviedru politiķis un valstsvīrs, izcēlās ar savu

pretvācu noskaņojumu. 1921. gadā saņēma Nobela prēmiju par miera

propagandu.

9 Cepelini — gaisa kuģi, kas izgatavoti vācu ģenerāļa — grāfa Cepe-
līna būvētavā. Cepelīnus plaši izmantoja pirmā pasaules kara sākumā.

10 U-laiva (no vācu val. U-Boot) — saīsināts zemūdenes nosaukums.

11 Rakstā «Antikrists», ko Rainis izmantojis, plānojot lugu, pareģots, ka

karā tikšot ievilktas visas kristīgās tautas un arī muhamedāņi — no

citām zemes daļām.

12 Dažkārt arī citu lugu uzmetumos Rainis lieto materiālisma jēdzienu

sadzīviskā nozīmē, ar to saprotot naudas, mantas rupjo varu.

JAUNPROLETI

Radāmajās domās drāmai «Jaunproleti» atspoguļojas Raiņa pārdomas

Slobodskas trimdas laikā. 1907. gadā iecerētajā «Programmas drāmā»

dramaturgs grasījās tēlot laiku «pēc pazaudētās kaujas». Rainim šķita,

ka atsevišķi revolūcijas cīnītāji, partijas biedri, kļuvuši par renegātiem

un izlīdzējiem, kam rūp tikai materiālas intereses. «Jaunproletos» dra-

maturgs tiecās tēlot revolūcijai uzticīga, pārliecināta cilvēka pārdzīvo-

jumus 1915. gadā, pirmā pasaules kara laikā. Drāmas varonis kvēli grib

aizstāvēt humānismu, proletārismu un revolucionārismu pret veikalismu,

reformismu un dogmatismu. Lugas «Jaunproleti» iecerēs atspoguļojas

sarežģītā situācija, kad Latvijas sociāldemokrātiskās partijas vadība at-

radās mazinieku rokās.
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1915. gada 22. jūnijā Rainis atzīmējis pirmās radāmās domas iecerē-

tajai lugai. 1916. gada februārī dramaturgs iekārtojis vāciņus ar uzrak-

stu «Soc. dem. krīze. Jaunproleti» (114138/1), taču tikai 1929. gada

19. augustā viņš vāciņos ielicis vēl vienu lapiņu. Pēc satura spriežot,

1929. gadā tapušajā pierakstā grūti atrast kopību ar 1915. gadā rakstīto

ieceri, taču, tā kā tās apvienotas vienos vāciņos, abas lapiņas šajā izde-

vumā publicētas vienkopus.

Radāmās domas lugai «Jaunproleti» iespiestas pec rokraksta (114138).

Pi rmpublicējums.

ALEKSANDRS

Pie traģēdijas «Aleksandrs» Rainis sācis strādāt 1915. gada 5. jūlijā,

taču izcilā karavadoņa Maķedonijas Aleksandra jeb Aleksandra Lielā

personība viņu saistījusi jau kopš bērnības gadiem. Berķenelē Raiņa

vecāku dzīvojamās mājas bēniņos glabājušās divpadsmit gleznu repro-

dukcijas, kurās attēlotas Maķedonijas Aleksandra dzīves un kara gaitu

spilgtākās ainas. Par saviem bērnības iespaidiem Rainis vēlāk stāstījis

dzejolī «Nams»1

,

bet dzejnieka biogrāfs A. Birkerts Raiņa jūsmu par

dižo karavadoni raksturojis tā: «Zēns nu iemīl Aleksandru Lielo tik-

tāl, ka tas paliek par viņa iemīļotāko vēsturisko personu, pret kuru —

kā dzejnieks reiz izteicās — viņš visu mūžu jutis pienākumu apstrādāt

no viņa gūtos iespaidus sevišķā dramatiskā darbā.» 2

Aleksandra tēlu Rainis atceras, 1904. gadā strādādams pie «Uguns un

nakts», kad pie viņa vientulīgā vasarnīcā iemaldījies kāds ārprātīgais,

kas rosinājis dramaturga iztēli: «.. savādais skats ierosināja domu par

Aleksandru Lielo un ārprātīgo Babilonē, kas uzsēdies viņa tronī. Alek-

sandra Lielā traģēdija jau agrāk bija mani nodarbinājusi un tika vēlāk

turpināta.»
8

Aleksandra tēma dramaturga apziņā atkal uznirusi 1908. gada pava-

sarī, kad dienas hronikā tapis ieraksts: «Jāņem varbūt Aleksandrs vai

Prometeja teikas» (22820/50). Taču pie traģēdijas «Aleksandrs» Rainis

īsti strādājis tikai 1915. gadā, — tad viņš rūpīgi studējis Plūtarha sarak-

stīto Aleksandra biogrāfiju vācu izdevumā
4

.

Darba procesā Rainis izman-

tojis plašu literatūru par Aleksandra Lielā personību.

Pie lugas «Aleksandrs» Rainis strādājis ari vēlāk, bet neregulāri, no

gadījuma uz gadījumu, no 1916. gada septembra līdz 1925. gada no-

1 Skat. Kopotu rakstu 3. sēj., 195. Ipp.
2 Birkerts A. J. Raiņa dzīve. — Rainis J. Dzīve un darbi, i. sēj.

R., 1937, 23. Ipp.
3 Rainis J. Dzīve un darbi, 5. sēj. R., 1925, 8. Ipp.
4

Skat. P1 ūtar h s. Hellāda no Perikla līdz Aleksandram. R., 1978.
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vembrim, tomēr lolojis cerību dramatisko darbu novest galā. Vēl

1926. gada 27. februārī «Aleksandrs» minēts «Lieldarbā» plānojumos.
1

Traģēdijā Rainis nav centies tēlot vēsturisko Maķedonijas Aleksan-

dru, bet veidojis patstāvīgu, idealizētu personību.

Lugas fragmenti un radāmās domas iespiestas pēc rokraksta (23015;

23273). Fragmenti publicēti krājumā «Literārais mantojums», 2. sēj. R.,

1961, 365.—373. Ipp. Radāmās domas publicētas pirmo reizi.

SKAIDROJUMI RADĀMAJAM DOMĀM

1 Ēģiptiešu dievs Zets (grieķu mitoloģijā tam atbilst Tīfons) ar 72 sa-

zvērniekiem saplosīja savu brāli Osīriju gabalos.
2 Zuza (Susas) — senpilsēta Irānas rietumos, senās Persijas valdnieku

ziemas rezidence.

8 Teodekts — daijrunas skolotājs, traģēdiju dzejnieks, Aleksandra pa-

reģa Aristandra dēls.

4 Karmania (Karmānija) — Persijas novads Indijas okeāna ziemeļu

krastā. Pēc Plūtarha, Aleksandrs Karmānijā septiņas dienas dzīroja.
5 Herkula (Herakla) stabi — Gibraltāra šauruma dienvidu krastos Dže-

belmusas klintis, ko Hērakls esot nolicis starp Eiropu un Āfriku.

6 Pēc Plūtarha, tēlnieks Stasikrats ierosināja Aleksandram Atosas

(Atona) kalnu Trāķijā, Halkidikes pussalā, pārveidot par grandiozu

Hēfaistiona tēlu.

7 Dionīsijs, arī Dionīss — Plūtarhs (darbā «Hellāda no Perikla līdz

Aleksandram») stāsta par kādu ārprātīgo, kas izmantojis gadījumu,

ietērpies Aleksandra drānās un iesēdies viņa tronī.

8 Oksus (Oksa) — tagadēja Amudarja.
9 Arabella (Arbela) — pilsēta Asīrijas ziemeļaustrumos.
10 Vallenšteins — F. Sillera lugu triloģijas varonis, kura vēsturiskais

prototips ir Frīdlandes hercogs Albrehts Vallenšteins.

11 Dezijs — maķedoniešu kalendāra mēnesis daisijs — maija beigas,

jūnija sākums.

12 Eskulāpijčūska jeb dziedniecības zalktis.

13 Teikums nav pabeigts.
14 Koinē — vienota, vispārēja grieķu valoda, kas izveidojās hellēnisma

laikmetā.
15

Bramarbas (no spāņu val.) — helībnieks, balamute.

16
Domājams, Rainis te vilcis paralēles ar Abulfatu Dželalu ad Dinu,

kas arī centās apvienot tautas ar dažādu kultūru.

17 Sahnamē (grāmata par ķēniņiem) — peršu teiku, mītu un vēsturisku

nostāstu krājums. Uz tā pamata Firdousi radīja eposu «Sahnamē».

'Sīkāk skat.: Grīnuma G, Raiņa nepabeigtā traģēdija «Alek-

sandrs». — LPSR ZA Vēstis, 1979, 1. nr., 97.—113. Ipp.
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ĀRZEMNIEKS

1916. gada 30. septembri un 1. oktobri Rainis uzrakstījis radāmās do-

mas drāmai «Ārzemnieks», bet 2. un 3. oktobrī — lugas fragmentu.

lecerētajai lugai Rainis atzīmējis arī vēl citus virsrakstus: «Trimdinieks»

un «Aizgātnis» (22931/6). 1916. gadā, kad Kurzemi bija okupējuši vācu

iebrucēji, daudzi latvieši devās bēgļu gaitās, taču arī tik grūtā brīdī, kā

to parādījis Rainis uzrakstītajā lugas fragmentā, nezuda turīgo aprindu

augstprātība un visnedzirdīgākie pret tautas postu bija bagātie latvieši,

Lugas darbības vietu Rainis nav minējis, bet, spriežot pēc konteksta,

tā varētu būt kāda pilsētiņa Vidzemē, kur ierodas bēgļi no Kurzemes.

Ar tekstā pieminēto «Komiteju» Rainis acīmredzot domājis Bēgļu apgā-

dāšanas centrālkomiteju, kas laikā no 1915. līdz 1918. gadam darbojās

Petrogradā un kam bija nodaļas dažādās Krievijas pilsētās. Šo komiteju
saviem mērķiem izmantoja latviešu buržuāziskie nacionālisti.

Lugas «Ārzemnieks» fragments un radāmās domas iespiestas pēc rok-

raksta (22931). Lugas fragments publicēts krājumā «Literārais manto-

jums», 2. sēj. R., 1961, 373.—380. Ipp. ar virsrakstu «Vīrs un sieva».

Radāmās domas publicētas pirmo reizi.

TRIMDENIEKS

lECERU TAPŠANA

1916. gadā Rainis iecerēja lugu ciklu «Trimdenieks» un 3. un 4. ok-

tobrī atzīmēja radāmās domas visam ciklam — trim lugām. Par plānoto

ciklu dramaturgs domājis vēl 1918. gada 21. maijā, bet katras lugas

ieceri precizējis 1921. gada 14. decembrī. Triloģijas pirmā luga būtu

saukusies «Trimdnieks ceļā», tās darbībai, spriežot pēc 1921. gadā atzī-

mētā plānojuma, vajadzēja noritēt pirms 1905. gada, kad Trimdinieks

atgriežas mājās. Šos pārdzīvojumus Rainis izteicis dzejoļu krājumā «Uz

mājām». Triloģijas otrā luga būtu saukusies «Trimdnieks mājās», un

1921. gadā Rainis pie šī virsraksta pielicis precizējumu «1905». Cikla

trešās lugas — «Trimdnieka dēls» — darbība būtu risinājusies citā vēs-

turiskā situācijā — buržuāziskajā Latvijā divdesmito gadu sākumā. Lugā

būtu atspoguļojusies Raiņa kritiskā attieksme pret sava laika realitāti.

Lugu «Trimdnieka dēls» rakstnieks dienasgrāmatā pieminējis vēl

1922. gada 1. janvārī: «Mēneša darbi melnā grāmatiņā. Še pārspriežami
Šo mēnesi pirmie darbi. . lugas: «Trimdnieka dēls» un «Rīgas ragana».»

1928. gadā Rainis atgriezās pie 1916. gadā aizsāktā lugu cikla par

Trimdinieku un iecerēja jaunu drāmu — «Vecais trimdnieks». Radāmās

domas «Vecajam trimdniekam» tapušas 1928. gada 1. janvārī un
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14. maijā. lecerētajai drāmai ir drūms skanējums, — buržuāziskajā val-

stī, kur plašumā plešas sociāldemokrātu veikalnieciskums un dievturu

klaigas, bijušais Trimdinieks jūtas lieks.

Par lugu cikla vai kādas cikla lugas turpināšanu Rainis domājis vēl

1929. gada 1. janvārī, kad viņš dienasgrāmatā ierakstījis: «Tagad tādi

darbi priekšā: .. «Trimdenieks».» Nevar noteikt, vai pieraksts attiecas

uz visu ciklu vai tikai uz lugu «Vecais trimdnieks».

Radāmajās domās iecerētajam lugu ciklam Rainis vairākkārt minējis

aizsākto «Gulbja dziesmu» un lugas «Marts un Mirta» varoni Martu.

Radāmas domas lugu ciklam «Trimdenieks» iespiestas pēc rokraksta

(22931). Pirmpublicējums.

Radāmas domas lugai «Trimdnieka dels» iespiestas pēc rokraksta

(23293). Pirmpublicējums.

Radāmās domas lugai «Vecais trimdnieks» iespiestas pēc rokraksta

(22930). Pirmpublicējums.

SKAIDROJUMI RADĀMAJĀM DOMĀM

1 J. V. Getes traģēdija «Egmonts» sarakstīta prozā, taču tai raksturīga

vētras un dziņu laikmeta trauksmainība.

J Buševics
— domājams, Buševics Ansis, viens no buržuāziskās Latvijas

Sociāldemokrātijas līderiem, bijis finansu ministrs. Rainis viņu dēvēja

par veikalnieku.

EDUARDS VEIDENBAUMS

lECERU TAPŠANA

lecere rakstīt lugu par pirmo latviešu revolucionāro dzejnieku

Eduardu Veidenbaumu Rainim dzimusi 1917. gadā, kad 18. un 19. feb-

ruārī viņš atzīmējis radāmās domas un nākamā darba izplānojumu, pie-

minot tajā vairākus Eduarda Veidenbauma biogrāfijas faktus.

Vēlreiz Rainis iecerētajai lugai pievērsies pēc ilgāka pārtraukuma —

1921. gadā, kad gandrīz vienlaikus tapuši lugas plānojumi un ieraksti

dienasgrāmatā. 1921. gada 15. janvārī dramaturgs dienasgrāmatā ierak-

stījis — «Vakarā — lasu Veidenbaumu», bet 17. janvārī — «Ceļos agri.

Diberēju par Veidenbaumu. Jāiziet no viņa dzejas. Ārējā stalaža [?] —

maza, jāņem tik tas, kas dzejai. Jābalstās uz sajūtu un uz pazīstamiem

tipiem — students-dzērājs, pesimists. Sentimentalitāti izcelt uz ideju un

nākotni, kuru pats vēl nezināja. [. .] Lasīju Veidenbaumu.» Trīs dienās —

17.—19. janvārī uzrakstīts lugas «Eduards Veidenbaums» plāns. Darba

rosmi sekmējis apstāklis, ka tieši tajā laikā pie Raiņa atnākusi izdevēja

P. Zālītes dzīvesbiedre un pastāstījusi viņam savus personiskos iespaidus
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par Eduardu Veidenbaumu. Dramaturga dienasgrāmatā 19. janvāri atro-

dams šāds ieraksts: «Sadomāju plānu «Veidenbaumam». Iznāk 5 cēlieni,

tik 4. negrib padoties. [..] Zālīša kundze. Pašā laikā. Lai stāsta par Vei-

denbaumu. — Maz zinot. — Zālīts vairāk zinot. Tik daudz zināja pa-

stāstīt — vidēja auguma, brūniem matiem, 21 g. vecs, dzīvespriecīgs,

Plecīgs un veselīgs. Mīlējis runāt. Rakstījis garas vēstules — nekad bez

2 loksnēm nav bijis. Dzejas iekšā. Laikam jau tad rokrakstā izplatījušās

viņa dzejas. Pats nav bijis tam pretī.

Gribējis braukt ar Zālīti uz Jēnu. Zālīts atrunājis — pirms lai pa-

beidzot studijas Tērbatā. Tā palicis. Materiālie apstākļi nebijuši tik slikti.

Ar Beldavu bijis Tērbatā kopā. Jāpaprasa, ar kuru Beldavu — mācītāju
vai ārstu. Kopā ar Beldavu kāvušies ar krēsliem pret letoņiem. Bijis
liels ienaidnieks letoņiem.

Reiz Rīgā ar Zālīti sadzērušies. Nakti nākuši mājā. Uz Esplanādes

sācis saukt: Lai dzīvo Republika! Gribējis kauties ar miesnieku zeļļiem.

Šie ieraudzījuši, ka studenti, un ieveduši restorācijā un cienājuši. Jutu-

šies ļoti pagodināti.

Zālīts un Zvārgulis bijuši kopā Cēsu apriņķa skolā. [..] Lasu vakarā

Veidenbaumu.»

Vairākus no H. Zālītes stāstītajiem E. Veidenbauma biogrāfijas fak-

tiem Rainis ietvēris iecerētās lugas plānā. Diemžēl vēlāk Rainis radāmās

domas lugai «Eduards Veidenbaums» nav vairs atzīmējis, kaut gan bieži

vien lugu minējis radāmo darbu plānos. 1924. gada 20. maijā dramaturgs

dienasgrāmatā ierakstījis: «Ar Freinberģi par repertuāru, lai rakstot mo-

dernu lugu pantos, piem., «Veidenbaums».» 5. oktobri dienasgrāmatā

tapis šāds ieraksts: «Man trīs iespējas: «Veidenbaums», bez dekorāci-

jām, «Dzērājs», bez dekorācijām un «Turaidas Roze» ar maz dekorāci-

jām.» 8. decembrī Rainis, kā liecina viņa dienasgrāmata, vēlreiz pārdo-

mājis par rakstāmajām lugām: «Meklēju drāmas tematu: Turaidas Roze,

Rīgas ragana, Veidenbaums. 1. banāls, bet ļoti stipri dramatisks, 2. ārišķi

krāšņs, bet auksts, 3. daudz sajūtas, bet grūti rakstāms.» Pēdējo reizi

drāma «Veidenbaums»pieminēta Raiņa dienasgrāmatā 1926. gada 15. jan-

vārī.

Radāmās domas lugai «Eduards Veidenbaums» iespiestas pēc rokrak-

sta (22949). Radāmās domas ar virsrakstu «Veidenbaums»publicētas krā-

jumā «Literārais mantojums», 2. sēj. R., 1961, 385.—389. Ipp.

SKAIDROJUMI RADĀMAJAM DOMĀM

1 Obuļi — «Kalāču» kaimiņi.

2 Garšins — krievu rakstnieks reālists, cilvēku psiholoģijas smalks tēlo-

tājs Vsevolods Garšins. Nodzīvoja īsu mūžu, ārprāta lēkmē nositās.
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8 Treimanis — dzejnieks Eduards Treimanis-Zvārgulis, E. Veidenbauraa

draugs un skolas biedrs, viņa rakstu kārtotājs un publicētājs.

* Olga — E. Veidenbaumapaziņa Olga Losa.

6 Dienu pirms nāves E. Veidenbaums saņēma paziņojumu, ka viņa rak-

stam «Apcerējumi iz mehānikas» Maskavā piešķirta 50 rbļ. liela

prēmija.
6 E. Veidenbaums Tērbatā kopā ar citiem studiju biedriem, to vidū me-

dicīnas studentu Gustavu Beldavu, uzstājās pret buržuāzisko latviešu

studentu korporāciju «Letonija».
7 E. Veidenbauma miršanas datums (pēc vecā stila).

VIESTURS

lECERU TAPŠANA

Drāmu par seno zemgaļu virsaiti Viesturu Rainis iecerējis 1917. gadā,

9. martā uzrakstītas radāmās domas topošajam darbam. Vēlreiz dra-

maturgs pievērsies šai iecerei 1919. gadā — 26., 27. un 29. janvārī viņš

atzīmējis radāmās domas. 1919. gada 31. jūlijā, kad dramaturgs dienas-

grāmatā paudis savas pārdomas par radāmajiem darbiem, tapis ieraksts:

«Vai rakstīt Imantu? Vai pa starpām romānu? Avīzes drukā arī romā-

nus. Trimdinieku? Gaismas pili? Vai Viesturi? Vai Indriķi?» lespējams,
Rainis kādu laiku bija domājis rakstīt «Viesturu» kā romānu. Raiņa Li-

teratūras un mākslas vēstures muzeja fondos ir vāciņi ar uzrakstu

«Vesthardus Rex», un tajā ielikts kāds prozā uzrakstīts fragments, kas

sacerēts 1918. gada 18. janvārī. Šis fragments kopā ar «Viestura» radā-

majām domām publicēts krājumā «Literārais mantojums», 2. sēj. R.,

1961, 383. Ipp. Tā kā tas pilnīgi atšķiras no lugas «Viesturs» radāma-

jām domām, minētais fragments tiks publicēts kopā ar Raiņa literārajām

piezīmēm.

Radāmās domas lugai «Viesturs» iespiestas pēc rokraksta (22948).

Radāmās domas publicētas krājumā «Literārais mantojums», 2. sēj. R.,

1961, 382.-385. Ipp.

SKAIDROJUMI RADĀMAJAM DOMĀM

1
Buslajevics — domājams, Vasilijs Buslajevs — Novgorodas cikla bi-

Jinu varonis.

1 Baublis (no lietuviešu val. baublys) — izdobts koks, parasti ozols.

Šādiem kokiem bija mitoloģiska nozīme.

8 Sastingušie laiki (vācu val.).
4 Franču dramaturga 2. Rasina traģēdija «Mitridats»,
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PUTNU KAZAS

Radāmās domas iecerētajai pasaku lugai «Putnu kāzas» Rainis atzī-

mējis 1917. gada 1. aprīli, pēc tam neliels ieraksts tapis tā paša gada

29. maijā. Radāmo domu lugai «Putnu kāzas» ir maz, taču par iecerēto

darbu Rainis domājis vairākiem lāgiem. 1917. gada 31. maijā viņš iekār-

tojis vāciņus ar uzrakstu «Putnu kāzas» (123289/3), bet 1918. gada

15. aprīlī — vāciņus ar līdzīgu uzrakstu (123289/7). 1922. gada 13. ap-

rīlī pasaku luga dienasgrāmatā minēta iespējamo darbu sarakstā.

Radāmās domas lugai «Putnu kāzas» iespiestas pēc rokraksta (123289).

Pirmpublicējums.

KAS AIZ DURVU KLAUDZINA

Fragmentu lugai «Kas aiz durvu klaudzina» Rainis uzrakstījis

1917. gada 12. jūnijā. Tajā pašā dienā rakstnieks iekārtojis vāciņus, uz

kuriem atzīmēts: «Kas aiz durvu klaudzina. Brāļu naids. Tautas dziesma»

(22816/12). Kā liecina apakšvirsraksts, lugā, kuras darbība norit folklo-

ras vidē, būtu tēlots naids brāļu starpā. 1922. gada 19. aprīlī dienas-

grāmatā lugu «Kas aiz durvu klaudzina» Rainis minējis iespējamo darbu

sarakstā.

Lugas «Kas aiz durvu klaudzina» fragments iespiests pēc rokraksta

(22816). Pirmpublicējums.

AUGSTROZES MEITIŅA

lECERU TAPŠANA

1912. gada 28. februārī Rainis dienas hronikā atzīmējis: «Domāju

par Durbes darbu, Augstrozi lasu, vēlreiz. Ir labs temats drāmai»

(22842/8). Doma par Augstrozes teikas izmantošanu drāmā Raini nav at

stājusi, un 14. aprīlī viņš dienas hronikā ierakstījis: «Runas [ar Aspa

ziju — V. H.] par Augstrozes meiteni, veselu stundu un nemanām,

tik daudz» (22842/54). Tajā pašā datumā dienasgrāmatā Rainis fiksēji?

samērā plašu radāmā darba ieceri: «Sāku domāt par Augstrozes meitiņas

plānu, sevišķi par mīļa nogāšanu zemē. Tēvs ienācis, neizsaka savu no-

lūku, sabaidē meitiņu, te cerē, te baidās, ka tēvs neaizkavē, te sāk bai-

dīties, ka tik mīlis neatnāk, tad vēl — kā to aizstāvēt. Tēvs ir visu v

kojis, bet nezina, vai izdosies, neuztic ļaunajam kalpam, vai tik nav

paziņots mīlim, lai nenāk, vai meita nedomā ko Jaunu pret viņu, aiz-

domīgs, bargs, grib, lai mīl, bet pats netic tai mīlai. Paziņo pusvārdiem
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meitai, ka sagaida: vai tu gaidi ko. Es ari gaidu — Ko? — Smiedamies:

tavu bērna mīlu. Tad abi glūn un uztraukti gaida, vai nāks mīlis. Logs

kā redzams priekšmets. Vaļā un slēgts. Tēvs atrod virvu trepes, savāds

atrašanas uztraukums, jo zina. Redz, ka nav paziņots, ka nāks. Aukle

ari zinātāja. Tās jūtas; uzticamais kalps. Lielākais efekts tā uztrauktā,

galā gluži klusā gaidīšanā uz troksni lejā. Vai dziesmiņa par mīlu? Nāk

soļi. Kā paziņot, lai nenāk? Tēvs to aizkavē. — Kad beigās iekliedzas:

nenāc, tad tā taisni ir zīme nākšanai. Tēvs: nu ej saņem, citādi viņā

nenāks. Nogrūž, vēl saruna. [..] Meita ārprātā. Tēvs nosit ļauno kalpu.

Tad pats sevi.»

Te atzīmētā lespējamās lugas epizode radusies tiešā Augstrozes tei-

kas iespaidā. 1912. gadā Rainis lasījis F. Bīnemaņa teiku grāmatu
1

un

īpašu vērību veltījis teikai par Augstrozes meitiņu — «Das Madcben

von Hochrosen»
2. Vēlāk saīsinātā veidā tā ievietota prof. P. Smita sa-

kārtoto «Latviešu pasaku un teiku» 15. sējumā (308.—309. Ipp.). P. Smits

norādījis, ka teika par Augstrozes meitiņu ir Romeo un Džuljetas teikas

vietējais variants.

Teika stāsta, ka senos laikos pār Augstrozi un Mujāniem valdījuši

divi Rozēni. Abi iemīlējušies vienā meitenē, kas solījusies Augstrozes

kungam, taču, kamēr viņš bijis ilgāku laiku prom, skaisto meiteni ap-

precējis Mujānu kungs (Rainis dažkārt lieto arī vācisko formu — Mo-

jan). Augstrozes kungs par to ļoti sadusmojies, un abu starpā sācies

naids. Augstrozes kungs apprecējis citu sievieti, viņiem piedzimusi mei-

tenīte, bet sieva drīz mirusi. Kungs apbedījis sievu kādā pakalniņā pi!s

tuvumā un licis tur uzcelt vasaras mājiņu. Tālāk teika vēsta par Augst-

rozes kunga meitas, ko Rainis pēc vācu parauga saucis par Augstrozes

meitiņu, un Mujānu kunga dēla mīlestību. Abi jaunieši tikušies dār/a

mājiņā un bijuši ļoti laimīgi. Viņus pamanījis Augstrozes kunga, kā

teikā teikts, «blēdīgs kalps un par to paziņojis savam saimniekam».

Augstrozes kungs devies uz jauniešu tikšanās vietu un grasījies uz vie-

las nodurt jauno Mujānu, bet meitu pēc tam ieslēdzis pils tornī un ne

ar vienu svešu cilvēku vairs nav ļāvis tai satikties. Taču Augstrozes

meitiņai ar kalpones palīdzību izdevies sazināties ar savu mīļoto. Kal-

pone sagādājusi virvju kāpnes, un jaunais Mujāns grasījies mīļoto mei-

teni zagšus aizvest prom. Arī šo nodomu izspiegojis blēdīgais kalps un

izstāstījis Augstrozes kungam: «Kā nu jaunais Mujānu kungs bijis pašu-

laik iekāpis torni pie viņa meitas, tā tēvs to tūliņ izrāvis pa durvīm

laukā, bet Mujānu kungu nogrūdis pa logu zemē. Pēdējā līķis ticis

steigšus aprakts, un viss drīzumā noslēpts, tā ka nelaimīgā jaunava

'Bienemann F. Livlāndisches Sagenbuch. Reval, 1897.
1

Turpat, 194.—210. Ipp.
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nekā nedabūjusi dzirdēt, kas noticis ar viņas draugu. Viņa tomēr no-

pratusi, ka nekas labs nav gaidāms, no lielām bēdām zaudējusi prātu un

pēdīgi noslīcinājusies.»
1

Otrreiz Augstrozes meitiņas tēmai Rainis pievērsies 1917. gadā;

21. augustā viņš iekārtojis vāciņus ar virsrakstu «(Augstrozes meitiņa)

Augstrozīte» (arī vēlāk dramaturgs iecerēto lugu dažkārt dēvējis par

«Augstrozīti») un uzrakstījis lugas izplānojumu pa cēlieniem, balstoties

uz tikko atstāstītās Augstrozes teikas sižetu. Pēc tam dramaturgs radā-

mās domas un izplānojumu «Augstrozes meitiņai» atzīmējis 1919. gada

8 janvārī un 1921. gada ii, janvārī. Raiņa dienasgrāmatā 1921. gada

11. janvārī tapis ieraksts: «Meklēju vielu. Visām teiku vielām nelaime-

dnd augstāko momentu, bet ar garu, episku katastrofu. Ne ņemt par

katastrofu, bet pielikt galu. [..] Tas pats bij ar Induli, tas pats ar Augst-

rozi. Izdabūt varētu, kad noskaņotu uz tēva greizsirdību un vientulību.

Bet kādēļ taisni šo rakstīt? -— Idejas nav; vai ielikt iekšā tikai pre-

tešķības starp raksturiem.»

Skaidras idejas trūkums kavēja «Augstrozes meitiņai» tapt par lugu.

Dienasgrāmatā Rainis šo darbu vēl pieminējis 1924. gada 30. decembri:

«Atnāk Liberts: vajga jaunu ko radīt, laika 2 mēn., to es nevaru dot.,

Min Turaidas Rozi, laba dekorācija; liels tiesas zāles logs ar stikla

gleznām. «Rīgas raganai» atkal gravīru figūras kā Parīzē. «Augstrozīte»

ne tā.» Tad Rainis pievērsās citām dienasgrāmatas ierakstā minētajām

lugām — vispirms uzrakstīja traģēdiju par Turaidas Rozi «Mīla stip-

rāka par nāvi», pēc tam — «Rīgas raganu», bet Romeo un Džuljetas

latviešu variants palika tikai iecerēs.

Teikā minētā Augstroze atrodas Valmieras rajonā pie Limbažu—

Valmieras ceļa, uz pakalna Lielezera krastā saglabājušas Rīgas arhi-

bīskapa vasaļu Rozēnu 13. gadsimtā celtās pils drupas. Mujāni — ap-

dzīvota vieta netālu no Valmieras, Kocēnu ciemā, kur saglabājušās Mu-

jānu pilsdrupas ar t. s. balto torni.

Lugas «Augstrozes meitiņa» radāmās domas iespiestas pēc rokraksta

(123274; 22969). Pirmpublicējums.

SKAIDROJUMI RADĀMAJAM DOMAM

1
Augstrozes pils dibināta 1272. gadā, tās dibinātājs Rīgas arhibīskapa

vasalis Kristiāns Rozens. Teikā par to sacīts: «Es soli 1272 von Chris-

tian von Rosen erbaut worden sein.» (Bienemann P. Livlāndisches

Sagenbuch, S. 194.)

1 Latviešu pasakas un teikas, 15. sēj. R., 1937, 309. Ipp.
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LAZARILLO DI TORMES

Radāmās domas lugai «Lazarillo di Tormes» Rainis uzrakstījis

1919. gada 25. februārī un 6. martā iekārtojis vāciņus, kuriem licis uz-

rakstu «Lazarillo di Tormes. Mācību gadi. Jautra luga gandrīz 5 cēlie-

nos» (22965/1). Lugas nosaukumu uz šiem vāciņiem Rainis mēģinājis lat-

viskot — «Lazarilēns no Tormesa».

lerosmi lugai Rainim devis 16. gadsimtā izdots anonīms spāņu stāsts

«Tormesas Lasariljo dzīve». Pirmais tā izdevums datēts ar 1554. gadu.

Pēc padomju literatūrzinātnes atzinumiem1, stāsts sacerēts 1525.—

1526. gadā, kā stāsta eventuālie autori minētas vairākas personas: Huans

dc Ortega, dons Djego Urtado dc Mendosa, Lope dc Rveda, Sevastjans

dc Orosko, taču patiesībā autorība nav noskaidrota. Rainis «Tormesas

Lasariljo dzīvi» lasījis vācu tulkojumā Universālās bibliotēkas izde-

vumā, kur kā autors figurē Djego Urtado dc Mendosa2
.

Stāsta un arī Raiņa lugas galvenais varonis ir puisēns no Tormesas,

viņa vārds ir Lāsaro, proti, tāds pats kā Lūkas evaņģēlijā (16. nod.) minē-

tajam izvārgušajam, izsalkušajam vīram Lācaram, kas mirst pie bagātnieku

namdurvīm. Spāņu vārda pamazināmo formu Lazarillo latviski varētu

atveidot arī kā Lācarēns vai Lācariņš, arī Rainis radāmo darbu sa-

rakstā 1921. gada 22. maijā rakstījis Lācarēns.

Radāmo domu izklāstā dramaturgs samērā cieši sekojis Djego Urtado

dc Mendosas stāsta sižetam. Tas vēsta par puisēnu Lasariljo, kas, zau-

dējis gan tēvu, gan patēvu, nonāk kalpībā pie akla übaga. Pirmās dzīves

gudrības zēns apgūst no übaga, iemācās ar viltību un dažkārt ar nežē-

lību dzīvē dažādās situācijās noturēties uz kājām. Epizodē, ko radā-

majās domās atzīmējis Rainis (22965/4), Lasariljo pieved aklo übagu

pie akmens staba un liek viņam lēkt tieši pret stabu, vecais to dara

un pārsit galvu. Spāņu stāstam cauri vijas atziņa, ka bez viltības,

blēdībām un nekrietnībām šai dzīvē cilvēks pastāvēt nevar.

Radāmās domas lugai «Lazarillo di Tormes» iespiestas pēc rok-

raksta (22965). Pirmpublicējums.

SAULES LOKS

Radāmās domas lugai «Saules loks» Rainis uzrakstījis 1919. gada

26. oktobrī. Pēc ieceres šis darbs varētu būt «Daugavai» līdzīga dra-

'ToMameBCKHH H. Tlavtobckoh poMaH. — B kh.: nAVTOBCKnu

poMaH. M., 1975, c 5—20.
!

Mendosa Diego Hurtado dc. Leben und Abenteuer des

Lazarillo di Tormes. Leipzig, [s. a.]. UB N. 1389. Grāmata glabājas
Raiņa personīgajā bibliotēkā (77620).
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matiska poēma vai ari savdabīgs lugu cikls, jo radāmajās domās Rai-

nis minējis vairākas savas aizsāktās lugas šādā secībā: «Dievs un Velns»,

«Jānis Vīrs», «Kurbads», kā ari iecerētās lugas «Mūža mīla» un «Saules

meklē». Rainis turpat atzīmējis arī savu aizsākto lugu varoņus Jāni

Vīru, Kurbadu, Dziļprātīti.

Radāmās domas lugai «Saules loks» iespiestas pēc rokraksta (121041).

Piimpublicējums.

AUSEKLIS

leceres lugai «Auseklis» Rainis atzīmējis 1919. gada 3. novembri.

Kā liecina lugas virsraksts un zem tā liktie gadu skaitļi, šo darbu Rainis

būtu veltījis tautiskā romantisma dzejniekam Auseklim, taču no iece-

rētās lugas dramaturgs uzrakstīja vienīgi prologa uzmetumu un trīs

pantus prologam. Prologs ļauj spriest, ka lugu «Auseklis» Rainis būtu

izvērsis plašā, simboliskā vispārinājumā.

Lugas «Auseklis» prologa uzmetumi iespiesti pēc rokraksta (121041).

Pirmpublicējums.

MUIŽNIEKI

Radāmās domas lugai «Muižnieki» Rainis uzrakstījis 1921. gada

13./14. janvārī, bet 15. janvārī dramaturgs iekārtojis vāciņus ar uz-

rakstu «Muižnieki». Lugas darbība būtu noritējusi Vidzemē 16. gad-

simtā, tās darbojošās personas — Vidzemes muižnieki.

Radāmās domas lugai «Muižnieki» iespiestas pēc rokraksta (121056).

Pirmpublicējums.

GILGAMEŠS

lECERU TAPŠANA

1916. gadā, plānojot tā saucamo Lieldarbu, Raiņa uzmanība pievēr-

susies seno asīriešu-babiloniešu eposam «Gilgamešs».1 Radāmajās domās

Rainis rakstījis: «lesākt: minēt visas pasaules vēstures pesimismu,

1 Sīkāk skat. Hausmanis V. Rainis un mūžība. — Karogs, 1981

12. nr., 158.-162. Ipp.
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ēģiptiešu kapu dziesmas, babiloniešu Gilgamešs.. Traģikas pārvēršanu

ne: labam jāiet bojā, bet: labam jāziedojas, lai vestu laimi citiem, nav

bojāietne, bet sevis piepildne» (22962/34).

Tai pašā gadā Rainis Gilgamešu minējis arī kā tulkojamu darbu

dažādu pasaules seno tautu dzejas pieminekļu kopojumam:

«Tautu pirmdzejas

Gilgamešs

Madagasi

Ēģipti
Indi

Olanta

Herders Stimmen 1

Japan, Frūhling —

Ķīni» (22815/5).

Pie sava nodoma realizācijas Rainis ķērās 1921. gadā, kārtodams

krājumu «Nemierīga sirds» (skat. zinātniskā izdevuma 8. sēj., 217.,

283.—286., 513., 516.—517. lpp.). Šajā gadā Rainis dienasgrāmatā atzī-

mējis, ka lasījis asīriešu eposu. 1. martā rakstīts: «Lasu Gilgamešu.»

2. martā ir šāds ieraksts: «Lielisks temats — Gilgamešs, bet grūti priekš

drāmas apformēt. Grūti savienot Engidu tematu ar visu pārējo. Kaujās

meklē pēc mūžīgas dzīvības. Jālasa vēl citas variācijas no Gilgameša.»

Rainis pārtulkoja divus «Gilgameša» fragmentus, un tie iespiesti

krājumā «Nemierīga sirds», bet, lasot eposu, Rainim radās iecere uz-

rakstīt drāmu par seno asīriešu valdnieku un varoni. Jau 1921. gada

3. un 5. martā dramaturgs atzīmējis pirmās radāmās domas iespējamai

lugai. Maijā uzrakstītas vairākas radāmās domas, kā arī fragments pir-

majam cēlienam. Tā diemžēl palika vienīgā plašākā epizode iecerētajai

lugai. Pie «Gilgameša» Rainis vēl kavējies 1922. gadā — vispirms jan-

vārī, kad tapuši daži plānojumi, tad decembrī, kad uzrakstīti trīs neiieli

fragmenti iecerētajai lugai, radāmās domas un dienasgrāmatā tā pie-

minēta darāmo darbu sarakstā. Praktiski ar to darbs pie «Gilgameša»

apsīcis, kaut gan vēl 1924. gada 8. aprīlī Raiņa dienasgrāmatā lasāma

piezīme: ««Aleksandrs Lielais» un «Gilgamešs» kā dekorāciju priekš

ārzemēm, angļiem.» Pēdējais ieraksts dienasgrāmatā par «Gilgamešu»

datēts ar 1925. gada 14. martu: «Ar Iniņu spriežam par rakstāmo [..]

Gribētos man Gilgamešu.»

Raiņa pievēršanās seno asīriešu eposam, šķiet, likumsakarīga. «Gil-

gamešs» ir viens no pasaules literatūras šedevriem, kas glabā sevī

lielas dzejiskas un humānas vērtības. Rainis ar eposu «Gilgamešs» iepa-

zinies, kā to liecina ieraksts dienasgrāmatā 1921. gada 1. martā, vācu

tulkojumā: «Mājās satiku Vilmiņu. Atnesa babiloniešu grāmatu —

IHer d c r J. G. Stimmen der Volker m Liedern. Halle, (s, a.J.
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Jensen, Ungnad.» 1921. gada 24. martā Rainis dienasgrāmatā ierakstījis:

«Pa šo laiku esmu lasījis Gilgamešu, Ungnad, Gressman, Jensena

«Gilgamešu».»
1

Padomju lasītājiem pieejamāks ir «Gilgameša» atdzejojums krievu

valodā2. Vairāku eposa varoņu vārdu rakstība vācu un krievu tulko-

jumos ir atšķirīga.

Gilgamešs ii izcilākais senās austrumu literatūras piemineklis, kura

teksti uz māla plāksnēm ķīļrakstos saglabājušies četrās seno austrumu

tautu valodās: sumeru, akadu, huritu un hetu valodās. Leģendas par

Gilgamešu radušās ļoti ilgā laika posmā — senākās no tām tapušas

trešajā gadu tūkstotī pirms mūsu ēras, taču līdz mūsu dienām nonākuši

arī citi, fragmentāri varianti, kas radušies otrajā gadu tūkstotī pirms

mūsu ēras.

Eposa centrālais tēls lr Gilgamešs, teiksmains senās Urukas vald-

nieks, divas trešdaļas viņā ir no dieva, viena trešdaļa — no cilvēka.

Gilgamešam piešķirts dieva pārdabiskais spēks un enerģija, bet cilvēka

jūtīgā sirds un ierobežotais dzīves laiks. Drāmai «Gilgamešs» Rainis

diemžēl uzrakstījis tikai dažus fragmentus. Plašākais no tiem domāts

lugas sākumam, un tajā izmantoti daži eposa «Gilgamešs» pirmajā dzie-

dājumā minēti fakti. Uz māla plāksnītes jeb galdiņa uzrakstītā pirmā

dziedājuma sākumā stāstīts, kā Gilgamešs cēlis sienu ap Urukas pilsētu,

darbā iesaistīdams jaunekļus un vīrus. Rainis jau šai pirmajā epizodē

parādījis Gilgameša alkas būt dievam un iegūt nemirstību.

Raiņa pārdomas par rakstāmo darbu ietvertas radāmajās domās, taču

no tām drāmas sižetu un aizsāktā darba vienotu koncepciju izsecināt

grūti. Spriežot pēc Raiņa uzrakstītā teksta, Gilgameša tēlā viņš gribējis

iezīmēt gan kaislas alkas pēc nemirstības, gan aktīvu enerģiju, — varo-

nim ir drosme uzstāties pret dieviem un «kustināt elli». Dramaturgs

savdabīgi izcēlis arī cilvēka pārākumu par dieviem: «Dievi nenovecojas,

bet neattīstās, parādās dažādos veidos, bet neprogresē, tā cilvēks var

viņus pārspēt» (75532/47).

Raiņa dzīves laikā «Gilgameša» fragments netika publicēts. Lugas

plašākā pabeigtā epizode iekļauta krājumā «Literārais mantojums»,

2. sēj. R.( 1961, 389.-395. Ipp. Sajā Kopotu rakstu izdevumā publicēti

visi «Gilgameša» teksta fragmenti un radāmās domas, tās iespiestas pēc

rokraksta (75532).

1 Rainis te pieminējis nozīmīgākos «Gilgameša» pētniekus un viņu dar-

bus: Jensen P. Assvrisch-babvlonische Mvthen und Epen. Keilin-

schriftliche Bibliothek, Bd. 6, Teil 1. Berlin, 1900; Ungnad A. Die

Religion der Babvlonier und Assvrer. Jena, 1921; Gressman H.(
Ungnad A. Das Gilgamesch-Epos. Gottingen, 1911 vai Gress-

mann H. Altorientalische Texte zum Alten Testament. Leipzig, 1909.
2 3noc o rHAtraMeme. IlepeßOA c aKKaftCKoro H. M. AtsKOHOBa.

M.—A., 1961.
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«Gilgameša» fragments izrādīts Akadēmiskajā drāmas teātrī F. Rok-

peļņa kompozīcijā «Viņš trīsreiz sauca mani». Pirmizrāde notika

1965. gada 30. septembrī. Gilgamešu tēloja H. Avens vai J. Kaminskis,

Rišat-Ninlilu — H. Romanova, Ištaru — I. Hincenberga.

SKAIDROJUMI TEKSTAM

Lugas fragmentā

t, cēliena ievadiemarkā: Uiuka — sumeru pilsēta Divupes dienvidos.

Ap 2800.—2700. g. p. m. ē. ap Uruku uzcelta nocietinājuma siena.

Eunnas svētnīca
— dievu Anu un Ištaras templis Urukas pilsētā.

Gilgamešs — Urukas valdnieks ap 2800.—2700. g. p. m. ē. Eposā «Gil-

gamešs» darbojas leģendārs varonis, kam vēsturiskais tēls devis tikai

ieiosmi.

Rišat-Ninlila — lugā Gilgameša māte. Eposā Gilgameša māti sauc par

Ninsunu. Ninlila ir dieva Enlila sieva.

6. rindā: Anu — debesu dievs un valdnieks, Urukas patrons.
7. rindā: Ištara — mīlas un auglības dieviete, Anu meita, Urukas

patrone, tāpēc Rainis viņu 45. rindā dēvē par «pilsētdievi».

13. rindā: Enlil-dievs (eposā — Elils) — gaisa un apdzīvotās zemes

dievs.

29. rinda: Tu, kas miera nepazīsti dien' un nakti.

Eposa tēlotais varonis ir ļoti darbīgs un enerģijas pārpilns.

32. rindā: Saki to tik, kurš no dieviem ir mans tēvs? •

lepriekš (24. rindā) Rišat-Ninlila sacījusi, ka Gilgameša tēvs ir dievs.

Pēc eposa vēstījuma, Gilgamešu radījusi dieve Aruru.

Radāmajās domās

1 Eposs vēsta, ka Gilgamešs divas trešdaļas ir dievs, viena trešdaļa —

cilvēks (3noc o TnAbraMeme. M.—A.( 1961, c. 7).
3

Rainis te atsaucas uz eposā minētu epizodi. Gilgamešs ķēniņa Utna-

pišta pilī iemieg un noguļ septiņas dienas. Katru dienu Utnapišta

sieva Gilgamešam izcep maizi un noliek to pie viņa pagalvja.
1 Ķēžu stils (veids) (vācu val.).
4 Aruru — eposā minēta dieve, visu cilvēku radītāja; no māliem izvei-

dojusi arī Gilgameša draugu Engidu.
* Engidu (eposa — Enkidu) — Gilgameša draugs, eposā viņš pēc dievu

gribas saslimst un mirst.

6 llumbals (eposā — Humbabs) — ļauns briesmonis, kas dzīvo ciedru

mežā. Gilgamešs kopā ar Enkidu Humbabu uzveic un nonāvē.

1
Rainis te atsaucas uz eposā minētu epizodi: dieve Ištara lūdz, lai

Anu atsūta zemes virsū drausmīgu vērsi, kas nogalinātu Gilgamešu,

taču Gilgamešs kopā ar Enkidu vērsi nonāvē.
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8 Utnapištis — Suripakas pilsētas ķēniņš. Viņš bija pārcietis grēku

plūdus un iemantojis nemirstību. Tāpēc Gilgamešs domā par otriem

grēku plūdiem, kuru rezultātā arī viņš varētu iegūt nemirstību.

9 Eposā tēlotais Enkidu pēc radīšanas ir pa pusei dzīvnieks, taču pār-
veidodamies kļūst par cilvēku un varoni.

10 Kad par sumeru valsts galvaspilsētu kļuva Bābele, par tās dievu

kļuva Marduks.

11 Eposā Gilgamešs ļoti smagi pārdzīvo sava labākā drauga nāvi

12 Cilvēku radītāja Aruru no māla pikas radījusi Enkidu.

13
«Gilgameša» eposs saglabājis akadu un sumeru valodu variantus,

Utnapištis sumeru valodā tiek saukts par Cinzudu (Ziusudra).
v Samašs — saules un taisnības dievs, dievietes Ištaras brālis.

15 Semela (Semele) — grieķu mitoloģijā Zeva mīļākā, kas, greizsirdīgās

Zeva sievas Hēras pierunāta, lūdza, lai dievs viņai parādās visā savā

varenībā. Semele nespēja izturēt Zeva žilbinošo spožumu un sadega.
16 Penss (no latīņu val, pensum) — darba uzdevums (zināmam laikam),

ZALŠA LĪGAVA

Lugu «Zalša līgava», ko Rainis pats nosaucis par «mistēriju 5 cēlie-

nos» (23272/13) un kam sižets aizgūts no tautas pasakas, viņš izplānojis

1921. gada 6. novembrī. Pēc tam lugas plānojumi turpināti 1924. gada

25. janvārī, 9. un 19. oktobrī. 1924. gada 6. aprīlī Rainis dienasgrāmatā

ierakstījis: «Vakarā Iniņa ieteic «Zalša ligavu».» Taču darbs ar šo lugu

neveicās. 1926. gada 1. oktobrī Aspazija vēlreiz ieteikusi Rainim pie-

vērsties «Zalša līgavai». Dramaturgs šajā datumā dienasgrāmatā atzī-

mējis: «Taisām plānus ar Iniņu. Varbūt ņemšu «Zalša līgavu».» Darbs

tomēr nesekmējās, un lugu «Zalša līgava» uzrakstīja Aspazija. Par

savu ieceri dzejniece, starp citu, stāstījusi: «Mudināju vairākkārt Raini,

lai viņš šo darbu uzņemas, jo tas iederēja vairāk viņa stilā neka manējā,

bet lai arī cikreiz to atgādināju, ka viņš taču bija sarakstījis «Pūt,

vējiņi!» un vispār pārvaldīja nesalīdzināmi labāk par mani tautas

poēziju un daudz dziļāk to būtu ari izdomājis. Viņš gan it kā gribēja,

bet — nāca dažādi notikumi starpā, un tā palika.

Man tomēr nebij no temata miera, lai gan daudzi citi dramatiskie

darbi man pasākti, un pag. gada rudenī kādā jaukā dienā sāku «Zalša

līgavu» rakstīt un ierakstījos un — pabeidzu.»1 Aspazijas luga «Zalša

līgava» publicēta žurnālā «Atpūta» 1927.—1928. gadā (165.—176. nr.).

Radāmas domas lugai «Zalša līgava» iespiestas pec rokraksta (23272).

Pirmpublicējums.

1
Aspazija. Lugas, 2. sēj. R., 1968, 435.—436. Ipp.
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DIV DŪJIŅAS GAISA SKRĒJA

lECERU TAPŠANA

Radāmās domas lugai «Div' dūjiņas gaisā skrēja» Rainis uzrakstījis

1921. gada 14. decembrī, 1923. gada 16. jūlijā un 15. septembrī. Sace-

rētajam darbam Rainis minējis vēl virsrakstu «Uzturas cīņa». Lugā būtu

atklājusies Raiņa kritiskā attieksme pret buržuāziskās Latvijas īstenību.

Par lugas varoņiem rakstnieks bija iecerējis tēlot kādu jaunsaim-

nieku (Rainis viņu dēvējis arī par Zemgribi) un viņa iemīļoto meiteni,

tālab drāmai dots nosaukums «Div' dūjiņas gaisā skrēja». Lugā būtu

izpaudušies asi sociāli pretmeti, jo lugas varoņiem jāizbauda baronu

pēcteču un bagāto saimniekdēlu vara.

Radāmās domas lugai «Div' dūjiņas gaisā skrēja» iespiestas pēc

rokraksta (22929; 22824). Pirmpublicējums.

KUNG-TSE

lECERU TAPŠANA

Pirmās ieceres par drāmu ar senās Ķīnas tematiku Rainim radušās

1922. gada janvārī. Kā liecina ieraksts dramaturga dienasgrāmatā,

2. janvārī viņš lasījis filozofisko traktātu krājumu Liādzi1: «Lasu Lia-dzi

un tulkoju 20 pantu rindas «Zelta zirga».» Liādzi ir izcils senās Ķīnas

filozofiskās domas piemineklis, tas ir traktātu krājums, kurā darbojas

senķīniešu gudrais Liādzi. Par viņa personību izteikti pretrunīgi uz-

skati: pēc dažiem avotiem, Liādzi ir filozofs, kas dzīvojis apmēram
5. gs. pirms mūsu ēras, pēc citiem — leģendāra persona. Nav skaidrs

arī traktāta «Liādzi» autors, un par to visbiežākminēts Le Jīkou. Plašajā

krājumā «rio33HH h npo3a Apenirero BocroKa», komentējot šo darbu,

teikts: «Traktāts «Le-czi» («Liādzi» — V. H.) ir viens no ievērojamā-

kiem senās taoisma domas pieminekļiem, par kura autorību domas dalās.

Pēc tradīcijas par tā autoru min Le Jīkou, kurš it kā dzīvojis 4. gs.

pirms mūsu ēras.»
2

Līdzās Liādzi Raiņa radāmajās domās bieži minētas divas reālas

personības — Kungtse jeb Konfūcijs (arī Kuncze) un Laotse (Laocze).

Konfūcijs bija izcils senās Ķīnas filozofs domātājs. Pēc viņa uzskatiem,

pār visu valda debesis un viss notiek pēc debesu gribas, tāpēc visiem

jāpaklausa debesu pavēlēm. Pretrunīgas ir ziņas par otra filozofa —

Laotse personību. Dažos avotos minēts, ka viņš dzīvojis apmēram vien-

1 Liā Dsi. Das wahre Buch vom quellenden Urgrund. Die Lehren der

Philosophen Liā Yū Kou und Yang Dschu. Jena, 1911.
* rio33HJi h npo3a Apennero BocroKa. M., 1973, c. 691.
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laikus ar Kungtse — 6. gadsimtā pirms mūsu ēras', citos, ka Laotse

dzimis 604. gadā pirms mūsu ēras2, vēl citos, ka par Laotse dzīves da-

tiem nav skaidrības: «Vieni zinātnieki uzskata, ka Laoczi bija Konfūcija

vecākais laikabiedrs un dzīvojis 6.—5. gadsimtā pirms mūsu ēras, citi
—

ka Laoczi dzīvojis 4. gadsimtā piims mūsu ēras.» 3

Zinātnieki ir vienis prātis, ka Laotse ir daoisma (taoisma) filozofijas

pamatlicējs un vipa pamatdarbs ir «Taoteking», kas tulkots dažādi —

gan kā «Gara un tikumu grāmata», gan «Ceļa un tikumu grāmata»

(«Das Buch von dem Wege und der Tugend» vai «KHura etvth h Ao6po-

AeTeAH»). Pēc daoisma filozofijas, visa pamatā ir dao (tao). Dabā nav

nekā pastāvīga un nemainīga, viss kustas un attīstās, un, attīstības pro-

cesā sasniegušas zināmu pakāpi, lietas pāriet savā pretstatā: nelaime ir

laimes pamats, laimē ietverta nelaime, bet visas nelaimes rodas no dao

likumu pārkāpšanas.

Rainis radāmajās domās visas trīs leģendārās vai pusleģendārās seno

ķīniešu personības — Kungtse, Laotse un Liādzi minējis līdzās, taču īsti

par radāmā darba veidu nebija izšķīries. 1922. gada 2. janvārī «Liel-

darbā» materiālos Rainis atzīmējis: «Lia-Dzi grāmata ir zināma vienība,

kurā ieslēgta liela bagātība, vai visa pasaule. Un tomēr tikai atsevišķi

stāstiņi, morāles, aforismi, atdomās. Vai te nav meklētā forma lieldar-

bam?» (120798/2). 10. janvārī Rainis turpinājis savas pārdomas: «Savie-

not Lia-Dzi kā sāku un himnas kā beigas, viss uz sauli» (120798/3).

12. janvārī dienasgrāmatā parādījies ieraksts: «Lia Dzi kā luga..» Dzej-

nieks bija izlēmis rakstīt drāmu, un tajā pašā dienā tapušas radāmās

domas iecerētajai lugai, bet tai likts virsraksts «Kung-tse». Raiņa apziņā

līdz mūža galam iecere par radāmo drāmu pilnīgi skaidri neizkristalizē-

jās: pēc viena varianta viņš bija plānojis radīt divas lugas — «Kung-

tse» un «Lia-dzi». 1922. gada 24. decembrī radāmo darbu sarakstā dra-

maturgs dienasgrāmatā minējis divas drāmas: «Nepieciešami: Kung-tse,

Lia-dzi.» Tomēr, atzīmējot radāmās domas, Rainis krājis ieceres abām

lugām kopīgi, un viņa pierakstos līdzās Kungtse figurē arī Liādzi. Darba

sākuma posmā Raiņa doma vairāk saistījusies ar domātāja Liādzi tēlu,

bet vēlāk uzmanības centrā vairāk izvirzījies Kungtse.

1923. gada janvārī dramaturgs turpinājis krāt iespaidus un materiā-

lus par Ķīnu. 1923. gada 10. janvārī Rainis dienasgrāmatā ierakstījis:

«Lasīju . . par ķīniešiem.» 11. janvāri ir līdzīgs ieraksts: «Lasu ķīniešus.»

Martā un jūnijā uzrakstītas radāmās domas iecerētajai lugai. Savas pār-

domas dramaturgs paudis ari dienasgrāmatā. 16. jūnijā tur tapis šāds

1 PncpTHH B. AirrepaTvpa APeßHero KHTaa. — B kh.: ITo33hh

npo3a APeßHero BocTOKa. M., 1973, c. 254.

2 Illustrierte Geschichte des Alterturns, Bd. 1. Leipzig, 1893, S. 32.
3 CoBeTCKaa djMAOcocpCKaH 3hii,hkAoneahh, T. 8. M., 1965, c. 422.
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ieraksts: «Lasu un piezīmēju par Kungtsi. Nav dramatisma, bet labas

krāsas. Temats nākotnei. Tam jāseko Liādzi vai Laotse. [..] Nevaru

iejūsmināties par Kungtsi. Personiski līdzīgs temats, tas var interesēt.

Kad izstrādā stipri dramatiski, tad zūd filozofija un lirika.» 17. jūnijā

dienasgrāmatā ierakstīts: «Lasu Kungtsi.. 6 0S atkal lasu Kungtsi. Ne-

varu izšķirties: «Kungtse», «Rampsinīts», «Grakhs». [..] Labi, tagad pa

2 nedēļām prozas luga, tad «Kungtse».» Arī 18. jūnijā dienasgrāmatā

rakstīts par šo pašu tēmu: «Pēc brokasta aizlasos ķīniešus. Ļoti nopeļ

Kungtsi.»

Pēc 1923. gada 16. jūnija Rainis radāmās domas drāmai «Kung-tse»

nav atzīmējis vairākus gadus, taču dienasgrāmatas liecina, ka viņa inte-

rese par izloloto tēmu nav apsīkusi. Sevišķi daudz šādu ierakstu ir

1924. gadā: 18. februārī —
«..lasu ķīniešus»; 6. aprīlī —

«..lasu ķīnie-

šus, liriķus»; 13. aprīlī — «Laotse jātulko»; 16. aprīlī — «..lasu ķīnie-

šus. Vakarā 3 panti»; 21. aprīlī — «Lasu ķīniešus»; 21. oktobrī — «Lasu

ķīniešu teikas»; 24. oktobrī — «Lasu ķīniešu teikas»; 21. decembrī —

«Lasu ķīniešus».

1925. gada 14. martā Rainis dienasgrāmatā fiksējis nodomu atgriez-

ties pie iecerētā darba: «Ar Iniņu spriežam par rakstāmo: ķīnieši,

Kungtse.» 31. decembrī dramaturgs dienasgrāmatā vēlreiz uzsvēris: «Jā-

raksta .. Kungtse.» Pēdējās radāmās domas iecerētajai drāmai Rainis uz-

rakstījis 1929. gada 4. jūlijā.

Ķīniešu personvārdu rakstībā Rainis nav bijis īsti konsekvents. Dra-

maturgs izmantojis galvenokārt vācu avotus, bet vācu rakstībā ķīniešu

personvārdu atveidojums atšķiras no latviskā rakstības veida. Laika

gaitā mainījusies arī latviskā rakstība, tālab «Kung-tse» radāmajās do-

mās saglabāta Raiņa rakstības nekonsekvence.

Radāmas domas lugai «Kung-tse» iespiestas pēc rokraksta (22823).

Pirmpublicējums.

SKAIDROJUMI RADĀMAJAM DOMĀM

1 Nesaudzība; nerēķināšanās ne ar ko (vācu vai.).
3

Jang-Džu (Jančžu) — viens no senās Ķīnas filozofiem, filozofiskās

skolas vadītājs, viņa galvenā idejiskā formula— visu sev. Jang Džu

noliedza cilvēku dzīves atkarību no dieva gribas.
8 Jan Hui

— viens no leģendārā Liādzi skolniekiem.

4
Arhats — seno austrumu mitoloģijā cilvēks, kas sasniedzis garīgās

attīstības augstāko pakāpi — nirvānu.

8 Džang-Džou, arī Džuang Džou (skat. šī izdevuma 3. sēj. 389. ur«

659. lpp.) — ķīniešu filozofs, dzīvojis ap 4. gadsimtu p. m. ē.

c
Lv pilsēta — pēc nostāstiem Lv pilsētā dzimis Konfūcijs.

7
«Ķīniešu flauta» (vācu vai.).

8 Sang dinastija —ķīniešu valdnieku otrā dinastija (1766—1122p. m. ē.).
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9 Džou dinastija — ķīniešu valdnieku trešā dinastija (1122—249p.m. ē.J*
10 Senču kults (vācu val.).

LAULĪBAS DRĀMA

lECERU TAPŠANA

Pirmo reizi nodomu rakstīt «Laulības drāmu» Rainis minējis dienas

hronikā 1912. gada 23. martā: «Strādāt: projekts «Laulības drāmai».»

Tajā pašā dienā dramaturgs iecerētajam darbam uzrakstījis radāmās do-

mas. Tā kā tajā laikā Rainis strādāja pie lugas «Gulbja dziesma», tad

«Laulības drāmai» uzrakstītās radāmās domas, atsevišķos vāciņos ielik-

tas, palika pie «Gulbja dziesmas» manuskriptiem.

«Laulības drāmai» dramaturgs no jauna pievērsās pēc desmit ga-

diem, —
1922. gada 2. februārī uzrakstīta īsa piezīme topošajai lugai.

Kā liecina ieraksts Raiņa dienasgrāmatā, 1924. gada 3. februārī viņš

joprojām domājis par «Laulības drāmas» rakstīšanu: «Vakarā saruna ar

Olgu un Idu [. .j Laulības lugu lai es nerakstot, būšot uzbrukumi. Bet

prozas lugas pieprasot no manis.» Dažas radāmo domu lapiņas «Laulī-

bas drāmai» Rainis uzrakstījis vēl 1927. gadā, bet pēdējā piezīme iece-

rētajam darbam tapusi 1928. gada 24. janvārī.

Radāmās domas lugai «Laulības drāma» iespiestas pēc rokraksta

(22847; 22823). Pirmpublicējums.

SKAIDROJUMI RADĀMAJĀM DOMAM

1 Laura traģēdija — domājams, Rainis te atsaucas uz angļu rakstnieka

Henrija Laurija stāstu krājumu «Sieviešu traģēdijas».
2 Slaihs-Šleihs Karls Ludvigs, vācu mediķis un rakstnieks. Kā liecina

ieraksti Raiņa dienasgrāmatā, 1924. gada septembrī, novembrī un

1925. gada janvārī viņš lasījis kādu Šleiha darbu.

3 Bergs — domājams, Kristaps Bergs, kas jaunībā bijis aktīvs sabiedrisks

darbinieks, 1868. gadā piedalījies pirmajā latviešu teātra izrādē Rīgā,

vēlāk namīpašnieks, lika uzcelt t. s. Berga bazāru.

DZĒRĀJS

lECERU TAPŠANA

Komēdijai «Dzērājs» Rainis uzrakstījis izplānojumu 1922. gada 8. ok-

tobrī. Luga tad saucās «Dzērāja laime». Pēc tam dramaturgs aizsākto
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darbu ilgu laiku pametis. 1924. gada 5. oktobrī lugas nosaukums gan

figurējis dienasgrāmatā paredzamo darbu sarakstā, taču tā īsti šim dar-

bam Rainis pievērsies tikai 1928. gadā. 20. jūnijā viņš, joprojām dēvē-

dams iecerēto komēdiju par «Dzērāja laimi», atsāka lugas plānojumu.

Radāmās domas dramaturgs turpināja atzīmēt 12. augustā, bet laikā no

15. līdz 17. augustam uzrakstīja plašus lugas «Dzērājs» fragmentus. Par

iecerēto lugu Rainis domājis vēl 1929. gada sākumā — 3. janvārī die-

nasgrāmatā viņš plānoto darbu sarakstā minējis arī «Dzērāju», bet

15. janvārī prātojis par aizsāktās komēdijas beigšanu: «Vai nebūtu ta-

gad, pa šiem 2 mēnešiem, tomēr jāstrādā un jābeidz Aforismi un Dzejas,

kuras izteic manu laiku? Vai «Ziedu nāras»? Vai pat «Dzērājs»?»

Fragments un radāmās domas lugai «Dzērājs» iespiestas pēc rokrak-

sta (22968). Lugas fragmenti un viena radāmo domu lapiņa (22968/22)

publicēta krājumā «Literārais mantojums», 2. sēj. R., 1961, 415.—444. Ipp.

Pārējās radāmo domu lapiņas publicētas pirmo reizi.

SKAIDROJUMI TEKSTAM

Lugas fragmentā

1 Beizīters (no vācu val. Beisitzer) — piesēdētājs.

2 Stātrāts (no vācu val. Staatsrat) — valsts padomnieks.
8 Žagari (vācu val.).
4 Šnepe (no vācu val. Schnepfe) — sloka, iecienīts medījumu putns.

6 Pēdējais modes kliedziens (franču val.).
6 Slāgzāne (no vācu val. Schlagsahne) — putu krējums.

7 Spīsers (no vācu val. Spiesser) — mietpilsonis.
8 Augija (Augeja) stallis — grieķu mitoloģijā Elīdas valdniekam Auge-

jam piederēja trīs tūkstoši vēršu un to staļļi netika tīrīti vairākus

gadus no vietas, bet Hērakls tos iztīrīja vienā dienā.

8 Kuzens (no franču val. cousin) — brālēns.

Radāmajās domas

1 Zemnieku savienība — latviešu lauku buržuāzijas partija buržuāzis-

kajā Latvijā.
2 Neaizskar mani (latīņu val.).

•Sīkāk par to skat: Freinbergs K. Raiņa nepabeigtā luga «Dzē-

rājs». — Karogs, 1956, 9. nr., 109.-113. Ipp.
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VĀLĪTE

lECERU TAPŠANA

Ilgāku laiku Rainis gatavojās rakstīt «leišu komēdiju». Pirmās iece-

res par šo darbu radušās 1923. gada jūnijā. 1923. gada 18. jūnijā uz

Lietuvu bija devusies skolotāju grupa ekskursijā, bet Rainis tai līdzi

neaizbrauca un 20. jūnijā dienasgrāmatā ierakstīja: «Leišu ekskursija

dara lielu uztraukumu pie leišiem. Žēl, ka nebraucu, bet būtu nogurdi-

nājusi.» Pēc divām dienām (22, jūnijā) Raiņa dienasgrāmatā tapis šāds

ieraksts: «ledomājos, ka jāraksta leišu komēdija, un izdomāju gatavu

plānu pavakarē. [. .] «Jaunākajās Ziņās» lasu par lielisko skolotāju uz-

ņemšanu Lietavā, kreņķējos un izdomāju leišu komēdiju.» Tajā paša

dienā Rainis uzrakstījis iecerētās komēdijas sākuma plānu, bet 24. jū-

nijā izplānojums, kā liecina dienasgrāmatā lasāmais ieraksts, bijis ga-

tavs. Tad darbs pārtrūcis. īsu ieceri radāmajai lugai dramaturgs atzī-

mējis 1923. gada 1. augustā, bet dienasgrāmatā 23. decembrī secinājis:

«Jāraksta leišu joku luga, bet gribas sīkumus darīt.»

Aizsāktajai lugai Rainis pievērsies 1924. gada vasarā un tad sācis

to saukt par «Vālīti». 14. jūnijā dramaturgs iekārtojis vāciņus, uz ku-

riem rakstīts: «Lietuviešu komēdija Vālīte». Tajā pašā datumā dienas-

grāmatā radies šāds ieraksts: «Sāku no rīta .. piezīmes pie leišu lugas

«Vālītes».» Taču Raiņa rokrakstos nav «Vālītei» domātu piezīmju, kas

būtu datētas ar 14. jūniju. 13. jūlijā dramaturgs dienasgrāmatā izpaudis

savas pārdomas: «.. kuru drāmu tūliņ? [..] Vajadzētu dot ko gluži

jaunu. — «Vālīte»? Moderna drāma? Aforismi?» Bet 14. jūlijā Rainis

dienasgrāmatā ierakstījis: «Man jātop atkal modernam: aforismi un «Vā-

līte».» Vairāk piezīmju par iecerēto lietuviešu komēdiju «Vālīte» nav.

Radāmās domas lugai «Valite» iespiestas pēc rokraksta (100455;

22969). Pirmpublicējums.

SKAIDROJUMI RADĀMAJAM DOMĀM

1 Pirmā pasaules kara laika, kad vācu militāristi draudēja Lietuvu un

Latviju pakļaut Vācijai un pārvācot vietējās tautas, Rainis 1915. gada

26. jūlijā ārzemēs dzīvojošo lietuviešu un latviešu vārdā uzrakstīja

deklarācijas — uzsaukuma projektu, kurā uzstājās par lietuviešu un

latviešu tautu patstāvību. Rainis izvirzīja tēzi «Autonomija saistībā ar

Krieviju» (29482).

LAUKU TUKŠUMS

Lugai «Lauku tukšums» radāmās domas uzrakstītas 1923. gada 24. jū-

nijā, 16. un 17. jūlijā. Raiņa dienasgrāmatā 1923. gada 17. jūlijā minēts
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ari cits lugas nosaukums — «Lauku inteliģences trūkums». Radāmās do-

mas lugai «Lauku tukšums» iespiestas pēc rokraksta (22823). Pirmpub-

licējums.

SLUDIŅKĀZAS

lECERU TAPŠANA

Komēdijai «Sludiņkāzas» radāmās domas Rainis atzīmējis 1923. gada
1. jūlijā. Uz vienas no rokrakstu lapiņām minēts arī otrs iespējamais

lugas virsraksts — «Sludinuma precības». Komēdijas sarežģījumus rada

laikrakstā izlasīts precību sludinājums.

Radāmās domas lugai «Sludiņkāzas» iespiestas pēc rokraksta (22822).

Pirmpublicējums.

SKAIDROJUMI RADĀMAJAM DOMAM

1 Kerenkas — papīra naudas zīmes, kas izlaistas A. Kerenska Pagaidu

valdības laikā 1917. gadā.

SOKRĀTS

lECERU TAPŠANA

Sarunā ar A. Birkertu Aspazija izteikusies, ka Rainim jau kopš mā-

cību gadiem grieķu filozofa Sokrāta personība likusies īpaši tuva un

pievilcīga.1 1921. gada 30. augustā Rainis dienasgrāmatā atzīmējis ieceri

rakstīt dramatisku darbu par Sokrātu: «Lugām Sokrāts.» 1922. gada

23 decembrī, domājot par radāmajiem darbiem, dramaturgs dienasgrā-

matā ierakstījis: «.. jāpāriet uz jaunām idejām: vecās labās kārtības,

kultūras utt. laušana ar «Sokrātu» un «Aleksandru».»

Radāmās domas iecerētajai lugai Rainis uzrakstījis 1923. gada 29. ok-

tobri.
Ija

Radāmās domas lugai «Sokrāts» iespiestas pēc rokraksta (23273).

ar
Pirmpublicējums.

SKAIDROJUMI RADĀMAJAM DOMĀM

1 Rainis atsaucas uz Delfu orākula paziņojumu, ka Sokrāts esot gudrā-

kais no cilvēkiem.

1
Birkerts A. J. Raiņa dzīve. — Gram.: Rainis J. Dzīve un daibi,
1. sēj. R.( 1937, 40. lpp.
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* Rainis te runā par Aspazijas dramatisko fragmentu «Sokrāts un bak>

bante». Sokrātu kā patiesības simbolu Aspazija pretstatījusi dailei —

bakhantei.

SAGLĀBTS SKANDĀLS

1924. gadā Rainis iecerējis komēdiju, kurā gribējis tēlot sava laika

sabiedrības turīgo aprindu izkurtušo ģimenes dzīvi. 4. septembri dra-

maturgs dienasgrāmatā ierakstījis: «.. jauns komēdijas temats: skandāls

kundzei.» Pēc dažām dienām — 9. septembrī — dienasgrāmatā parādījies

šāds ieraksts: «Taisu plānu «Skandāla komēdijai», arī nav patīkami rak-

sturi galvenais.» Tajā pašā dienā Rainis atzīmējis iecerētās komēdijas

pirmo divu cēlienu plānu, taču 11. septembrī viņu mākušas šaubas, vai

plānotais darbs neradīs pretreakciju: «Ābolus lasu. Vējš dara melanho-

lisku. Jādabū temats joku lugai. «Skandālu» pārmetīs man pašam.»

12. septembrī rakstnieks darbu tomēr turpinājis. Komēdijai «Saglābts

skandāls» Rainis pievērsies vēl kādas dienas — viņš uzrakstījis vēl pā-

ris nedatētu radāmo domu lapiņu un 14. septembrī iekārtojis vāciņus ar

uzrakstu «Saglābts skandāls» (123274/45). Kā liecina 9. septembrī izda-

rīta piezīme, Rainis domājis arī par citu lugas virsrakstu — «Glābta

tikumība» (22969/17).
Pēc 1924. gada 14. septembra darbs, liekas, pārtrūcis, un tikai die-

nasgrāmatā 4. oktobrī atspoguļojas Raiņa šaubas: «Vai nevajadzētu

«Skandāla» lugu rakstīt?» Taču darbs nav veicies, un 3. decembri Rainis

dienasgrāmatā ierakstījis: «Kā pacelt teātri? ar lugām, komēdiju. Nē, no

manis to negaida.» Doma, ka komēdija sabiedrībā nav gaidīta, dra-

maturga darba rosmi nav sekmējusi.
Radāmās domas lugai «Saglābts skandāls» iespiestas pēc rokraksta

(22969). Pirmpublicējums.

SKUNDURIŅA SMIEKLI

Pirmā iecere bērnu lugai «Skunduriņa smiekli» atzīmēta 1924. gada

26. decembrī. Tad Rainis lugu pēc tās centrālā tēla
— zēna Anšeļa —

saucis par «Anšeļa smiekliem». Meitene skumjo, kautrīgo puisēnu iesauc

par Skumdrūmi, bet zēni šo vārdu pārveido un saukā Anšeli par Skun-

duru. Otrreiz Rainis lugai pievērsies 1928. gada 15. un 18. septembrī,

kad uzrakstījis tās plānu un ļoti īsu dialoga fragmentu. Lugai domāto

ieceri Rainis realizējis stāstā «Anšelis, kalpazēns», kas iekļauts šī izde-

vuma 17. sējumā.

Radāmās domas lugai «Skunduriņa smiekli» iespiestas pēc rokraksta

(22372). Pirmpublicējums.
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ASNU ZENI

lECERU TAPŠANA

1928. gada 1. janvāri Rainis atzīmējis radāmās domas lugai «Asnu

zēni», kurā vajadzēja izskanēt dramaturga kritiskajai attieksmei pret

garīgu interešu trūkumu buržuāziskajā sabiedrībā. Garīgi tukšiem bur-

žuāzijas pārstāvjiem Rainis gribēja pretstatīt jaunu, garīgi rosīgu, no

proletariāta aprindām nākušu cilvēku. 1928. gada 10. augustā Rainis

lugai «Asnu zēni» uzrakstītās radāmās domas apkopojis vāciņos, uz ku-

riem atzīmējis dažādus virsrakstu variantus:

«Asnu zēni

Jaunproleti

Nākošie

Pasaules namdaris

Saules bērni, Cēlēji
Trimdinieka dels

Tevi un dēli — asnu zēni

Jaunais ideālists

Cīņa pēc jaunas dzīves» (22932/13).

Pamudinājumu pievērsties jaunatnes problēmām dramaturgam devis

raksts «Cīņa par sociālistisku cilvēku», kas publicēts krievu sociālde-

mokrātu laikrakstā «CounaAHCTiruecKHH BecTHHK», paraksts «B.», gads

un laikraksta numurs no izgriezuma nav nosakāms (22932/15). Minētajā

rakstā Rainis pasvītrojis vairākus teikumus par vācu strādnieku jaunat-

nes garīgajām rosmēm, piemēram, viņš pasvītrojis domu: «Sociālajai

higiēnai vārda visplašākajā nozīmē jāveicina jauna, augstāka, cilvēciski

kvalificētāka proletariāta un sociālā cilvēka tipa veidošana. [. .] Bet gal-

venā nozīme jauniešu kustībā ir biedriskuma, kolektīvisma gara audzi-

nāšanai.»

Dažas no rakstā izteiktajām atziņām Rainis plānojis ietvert iecerē-

tajā lugā.

Radāmās domas lugai «Asnu zēni» iespiestas pēc rokraksta (22932).

Pirmpublicējums.

SKAIDROJUMI RADĀMAJAM DOMAM

1 Šībers (no vācu val. Schleber) — spekulants.
2 Džeza orķestris (angļu val.).

ZIEDU ZAIGA

Lugu «Ziedu zaiga» Rainis sācis rakstīt 1928. gada septembri. 11. sep-

tembri dramaturgs dienasgrāmatā atzīmējis rakstāmo bērnu lugu sarakstu
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un tajā minēts temats «Ķīniešu puķu teika». Tā devusi ierosmi lugai

«Ziedu zaiga». 18 septembrī Rainis iekārtojis vāciņus ar iespējamiem

radāmās lugas nosaukumiem: «Ziedu nāras, Ziedītes, Ziedu zaiga»

(22932/1). Tajā pašā dienā Rainis uzrakstījis nākamās lugas plānojumu.

Manuskriptā gan nav datējuma, bet jādomā, ka arī samērā plašais

fragments lugas pirmajam cēlienam tapis septembri. 1929. gada 3. jan-

vārī dienasgrāmatā Rainis minējis iecerēto lugu radāmo darbu sarakstā,

bet 15. janvārī paudis tur savas pārdomas par to, vai nebūtu jāraksta

«Ziedu nāras».

Lugā «Ziedu zaiga», kā to liecina plānojumi, īstenība būtu mijusies

ar pasaku un fantāzijas ainām. Tajā darbojas vecāks vīrs un viņa pie-

ņemtais dēls, ņiprais Aldis, bet lugas tālākajā gaitā darbībā vajadzēja

iesaistīties arī ziediem un dabas spēku personificējumiem.

Mākslinieciski lugas fragments ir vairāk izstrādāts nekā citi aiz-

sāktie darbi. Dzejoļu krājumā «Lielās līnijas», kas A. Birkerta

kārtojumā iznāca pēc Raiņa nāves, kā atsevišķs dzejolis ar virsrakstu

«Reiz bij man meitiņa» publicēts veča monologs. Neliels lugas frag-

ments publicēts žurnālā «Atpūta» 1940. gada 818. numurā (ar piezīmi

«No Raiņa atstātajiem rakstiem»). Viss lugas fragments publicēts

1951. gadā izdotajā J. Raiņa Kopotu rakstu 11. sējumā, 549.—560. Ipp.

Sajā izdevumā lugas «Ziedu zaiga» fragments iespiests pēc tīrraksta

(23032), bet radāmās domas — pēc rokraksta (22932). Pēc iesakņotās

tradīcijas luga saukta par «Ziedu zaigu», kaut arī Rainis vairākkārt pie-

minējis tās otru nosaukumu — «Ziedu nāras».

VITAUTS

lECERU TAPŠANA

Pirmās radāmās domas lugai par lietuviešu lielkņazu, Lietuvas valsts

paplašinātāju Vitautu Rainis atzīmējis 1929. gada 11, janvārī. 1929. gada
13. janvārī dramaturgs dienasgrāmatā ierakstījis: «Jauns uzdevums: Vol-

ters par Vitautu. Jāraksta drāma vai triloģija.» Turpmākajā darba pro-

cesā Rainis tā arī nebija īsti izšķīries, vai Vitautam viņš veltīs drāmu

vai drāmu triloģiju, — vietumis radāmajās domās runāts par vienu lugu,

cituviet — par lugu triloģiju. Pie iecerētā darba Rainis atgriezies tā

paša gada februārī, pēc tam vēlreiz lugai pievērsies augustā, kad uzrak-

stījis nelielu fragmentu dzejā un atzīmējis radāmās domas.

Domājot par drāmas «Vitauts» rakstīšanu, Rainis plaši studējis Lie-

tuvas vēstures avotus, vietumis tos konspektējis, fiksēdams nozīmīgākos

notikumus Lietuvas pagātnē. Raiņa radāmajās domās konkrēti gadu

skaitļi un vēsturiskas personas mijas ar dramaturga paša izdomātiem

notikumiem un personvārdiem.



Darbu pie drāmas «Vitauts» Rainis pārtrauca 1929. gada 10. augustā,

un tā bija pēdējā luga, pie kuras rakstnieks strādājis.

Teksta uzmetumi un radāmas domas lugai «Vitauts» iespiestas pēc

rokraksta (22801). Pirmpublicējums.

SKAIDROJUMI RADĀMAJAM DOMAM

1 Gudi
— baltkrievi.

' Polijas karalis Kazimirs dēvēts par Kazimiru Lielo.

1 Tariba (no lietuviešu val. taiyba) — padome, dome,

4
Janvāris (lietuviešu val.).

1 Oparovskis — vēsturiska persona, viens no Vitauta laika dižcilšiem,

ko tauta cienījusi vairāk par Vitautu.

4 Liepos (lietuviešu val.) — jūlijs. Jurģis Gedigolds 1429. gada jūliji

kopā ar Vitauta maršalu Rumboldu un sekretāru Maldžiku ceļoja uz

Polijas seimu Lenčicā prasīt no Jagaiļa atbildi par Vitauta kronēšanu»

7 Savienība (lietuviešu val.).
8 Spiediens uz austrumiem (vācu val.).
9 Pjasti — vecākā poļu valdnieku dinastija, kas nodibināja Polijas valsti.

Ģedimina meita Anna apprecējās ar Kazimiru (Lielo) no Pjastu di-

nastijas.

TRĪS PRECNIEKI

Lugas «Trīs precnieki» fragments uzrakstīts 1929. gada 19. jūlijā un

3. augustā. Radāmo domu iecerētajam darbam nav.

Fragments iespiests pēc rokraksta (22969). Pirmpublicējums.

MĪLAS DEVĒJA

Lugas «Mīlas devēja» radāmo domu sacerēšanas laiks nav zināms,

jo rokraksta lapiņas nav datētas. Uz vāciņiem atzīmēts arī otrs virs-

raksts — «Indu drāma», jo lugas darbībai vajadzēja noritēt senajā

Indijā.
Radāmās domas lugai «Mīlas devēja» iespiestas pēc rokraksta (22811).

Pirmpublicē jums.
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LUGU IECERES

PROGRAMMAS DRĀMA

Radāmās domas «Programmas" drāmai» Rainis atzīmējis 1907, gada

3. februārī.

Radāmās domas iespiestas pēc rokrakstā (23273/122). Pirmpublicē-

jums.

SIEVIEŠU DRĀMA IZ STRĀDNIEKUDZĪVES

Radāmās domas «Sieviešu drāmai Iz strādnieku dzīves» Rainis atzī-

mējis 1909. gada 16. aprīlī.

Radāmās domas iespiestas pēc rokraksta (123286). Pirmpublicējums.

SKAIDROJUMI RADĀMAJAM DOMĀM

1 Madagasieši (tagad Madagaskaras Demokrātiskās Republikas iedzīvo-

tāji) — Madagaskaras salas iedzīvotāji, kas cēlušies no malajiešiem

un polinēziešiem. Rainis tulkojis vairākas madagasiešu dziesmas. Skat.

šī izdevuma 8. sēj., 229.—231. ipp.

SMALKUMA DRĀMA

1910. gadā Rainis plānojis rakstīt lugu par garīgi smalkas personības

traģiku. Tā kā virsrakstu iecerētajam darbam Rainis nav atradis, viņš

lugu dēvējis par «Smalkuma drāmu».

«Smalkuma drāmai» domātajās Raiņa atzīmēs ieskanas arī motīvi no

«Sieviešu drāmas iz strādnieku dzīves».

Radāmās domas «Smalkuma drāmai» iespiestas pēc rokraksta (23272).

Pirmpublicējums.
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SKAIDROJUMI RADĀMAJAM DOMĀM

1 lejūtīga sirdsapziņa (vācu val.).
1 Dotē — iespējams, Raiņa māsa Dora Stučka, taču Doru Rainis mīlēja

un viņai veltīja lugu «Krauklītis».

EMIGRANTA DRĀMA

Radāmās domas «Emigranta drāmai» Rainis uzrakstījis 1910. gada

9. decembrī. Faktiski dramaturgs ir fiksējis vienīgi sižetu, kas kādreiz

varētu noderēt drāmai. «Emigranta drāmas» iecere sasaucas ar Raiņa

izplānoto lugu ciklu par Trimdinieku (skat. šī sējuma 182. Ipp.).

Radāmās domas iespiestas pēc rokraksta (22815). Pirmpublicējums.

VECUMA TRAĢĒDIJA

Radāmās domas «Vecuma traģēdijai» Rainis uzrakstījis 1912. gada

12. aprīlī. «Vecuma traģēdijai» iecerētās idejas un pārdomas Rainis vē-

lāk ietvēris traģēdijā «lija Muromietis».

Radāmas domas iespiestas pēc rokraksta (22946). Pirmpublicējums.

TĒVI UN DELI

Radāmās domas lugai «Tēvi un dēli» Rainis atzīmējis 1913. gada
2. februārī. Rakstnieks lugu bija domājis izvērst, iekārtoti vāciņi ar

virsrakstu «Tēvi un dēli. Lauku luga».

Radāmas domas iespiestas pēc rokraksta (22929). Pirmpublicējums.

SKAIDROJUMI RADĀMAJĀM DOMAM

1
Lepskis —

žurnālists un literāts Jānis Kovaļevskis.
2

Ziemelis — domājams, Komunistiskās partijas darbinieks un publicists,

daudzu literatūras problēmām veltītu rakstu autors Jānis Bērziņš-

Ziemelis.

EMILIO DESPRES

Radāmās domas lugai «Emilio Despres» Rainis uzrakstījis 1914. gada

17. septembrī pirmā imperiālistiskā pasaules kara tiešā iespaidā.

Radāmās domas iespiestas pēc rokraksta (123286). Pirmpublicējums.
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SKAIDROJUMI RADĀMAJAM DOMĀM

1 Coltz — domājams, vācu feldmaršals Kolmars Golcs, kas 1914, gada

augustā bija Beļģijas ģenerālgubernators.

PAŠNĀVĪBA PARĪZĒ

Ar Raiņa iecerēto «Pašnāvības drāmu» sasaucas viņa iecere lugai
«Pašnāvība Parīzē». Radāmās domas lugai «Pašnāvība Parīzē» nav datē-

tas, taču, spriežot pēc Raiņa piezīmes ««Dzimtenes Vēstnesis» nr, 10,

12.1.13.», tās uzrakstītas pēc 1913. gada 12. janvāra.

Raiņa radāmajās domās atzīmētajā «Dzimtenes Vēstneša» numurā

publicēta informācija «Pašslepkavība skatītāju priekšā», kurā stāstīts par

23 gadus veca Parīzes ormaņa, divu bērnu tēva, pašnāvību. Viņš, ļaužu

pūlim noskatoties, ielēcis kanālā.

Radāmās domas lugai «Pašnāvība Parīzē» iespiestas pēc rokraksta

(22810). Pirmpublicējums.

PAŠNĀVĪBAS DRĀMA

Raini ilgāku laiku nodarbinājusi problēma par vienkāršo darba cil-

vēku neciešamajiem dzīves apstākļiem, kas dažkārt noveduši izmisumā

nokļuvušos līdz pašnāvībai. Rakstnieks iekārtojis īpašus vāciņus ar uz-

rakstu «Pašnāvība» un tajos sakopojis laikrakstu izgriezumus, kuros

stāstīts par dažādiem pašnāvības gadījumiem (22930). Kādā laikraksta

izgriezumā (22812/4) lasāms ziņojums par divkāršu pašnāvību, ko kopīgi

izdarījuši divi jaunieši. Laikrakstos minētie fakti Raini pamudinājuši

iecerēt «Pašnāvības drāmu». Radāmās domas šai lugai Rainis uzrakstījis

1916. gada 2. decembri.

Radāmās domas «Pašnāvības drāmai» iespiestas pēc rokraksta (22812).

Pirmpublicējums.

VALDEMĀRS

Radāmās domas lugai «Valdemārs» Rainis atzīmējis 1917. gada

19. februārī. lecerētajā lugā dramaturgs gribēja tēlot rosīgo latviešu sa-

biedrisko darbinieku Krišjāni Valdemāru. Radāmajās domās Rainis mi-

nējis spilgtākos notikumus no K. Valdemāra darbības.

Radāmās domas iespiestas pēc rokraksta (22945). Pirmpublicējums.
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SKAIDROJUMI RADĀMAJĀM DOMĀM

1 1865. gadā K. Valdemārs, gribēdams palīdzēt latviešu zemniekiem,

iepirka Novgorodas guberņā zemes gabalus, lai tur organizētu latviešu

koloniju. Izrādījās, ka zemes gribētāju bija pārāk daudz, tās nepietika,

turklāt trūcīgajiem kalpiem par zemi nebija ko maksāt. Beidzot K. Val-

demāram aizlied/a uzturēt jebkādus sakarus ar «latviešu cilts iedzī-

votājiem Baltijas novadā».

' 1862.—1865. gadā K. Valdemārs izdeva «Pēterburgas Avīzes».

?
Kopš 1872 gada K. Valdemārs strādāja Maskavas Jūrniecības biedrībā

par darbvedi.

' 1847. gadā Ēdolē K. Valdemārs kopā ar A. Spāgi un K. Lepevicu or-

ganizēja «Jūras izsmelšanas biedrību», kuras uzdevums bija izglītības

centienu propaganda.
s 1882. gadā K. Valdemārs nodibināja latviešu kuģniecības biedrību

«Austra».

'
Ai K. Valdemāra iniciatīvu 1864. gadā Ainažos atvērta pirmā jūrskola.

MILDAS DĀRZS

Radāmās domas lugai «Mildas dārzs» Rainis uzrakstījis 1919. gada
18. janvārī. Lugā dramaturgs domājis izmantot latviešu folkloras vielu,

centrā izvirzot bāreņu, sērdieņu, sieviešu aizstāves, cilvēka mūža licē-

jas un liktens lēmējas Laimas tēlu. Lugas nosaukumā minēta Milda. Lie-

tuviešu vēsturnieks un publicists T. Narbuts Mildu izdaudzināja par mī-

lestības dievieti, taču zinātniska pamatojuma šim pieņēmumam nav.

Kopš 19. gs. otrās puses ari daži latviešu rakstnieki, to vidū Rainis,

savos darbos Mildu dēvējuši par mīlestības dievieti.

Radāmās domas iespiestas pēc rokraksta (121041). Pirmpublicējums.

SKAIDROJUMI RADĀMAJAM DOMAM

1 Ovlda «Heroidas»
— romiešu dzejnieka Ovīdija daiļdarbs, ko veido

vēstules, kuras mitoloģiskas varones raksta saviem iemīļotajiem vai

vīriem.

KURTS EIZNERS

Radāmās domas lugai «Kuits Eizners» Rainis uzrakstījis 1919. gada

26. februārī.

Radāmās domas iespiestas pēc rokraksta (121057). Pirmpublicējums.
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SKAIDROJUMI RADĀMAJAM DOMĀM

1 Sapņojums 5 cēlienos (vācu val.).

PROZAS LUGA

Radāmās domas «Prozas lugai» Rainis atzīmējis 1920. gada 17. sep-

tembrī. Tā apliecina lugas tematu meklējumus.

Radāmās domas iespiestas pēc rokraksta (23272; 22930). Pirmpubli-

cējums.

SKAIDROJUMI RADĀMAJAM DOMAM

1 Kultūras cīņa (vācu val.) — apzīmējums Bismarka cīņai pret katoļu

garīdzniecību un baznīcu. Šī cīņa sākās 1871. gadā un ilga līdz

1887. gadam. Starp citu, tika izdots likums pret baznīcas ietekmi uz

skolu, kā arī tika ieviesta civilā laulību reģistrācija.

JOKU LUGA

Radāmās domas «Joku lugai» Rainis uzrakstījis 1920. gada 22. sep-

tembrī. Tajās izpaužas Raiņa asi kritiskā attieksme pret buržuāziskās

Latvijas reālo īstenību.

Radāmas domas iespiestas pec rokraksta (23272). Pirmpublicējums.

ZOBGALIS

Radāmās domas lugai «Zobgalis» atzīmētas 1921. gada 11. janvāri.

Radāmās domas iespiestas pēc rokraksta (23272). Pirmpublicējums.

BAGĀTS UN NABAGS

Radāmās domas pasaku lugai «Bagāts un nabags» Rainis uzrakstījis

1923. gada 5. septembrī.

Radāmās domas iespiestas pēc rokraksta (22824). Pirmpublicējums.

KUSTOŅU LUGA

1923. gadā Rainis iecerējis pasaku lugu, kurā darbotos mājas dzīv-

nieki. 1923. gada 16. aprīlī viņš uz kādas lapiņas atzīmējis: «Mājlopu



karš ar zvēriem. Svābe, I, 26, 28, 51, 39» (22824/30). Kā liecina minētā

piezīme, Rainis lasījis «Latvju tautas pasakas» A. Švābes sakārtojumā1.
Sī izdevuma otrā sējuma 1. un 2. burtnīcā sakopotas «Kustoņu pasa-

kas». Šo nosaukumu Rainis paņēmis iecerētās lugas pagaidu virsrakstam.

Minētajā krājumā Rainis lasījis ar 28. numuru publicēto pasaku «Māj-

lopu karš ar zvēriem», 26. numuru — «Suns — vilka kurpnieks», 39. nu-

muru — «Muļķa vilks iet medīt» un 51. numuru — «Mājlopi ceļ ēkas».

Lasītās pasakas Raini rosinājušas domu par jaunas lugas rakstīšanu, un

1923. gada 30. septembrī dienasgrāmatā viņš ierakstījis: «Temats: kus-

toņi ceļ māju. Liels nemiers, ka nevaru dabūt tematu.» Pēc dažām die-

nām, 4. oktobrī, Rainis atzīmējis iecerētās pasaku lugas plānojumu. Pēc

tam Rainis nav vairs pievērsies «Kustoņu lugai», bet savu ieceri par

šādu lugu pārveidotā variantā realizējis lugā «Suns un kaķe».

Radāmās domas «Kustoņu lugai» iespiestas pēc rokraksta (22824).

Pirmpublicējums.

LEIPUTRIJA

Lugas «Leiputrija» radāmo domu sacerēšanas laiks nav zināms.

Radāmās domas iespiestas pēc rokraksta (22824). Pirmpublicējums.

SKAIDROJUMI RADĀMAJĀM DOMĀM

1 Leiputrija — teiksmaina pasaku zeme, kurā cilvēki nestrādādami dzīvo

pārpilnībā. Lai tiktu Leiputrijā, pēc pasakas stāstījuma, jāveic grūts

uzdevums — jāizēdas cauri biezputras kalniem.

' Rainis te atsaucas uz epizodi F. Rablē romānā «Gargantija un Pan-

tagriels».

1
Latvju tautas pasakas, 2. sēj., 1.—2. burtnīca. Sakārtojis A. Švābe.

R., 1923.



DRĀMU TEMATI

Rainis atzīmējis vairākus lugās izmantojamus tematus: vai nu lasīts

darbs, vai dzīves notikums ierosinājis dramaturgu risināt kādu problēmu,

un dažās rindās viņš fiksējis tās būtību. lecerētajiem lugu tematiem

Rainis nav vēl atradis nosaukumus.

SKAIDROJUMI TEKSTAM

1 Fliegende Hollānder (Der fliegende Hollānder) (vācu val.) — Klīstošais

holandietis — R. Vāgnera opera.

2 H. Heijermansa luga, kas pazīstama ari ar nosaukumu «Cerība uz

svētību».

3 Rezonements — Rainis šo vārdu, domājams, atvasinājis no svešvārda

«rezonieris».

4 Frike — domājams, tēls R. Vāgnera operu cikla «Nībelungu gredzens»

operās «Reinas zelts» un «Valkīra».

5 Raiņa lugas «Put, vējiņi!» sākotnējais nosaukums.

6
Domājams, Dinsberģis Ernests, rakstnieks un tulkotājs, ko 1864. gadā

varas iestādes atstādināja no darba Dundagas Kubeles skolā un izsū-

tīja uz Jaunjelgavu. Vācu iestādes represēja ari E. Dinsberģa brāli

Krišjāni Dinsberģi.
7 Pavasara naktī uzkrita sarma (vācu val.).



421

TRIJOTNE UN ČETRATNES KOPE

Rainis loloja ieceri izveidot plašākus lugu ciklus, un 1916. gada

12. martā viņš atzīmējis plānus diviem cikliem: pirmajā ciklā ietilptu

trīs, otrajā — četras lugas. Tajā pašā dienā Rainis atzīmējis vēl citus

apsvērumus par radāmo lugu cikliem: «Savienot trejatni ar četratni par

vienu lieldarbu 2 daļās kā Iliāda un Odiseja.

Latve sevī un visā pasaulē vieno nirvānas domas abās, 4. un 3.

Arējā vienotāja luga par autoru pašu, arī vienotāju.

Vēl vajga pretnes: Latve un Arlatve.

Tad tik latvis.

Jeb vai mīla? Jo tā pamata ideja» (22962/3).
Rainim bijusi arī doma abus ciklus apvienot vienā, pievienojot tam vēl

«divotni» un «vienotni». Šāda iecere fiksēta «Lieldarbā» materiālos:

«Četratne: Zīles vēsts

Durbes darbs

Zemgales gals

Imanta ausma

Trejotne: Jānis Vīrs

īls

Mūžība

Divotne: Antikrists

Mīlas devēja (Aleksandrs)

Vienotne

Vai tas nebūtu jau tas meklētais lieldarbs? Bet nav izpildīta svarīga

prasība» (22962/4).

Vēlāk Rainis tikko minētos pierakstus iekļāvis plānotā «Lieldarbā»

materiālos. Tā kā «Lieldarbā» žanrs nav nosakāms, tā materiāli tiks

publicēti šī izdevuma pēdējā sējumā.

«Trijotnes» un «Četratnes kopēs» plāni iespiesti pēc rokraksta

(22815). Pirmpublicējums.



IECERĒTO LUGU NOSAUKUMI

Rainis mēdza laiku pa laikam uzrakstīt iecerēto lugu sarakstus. Šajos

sarakstos līdzās iecerētajām lugām minēti arī pabeigto lugu nosaukumi,
dažkārt arī klasiķu darbi. Minētie saraksti iekļauti šajā Raiņa Kopotu

rakstu izdevumā, lai sniegtu pārskatu par Raiņa ieceru plašumu un

daudzveidīgumu. Dažviet dramaturgs iecerētās lugas tematiski grupējis.

Lugu nosaukumu saraksti iespiesti pēc rokrakstiem (mv. nr. atzīmēts

pēc katra saraksta). Pirmpublicējums.

SKAIDROJUMI TEKSTAM

1 Melnsvārcis Skudra (vācu vai.).
2 Abonoteibas Aleksandrs, dzīvojis 2. gadsimtā Abonosas pilsētā, viltus

pareģis, šarlatāns, brīnumdarītājs. Pret viņu vērsts Lukiāna pamflets

«Aleksandrs jeb viltus pravietis».
3

Kreidolfs Ernsts — vācu rakstnieks un bērnu grāmatu ilustrētājs.
4 Švabi (vācu val.) — Švābijas novada iedzīvotāji, daudzu tautas radītu

komisku stāstu varoņi, kas aptuveni atbilst Latvijā populārajiem sep-

tiņiem malēniešiem.
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FILMAS «IZ NĀVES BEDRĒM» SCENĀRIJS

lECERU TAPŠANA

Rainis ir viens no pirmajiem latviešu rakstniekiem, kas pievērsies

kinodramaturģijai. Darbu pie filmas «Iz nāves bedrēm» scenārija Rainis

sācis 1920. gadā. Par to dramaturgs pats rakstījis: «Sacerēts teksts ir

15.7.20. uz latviešu filmas biedrības uzaicinājumu, bet, tā kā grozījās

dažas tehniskas kombinācijas, tad teksts netika pabeigts.»' Filmas frag-

menta lapiņas sakopotas vāciņos ar uzrakstu «Filma «Iz nāves bedrēm»»,

turpat ir datuma atzīme «15.7.20.». Mākslinieciskajā ziņā scenārijs nav

izstrādāts, un, cik var spriest, tas rakstīts steigā. Filmas darbība risinās

pirmā imperiālistiskā kara laikā, kad Latviju okupē vācu militāristu ka-

raspēks. Rainis precīzi iezīmējis kārtu diferenciāciju laukos un lielsaim-

nieku sadarbošanos ar vācu baroniem; ne vienmēr pārliecina, kā liekas,

pēc subjektīviem nostāstiem veidotās ainas, kur tēlota zemnieku padzī-

šana no mājām. Taču autora pamatdoma ir pareiza: kad 1915. gadā

Kurzemei tuvojās ķeizariskās Vācijas karaspēks, baltvācu baroni pat

provocēja latviešu zemnieku evakuēšanu, lai iegūtu viņu zemi slepeni

plānotai Kurzemes kolonizēšanai ar vāciešiem.

Kopotos rakstos «Dzīve un darbi» Rainis norādījis: «Cik atceros, ap-

mēram tanī pat laikā sarakstīju arī otru tekstu, bet tur man nav ne

rokraksta, ne pirmuzmetuma.»2 Otrs scenārijs saucies «Mūža naidnieki»,

Un J. Raiņa Literatūras un mākslas vēstures muzejā ir saglabājies ne-

datēts dokuments, kas apliecina, ka Rainis nodevis scenāriju «Latvju

filmai»: «Akciju sabiedrība «Latvju filma» ar šo apliecina, ka saņem no

dzejnieka J. Raiņa kga kino scenāriju «Mūža pretnieki» 5 daļās par

20 000 rbļ. un 10% no tām summām, par kurām uzņemtā filma tiktu

pārdota ārpus Latvijas» (22825/218). Kā liecina scenārija uzmetumi, pie

šī darba Rainis strādājis 1921. gada 13. martā un 3. aprīlī.

Uzrakstītos uzmetumus Rainis pārlūkojis 1922. gada 14. janvārī, tad

'Rainis J. Dzīve un darbi, 10. sēj. R., 1925, 329. Ipp.
*

Turpat.



iekārtoti vāciņi ar uzrakstu «Mūža naidnieki. Filmas temats drāmā»

(22825/217), tātad scenārija nosaukums nedaudz atšķiras no akciju sa-

biedrības minētā nosaukuma.

Pabeigtais filmas scenārijs nav saglabājies, bet no uzmetumiem, kas

atrodas Raiņa muzejā, priekšstatu par filmas ieceri iemantot grūti. Tās

darbībai vajadzēja noritēt buržuāziskajā Latvijā divdesmito gadu sā-

kumā. Par pretiniekiem Rainis gribēja izvirzīt kādu trūcīgu inžemeri,

kas nevar atrast darbu, un vācu baronu. Filmai bija iecerēti arī divi

atšķirīgi sieviešu tēli, vienu no sievietēm Rainis dēvēja par Liliju

Ēriku, otru par Paulu.

Rainis uz kādas lapiņas (22771/1) atzīmējis aktierus, kas varētu pie-

dalīties filmā «Iz nāves bedrēm»: «Rūmniece, Lilija Ērika, Klint, Amtma-

nis-Briedītis, Mierlauks, Valdšmits, Osis, Mārsietis.» Lomu nosaukumus

Rainis nav atzīmējis.

Filmas «Iz nāves bedrēm» fragments iespiests pēc publicējuma kopo-

tos rakstos «Dzīve un darbi» 10. sēj., 521.—528. Ipp. Teksts salīdzināts

ar rokrakstu (23127).

SKAIDROJUMI SCENĀRIJA TEKSTAM

1 Prūšu drils (no vācu val. Drill — dresūra) — prūšu militārās dresūras

pārstāvis.
2 Ordonance (ordonanse) — īpašs likumdošanas veids un tiesību ko-

dekss. Sajā Raiņa tekstā ordonanse jāuztver kā persona, kas saistīta

ar likumdošanu.
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PERSONU RĀDĪTĀJS*

Abonoteihas Aleksandrs (2. gs.), grieķu pareģis, šarlatāns — 422

Abulfats Dželals ad Dins (1542—-1605), bengāļu impērijas valdnieks

Indijā — 168, 389

Ada, Kārijas valdniece —• 158, 160, 161

Agripa (Agripe) Marks Vipsanijs (ap 62—12 p. tn. ē,), romiešu kara-

vadonis — 69

Agripina (16—59), romiešu ķeizara Klaudija sieva, Nerona māte —

136—138

Akbars Lielais, skat. Abulfats Dželals ad Dins

Aleksandrs Lielais jeb Maķedonijas Aleksandrs (356—323 p. m. ē), Ma-

ķedonijas valdnieks, izcils karavadonis — 153—170, 224, 282,

301, 388, 389

Algirds (Aļģirds, ?—1377), Lietuvas lielkņazs, Ģedimina dēls — 304, 306

Alkibiāds (ap 450—404 p. m. ē.), grieķu karavadonis peršu kaia

laikā —- 194

Alunāns Ādolfs (1848—1912), aktieris un režisors, latviešu dramaturģijas

pamatlicējs — 378

Alunāns Juris (1832—1864), dzejnieks, publicists — 53, 323

Ampēre, skat. Ampērs Andrē

Ampērs Andrē (1775—1836), franču fiziķis, matemātiķis — 105

Arntmanis-Briedītis Alfrēds (1885—1966), aktieris un režisors, PSRS Tau-

tas skatuves mākslinieks — 424

Anaksarhs, sengrieķu filozofs — 155, 161

Andrejevs Leonīds (1871—1919), krievu rakstnieks — 77

Androkothus, skat. Androkots

Androkots, senās Indijas valdnieks, Maķedonijas Aleksandra laika-

biedrs — 150

*
Personu rādītājā nav iekļautas personas, par kurām nav izdevies legūt
tuvākas ziņas. Daudzos gadījumos ir ārkārtīgi grūti norobežot, kad

Rainis runā par vēsturisku personu un kad par savas lugas tēlu —

to pašu vēsturisko personu. Radāmajās domās, piemēram, dažkārt gan-
drīz neiespējami pasacīt, kad Rainis piemin vēstures Aleksandru Lielo

un kad Aleksandrs Lielais figurē kā viņa lugas varonis.
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Anna (ap 1309—1339), Lietuvas lielkņaza Ģedimina meita — 305, 413

Antons, skat. Birkerts Antons

Aristandrs, Aleksandra Lielā pareģis —- 389

Aristofans (ap 446 — ap 385 p. m. ē.), grieķu komediogrāfs — 282, 368

Aristotelis (3R4—322 p. m. ē.), grieķu filozofs, zinātnieks, dzejnieks,

Aleksandra Lielā skolotājs — 153—155, 166, 169, 170

Arons Matīss (1858—1939), žurnālists un bibliogrāfs — 384

Arsinoja, Ēģiptes valdnieka Ptolemaja II māsa un sieva — 163

Aspazija (īst. v. Elza Pliekšāne, 1865—1943), dzejniece un dramaturģe,

Raiņa dzīvesbiedre — 9, 282, 365, 376—379, 394, 399, 402, 405,

409, 410

Aspazija (ap 470 p. m. ē.—?), Perikla sieva — 75

Augusts Gajs Jūlijs Cēzars Oktaviāns (63—14 p. m. ē.), senās Romas

pirmais imperators — 69

Aurēlijs Viktors Seksts (4. gs.), romiešu vēsturnieks — 136, 386

Auseklis (īst. v. Miķelis Krogzemis, 1850—1879), dzejnieks — 204,

323, 398

Avens Harijs (1910—1976), aktieris — 401

Bairons Džordžs Gordons (1788—1824), angju dzejnieks — 77

Barklajs dc Tolli Mihails (1761—1818), krievu karavadonis, ģenerāl-

feldmaršals — 44

Batorijs Stefans (1533—1586), Polijas karalis no 1576. g. — 369

Baumanis Johans Heinrihs (1753—1832), baltvācu gleznotājs, lokalizējis

latviešu valodā lugas — 378

Beatriče (?—1290), Dantes iemīļotā — 376

Beldavs Gustavs (1867—1919), ārsts un literāts — 191, 392, 393

Bergs Edgars (1878—?), mācītājs, rakstījis reliģiskus apcerējumus — 80

Bergs Kristaps (1843—1907), rūpnieks, buržuāziski sabiedrisks darbi-

nieks — 240, 406

Bermonts-Avalovs Pāvels (1881—1936), kontirevolūcijas militārs darbi-

nieks — 186

Bērziņš-Ziemelis Jānis (1881—1938), revolucionārās kustības dalīb-

nieks, partijas un padomju darbinieks, literatūras kritiķis — 319,

384, 415

Bībners Georgs (1813—1837), vācu rakstnieks — 8, 276

Bīnemanis Fridrihs Gustavs (1838—1903), vācu vēsturnieks — 395, 396

Birkerts Antons (1876—1971), literatūras kritiķis un rakstnieks, LPSR

Nopelniem bagātais kultūras darbinieks — 77, 374, 388, 409, 412

Bismarks Oto (1815—1898), vācu valstsvīrs — 418

Blosijs (2. gs. p. m. ē.), grieķu filozofs, Tibērija Grakha teorētiskais

padomdevējs — 17

Brantings Jalmars (1860—1925), zviedru politiķis un valstsvīrs —

139, 387
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Bruno Džordāno Filipo (1548—1600), itāliešu filozofs un dzejnieks, cīnī-

jies pret katoļu baznīcu — 9, 170, 364

Bruno Giordano, skat. Bruno Džordāno Filipo

Bruts Marks Jūnijs (85—42 p. m. ē.), romiešu republikānis, organizēja

sazvērestību pret Cēzaru — 65, 68

Būchner, skat. Bihnurs Georgs

Carlvle, skat. Kārlails Tomass

Cassius, skat. Kasijs Longins Gajs

Catilina, skat. Katilīna Lūcijs Sergijs

Catulls, skat. Katulls Gajs Valērijs

Celners Konrāds, fon Rotenšteins, vācu ordeņa lielmestrs 1382.—

1390. g. — 305

Cepelīns Ferdinands (1838—1917), vācu aviokonstruktors — 387

Cēzars Gajs Jūlijs (100—44 p. m. ē.), Romas karavadonis un valsts-

vīrs — 16, 65, 66, 69, 112, 168, 374

Chamberlain, skat. Cemberlens Džozefs Ostins

Chaumette, skat. Šomets Pjērs Gaspārs

Cielēns Fēlikss (1888—1964), labējo sociāldemokrātu darbinieks — 10?

Cimdiņa, Madonas bij. advokāta dzīvesbiedre — 279

Cinzudu, skat. Utnapištis

Cordav, skat. Kordē Šarlote

Corneille, skat. Kornejs Pjērs

Couthon, skat. Kutons Zoržs

Cunovs, sarakstījis brošūru par žurnālismu Franču buržuāziskās revolū-

cijas laikā — 381

Cuvier, skat. Kivjē Zoržs

Cveigs Stefans (1881—1942), austriešu rakstnieks — 126

Cemberlens Džozefs Ostins (1863—1937), angļu valstsvīrs, 1918. g. bija

Anglijā izveidotā kara kabineta loceklis — 139

Dambekalne, medicīnas māsa Rīgas pilsētas bērnu slimnīcā, kur Rainis

ārstēties un atpūsties — 280

Dante Aligjēri (1265—1321), itāliešu dzejnieks — 10, 72, 73, 239, 376

Dantons Zoržs Zaks (1759—1794), viens no Franču buržuāziskās revolū-

cijas vadoņiem, Parīzes advokāts — 103—107, 113, 115, 116, 382

Cārijs, Dārijs 111, senās Persijas valdnieks, ko uzvarēja Aleksandrs Lie-

lais — 150, 155, 157, 158, 167, 170

DJrziņš Emils (1875—1910), komponists — 260

Dauge Aleksandrs (1868—1937), pedagogs, literāts — 190

Dauģis, skat. Dauge Aleksandrs

Deisons Roberts (1899—1967), žurnālists, vairāku preses izdevumu līdz-

strādnieks — 371

Dēn.etrijs Kiniķis, sengrieķu filozofs, kiniķis, Senekas laikabiedrs — 137

Demetrius, skat. Falēras Dēmetrijs
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Dibar! Marija Žanna (1743—1793), grāfiene, Ludviķa XV favorīte,

1793. g. giljotinēta — 105

Dinsberģis Ernests (1816—1902), rakstnieks un tulkotājs — 335, 420

Dinsberģis Krišjānis (1830—1904), rakstnieks — 420

Dionīsijs, kāds ārprātīgais, kas, ietērpies Aleksandra UelS drānās, lesē-

dās viņa troni — 157, 159, 389

Dionīss, skat. Dionīsijs

Djakonovs I. M., padomju literatūras zinātnieks un tulkotājs, pārtulkojis

eposu «Gilgamešs» no akadu valodas krievu valodā — 400

Dore, skat. Stučka Dora

Dubarrv, skat. Dibarī Marija Zanna

Dunkane Aisedora (1878—1927), amerikāņu dejotāja — 93, 379

Džang-džou-(ap 4. gs. p. m. ē.), ķīniešu filozofs — 234, 405

Džovanjoli Rafaello (1838—1915), itāliešu rakstnieks — 366

I:Lērs Zaks Renē (1757—1794), viens no Franču buržuāziskās revolūcijas

vadītājiem — 104, 105, 116, 383

Eiliholce Lidija, 1905. g. revolūcijas dalībniece — 8, 10, 364

Eiripīds (ap 480—406 p. m. ē.), grieķu dramaturgs — 151

Epiktekts (ap 50—ap 138), grieķu filozofs — 136

Eratostens (ap 276—ap 195 p. m. ē.)( grieķu zinātnieks un ģeogrāfs —

164

Ērika Lilija (1893—1981), aktrise, LPSR Tautas skatuves māksliniece —

424

Eshils (ap 525—456 p. m. ē.), grieķu dramaturgs — 10, 60

Falēras Dēmetrijs (345—283 p. m. ē ), valstsvīrs, orators un zinātnieks,

vietvaldis Atēnās (318—307 p. m. ē.) — 164

Feidijs (5. gs. p. m. ē., miris ap 432—431 p. m. ē.), grieķu tēlnieks —

39, 168, 170

Fereira Antonio (1528—1569), portugāļu dramaturgs un dzejnieks — 375

Ferrero Guljelrno (1871—1942), itāliešu vēsturnieks — 138

Fidijs, skat. Feidijs

Filips II (ap 382—331 p. m. ē.), Maķedonijas valdnieks un karavado-

nis, Aleksandra Lielā tēvs — 152

Filots, Aleksandra Lielā karavadoņa Parmeniona dēls — 145, 147

Firdousi Abulkasims (ap 940—1020 vai 1030), persiešu un tadžiku dzej-

nieks — 389

Foureir, skat. Furjē Frarsuā Saris

Fianklins Bendžamins (1706—1790), amerikāņu valstsvīrs, 1776.—1785. g.

ASV sūtnis Parīzē, fiziķis — 119

Freinbergs Kārlis (1884—1967), literāts, teātru un muzeju darbinieks,

tulkotājs — 377—379, 382—384, 392, 407

Freitāgs Gustavs (1816—1895), vācu rakstnieks un drāmas teorētiķis —

72, 367, 376
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Fridmans Alfrēds, vācu publicists — 375

Fridrihs II (1712—1786), karavadonis, Prūsijas karalis no 1740. g. — 30i

Furjē Fransuā Saris (1772—1837), franču sociālists utopists — 105

Gaišins Vsevolods (1855—1888), krievu rakstnieks — 189, 392

Gedigolds (lietuviešu vai. Gedyaudas) Jurģis (i—1435), Vilnas vojevods

no 1425. g. — 302, 413

Ģedimins, skat. Ģedimins

Geoffrov, skat. Vandoms 2ofruā

Gēte Johans Volfgangs (1749—1832), vācu dzejnieks — 68, 234, 344,

376, 391

Gilgamešs, Urukas valdnieks ap 2800.—2700. g. p. m. ē. — 167, 224,

401

Gize Mārtiņš (?—1589), namnieku opozīcijas vadītājs kalendāra nemie-

ros Rīgā — 369

Golcs Kolmars (1843—1916), vācu feldmaršals — 320, 416

Goltz, skat. Golcs Kolmars

Gothe, skat. Gēte Johans Volfgangs

Grakhs Gajs Sempronijs (153—121 p. m. ē.), senās Romas tribūns —

17, 65, 67, 322

Gresmans H., vācu literatūras zinātnieks — 400

Grīniņš Ferdinands (segvārds Zaļais, Burlaks, 1884—1906), 1905. g.

revolūcijas dalībnieks, viens no kaujinieku organizētājiem un

vadītājiem Rīgā, Liepājā un citur — 367

Grinuma Gundega (dz. 1948), literatūras vēsturniece — 389

Ģedimins (1275—1341), Lietuvas lielkņazs — 304, 305

Hanibals (ap 246—183 p. m. ē.), kartāgiešu karavadonis — 17

Hardens Maksimiliāns (īst. v. Maksimiliāns Fēlikss Ernsts Vitkovskis,

1861—1927). vācu rakstnieks — 139, 387

Hartlēbens Oto Erilis (1864—1905), vācu rakstnieks — 379

Huits Jūliuss (1859—1930), vācu rakstnieks, literatūras vēsturnieks —

70, 138, 375

Hauptmanis Gerharts (1862—1946), vācu rakstnieks — 139

Hausmanis Viktors (dz. 1931), literatūras zinātnieks un teātra kritiķis,

LPSR Nopelniem bagātais kultūras darbinieks — 384, 398

Hebert, skat. Ebērs Žaks

Hēfaistions, Aleksandra Lielā tuvākais draugs un karavadonis— 158,389

Heijermanss Hermanis (1864—1924), holandiešu rakstnieks — 420

Heine Heinrihs (1797—1856), vācu dzejnieks — 55, 239, 283

Helderlīns Johans Kristiāns Fridrihs (1770—1843), vācu dzejnieks — 331

Henrijs VIII (1491—1547), Anglijas karalis no 1509. g., absolūtisma no-

stiprinātājs — 138

Hephaist, skat Hēfaistions
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Herders Johans Gotfrīds (1744—1803), vācu filozofs, dzejnieks, literatū-

ras kritiķis — 339

Hīlhens Dāvids, Jana Zamojska uzticības persona Rīgā — 48, 369

Hincenberga Ilga (dz. 1929), aktrise — 401

Hindenburgs Pauls (1847—1934), vācu militārs darbinieks, kopš 1925. g.

Vācijas prezidents — 140

Hofmanstāls Hugo (1874—1929), austriešu dzejnieks — 334

Holdcrlin, skat. Helderlīns Johans Kristiāns Fridrihs

Homērs, leģendārs sengrieķu dzejnieks, senatnē un vēlāk uzskatīts pat

poēmu «Iliāda» un «Odiseja» autoru — 55

Ibsens Henriks (1828—1906), norvēģu dramaturgs — 241, 288, 364, 378

Ida, skat. Izande Leonīda

Iniņa, skat. Aspazija

Ivans Bargais (1530—1584), Krievijas cars — 138

lvans Briesmīgais, skat. Ivans Bargais
l/ande Leonīda (dz. 1906), Olgas Kliģeres māsa — 406

Jadviga (ap 1371—1399), Polijas karaliene kopš 1384. g. — 306

Jagailis (Vladislavs II; 1348—1434), Lietuvas lielkņazs un kopš 1386. g.

Polijas karalis — 301—306, 413

Jang-džu, arī Jan Džu (Jančžu), senās Ķīnas filozofs — 232, 234,403,405

Jankavs Jānis (1886—1918), literatūras kritiķis, revolucionārās kustības

renegāts — 92

Jansons Jānis (ps. Brauns, 1872—1917), revolucionārās kustības dalīb-

nieks, literatūras kritiķis, publicists — 42

Jau (ap 2000. g. p. m. ē.), senās Ķīnas valdnieks — 237

Jikabsons (Jakobsons) Kārlis (1879—1946), dzejnieks un tulkotājs —
55

Jensens P., vācu literatūras vēsturnieks — 400

Jullien, skat. Ziljēns Marks Antuāns

Kallistens (366—327 p. m. ē.), vēsturnieks un filozofs, Aleksandra Lielā

jaunības draugs — 154, 158, 162, 165

Kallisthenes, skat. Kallistens

Kaminskis Juris (dz. 1943), aktieris — 401

Kants Imanuels (1724—1804), vācu filozofs — 232

Kārkliņš Kārlis (1888—?), skolotājs, Valmieras tautskolu inspektors —

280

Kārlails Tomass (1795—1881), angļu vēsturnieks, filozofs un publi-

cists — 117

Kasijs Longins Gajs (miris 42 p. m. ē.), romiešu politisks darbinieks,

kopā ar Brutu organizēja Jūlija Cēzara nogalināšanu — 68

Katilīna Lūcijs Sergijs (ap 108—62 p. m. ē.)f Romas politisks darbi-

nieks — 16, 69

Katulls Gajs Valērijs (87—54 p. m. ē.), romiešu dzejnieks — 67

Kenstutis, skat. Ķēstutis
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Kerenskis Aleksandrs (1881—1970), politisks darbinieks cariskajā Krie-

vijā, advokāts — 409

Ketlers Gothards (1517—1587), pēdējais Livonijas mestrs, kas pēc or-

deņa likvidācijas kļuva par pirmo Kurzemes hercogu — 206

Kivjē Zoržs (1769—1832), franču dabaszinātnieks -— 105

Kleits, Aleksandra Lielā draugs un karavadonis — 154, 155, 158, 159,

162, 165, 166, 169

Kliģere Olga (dz. 1898), Raiņa tuva paziņa, skolotāja —• 231, 280, 406

Klints Anta (1893—1970), aktrise, LPSR Tautas skatuves māksliniece —

424

Klits, skat. Kleits

Kniprode Vinrihs (?—1382), vācu ordeņa lielmestrs — 305

Kolumbs Kristofers (1451—1506), jūrasbraucējs, pēc tautības itālietis,

atradās Spānijas dienestā, Amerikas atklājējs — 168

Kordē Šarlote (1768—1793), Marata slepkava — 105, 111—114, 382

Kornejs Pjērs (1606—1684), franču dramaturgs, klasicisma nodibinā-

tājs — 112, 113

Kovaļevskis Jānis (1873—1921), žurnālists un literāts — 319, 415

Kreidolfs Ernsts (1863—?), vācu rakstnieks un bērnu grāmatu ilustra-

tors — 346, 422

Kronvalds Atis (1837—1875), pedagogs, valodnieks, publicists, sabied-

risks darbinieks — 53

Kropotkins Pjotrs (1842—1921), revolucionārs, viens no anarhisma teo-

rētiķiem, ģeogrāfs — 114, 383

Kserkss I (?—465 p. m. ē.), Persijas valdnieks kopš 488. g. p. m. ē. un

karavadonis — 149

Kung-tse (Kun-cze, Kun-Fu-czi, Konfūcijs, 551—479 p. m. ē.), ķiniešu

filozofs — 232, 233, 236, 237, 282, 403—405

Kutons Zoržs (1756—1794), viens no franču buržuāziskās revolūcijas

vadītājiem — 105

Keistutis, skat. Ķēstutis

Ķēstutis (1297—1382), lietuviešu lielkņazs, Ģedimina dēls, no 1345. g.

kopā ar brāli Aļģirdu valdīja pār Lietavu — 301, 304—306

L. — Luliņa, skat. Kliģere Olga

Laotse (ap 6.-5. gs. p. m. ē.), ķīniešu filozofs — 169, 233—237, 282,

403—405

Laurijs Henrijs (1869—1906), angļu rakstnieks — 239, 406

Laurs, skat. Laurijs Henrijs

Le Jīkou, senķīniešu filozofiskā traktāta «Liādzi» iespējamais autors —

403

Leonardo da Vinči (1452—1519), itāliešu gleznotājs, tēlnieks, arhitekts,

zinātnieks — 139, 170

Leonīds (?—430 p. m. ē.), senās Spartas valdnieks un karavadonis— 149
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Lepevics Kāilis (1822—1889), latviešu lauksaimniecības literatūras aiz-

sācējs — 417

Lepskis, skat. Kovaļevskis Jānis

Lerhis-Puškaitis Ansis (1859—1903), latviešu tautas pasaku krājējs un

izdevējs, rakstnieks — 373

Liberts Ludolfs (1895—1959), gleznotājs, scenogrāfs — 396

I īgntnis, skat. Līgotņu Jēkabs

Līgotņu Jēkabs (īst. v. Jēkabs Roze, 1874—1942), kritiķis un rakstnieks,

1901.—1918. g. aktīvi darbojās kā žurnālists — 81

Loids Džordžs Deivids (1863—1945), angļu politiķis un valstsvīrs, Liel-

britānijas premjerministrs (1916—1922) — 139

Longfello Henrijs Vodsvorts (1807—1882), amerikāņu d/.ejnieks — 365

Losa Olga, E. Veidenbauma paziņa — 189—191, 393

Luijs, Luijs XVI (1754—1793), Francijas karalis no 1774. g., giljoti-

nēts — 103

Lukiins (ap 120 — ap 190), grieķu rakstnieks satīriķis — 422

Lukulls Lūcijs Licīnijs (ap 117 — ap 57 p. m. ē.), romiešu karavado-

nis — 16

Luženovskis G. (?—1906), soda ekspedīcijas vadītājs Tambovas gu-

berņā — 363

Mdcaulav, skat. Makolejs Tomass Babingtons

Maeterlink, skat. Meterlinks Moriss

Makolejs Tomass Babingtons (1800—1859), angļu vēsturnieks un poli-

tisks darbinieks — 105

Maķedonijas Aleksandrs, skat. Aleksandrs Lielais

Maldžiks Mikols, Lietuvas lielkņaza Vitauta sekretārs 1412.—1430. g.
—

303, 413

Marats 2ans Pols (1743—1793), Franču buržuāziskās revolūcijas darbi-

nieks, zinātnieks, publicists — 103, 104, 111—113, 116, 118, 119,

382, 384

Marcus Scaurus, skat. Skaurs Marks

Markss Kārlis (1818—1883), zinātniskā komunisma pamatlicējs, starp-

tautiskā proletariāta vadonis — 102

Marsietis Jānis (1889—1962), aktieris — 424

Menanders, skat. Menandrs

Menandrs (ap 342—ap 292 p. m. ē.), sengrieķu komediograls —- 155,

334, 378

Mendosa Djego Urtado dc (1503—1575), spāņu dzejnieks, vēsturnieks,

diplomāts — 397

Meterlinks Moriss (1862—1949), beļģu dramaturgs, dzejnieks — 330

Michelangelo, skat. Mikelandželo Buonaroti

Mierlauks Aleksis (1866—1943), aktieris un režisors — 424
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Mikelandželo Buonaroti (1475—1564), itāliešu tēlnieks, gleznotājs, arhi-

tekts, dzejnieks — 170, 334

Miltiāds (ap 550 — 489 p. m. ē.), Atēnu karavadonis un valstsvīrs — 149

Mitridats, domājams, Mitridats VI Eipators (132—64 p. m. ē.), Pontas

valdnieks no 111. g. p. m. ē. —17

Muhameds (ap 570—632), aTābu pravietis, islama nodibinātājs — 387

Napoleons I Bonaparts (1769—1821), Francijas imperators 1804.—

1815. g. — 39, 66, 68, 102, 103, 105—107, 115, 140, 168, 194, 234

Narbuts Teodors (1784—1864), lietuviešu vēsturnieks un publicists —

417

Nearhs, Aleksandra Lielā karavadonis — 148

Nerons (37—68), Romas imperators no 54. g. — 136—138, 385, 386

Neuroks, skat. Nearhs

Ņina, skat. Priedīte Anna

Olesnickis Zbigņevs (1389—1455), Krakovas kardināls kopš 1449. g. —

302, 303

Olga, skat. Kliģere Olga

skat. losa Olga

Oparovskis, Vitauta dižciltis — 302, 413

Omsko Sevastjans dc, viens no iespējamiem «Lazarillo di Tormes» auto-

riem — 397

Ortega Huans dc, viens no iespējamiem «Lazarillo di Tormes» auto-

riem — 397
g^^^fc.

Osts Jānis (1895—1973), aktieris, PSRS Tautas skatuves mākslinieks —

424

Ovīdijs, Publijs OvīJijs Nasons (43. p. m. ē. — ap m. ē. 18. g.), romiešu

dzejnieks — 322, 417

Ovīds, skat. Ovīdijs

Paimenions (Parmenijs), Aleksandra Lielā karavadonis — 145, 146, 154,

155, 157

Perikls (ap 490—429 p. m. ē.), grieķu politisks darbinieks— 170, 388, 389

Petronijs (?—66), romiešu rakstnieks — 137

Pirrs (319—273 p. m. ē.), Epeiras valdnieks — 48, 369

Platons (427 vai 428—347 vai 348 p. m. ē.), grieķu filozofs — 76, 162

Plūtarhs (ap 46 — pēc 120), grieķu rakstnieks un filozofs — 67, 105,

110, 112, 113, 155, 388, 389

Pors (Porus), senās Indijas karavadonis, ko cīņā uzveica Aleksandrs

Lielais — 156

Poruks Jānis (1871—1911), rakstnieks — 369

Priedīte Anna (dzim. Ulpe, ps. Ņina, arī Ņina-rīdzeniece, 1874—1941),

jaunstrāvniece, Raiņa paziņa — 43

Ptolemajs Klaudijs (ap 90 —ap 160), grieķu astronoms, ģeogrāfs un

kartogrāfs — 69
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Ptolemajs (?—283 p. m. ē.), Aleksandra Lielā karavadonis, vēlāk Ēģiptes
valdnieks (Ptolemajs I Sotērs) — 163

Ptolomeus, skat. Ptolemajs

Rabelais, skat. Rablē Fransuā

Rablē Fransuā (ap 1494—1553), franču rakstnieks — 326, 419

Racine, skat. Rasins 2ans

Rafaello, skat. Rafaēls Santi

Rafaēls Santi (1483—1520), itāliešu gleznotājs — 170

Rasins 2ans (1639—1699), franču dramaturgs — 195, 370, 393

Riftins Boriss (dz. 1932), padomju literatūras zinātnieks — 404

Robespierre, skat. Robespjērs Maksimiliāns

Robespjērs Maksimiliāns (1758—1794), viens no Franču buržuāziskās

revolūcijas vadoņiem — 102—107, 110, 113, 115. 116, 119, 382

Robs, skat. Robespjērs Maksimiliāns

Rokpelnis Fricis (1909—1969), dzejnieks — 401

Roksana, Baktrijas valdnieka Oksiarta meita, 327. g. p. m. ē. kļuva par

Aleksandra Lielā sievu — 154, 157

Roksolana, skat. Roksana

Rolāna dc la Platjēra Manona 2anna (1754—1793), Franču buižuāziskās

revolūcijas dalībniece— 106

Rolanda, skat. Rolāna

Romanova Helēna (dz. 1929), aktrise, LPSR Tautas skatuves māksli-

niece — 401

Rousseau, skat. Ruso 2ans 2aks

Rozens Kristiāns, Rīgas arhibīskapa vasalis 13. gs. — 396

Rumbolds (lietuviešu vai. Rumbauds), lielkņaza Vitauta maršals — 43,

302, 413

Rūmniece Berta (1865—1953), aktrise, LPSR Tautas skatuves māksli-

niece — 424

Ruso 2ans 2aks (1712—1778), franču apgaismes laika rakstnieks, filo-

zofs — 102, 104, 382

Rveda Lope dc, iespējamais «Lazarillo di Tormes» autors — 397

Saint-Juste, skat. Senžists Luijs

Saint-Simon, skat. Sensimons Klods Anrī

Scharlotte, skat. Kordē Šarlote

Schiller, skat. Sillers Fridrihs

Schnitzler, skat. Šniclers Artūrs

Sēja Pēteris (1880—1940), politisks emigrants Šveicē, vēlāk buržuāzis-

kās Latvijas diplomāts — 107, 381, 382

Seneka Lūcijs Annejs (ap 4 p. m. ē. — 65 m. ē.), romiešu filozofs un

rakstnieks, Nerona audzinātājs — 137

Sensimons Klods Anrī dc Ruvruā (1760—1825), franču filozofs, sociā-

lists utopists — 105



435

Sentandrē 2ans Bons, viens no Sabiedrības glābšanas komitejas locek-

ļiem — 115, 333

Senžists Luijs (1767—1794), viens no Franču buržuāziskās revolūcijas

vadītājiem — 105, 107, 119

Sertorijs Kvints (ap 122—72 p. m. ē.), romiešu politiķis un kara-

vadonis — 17

Sertorius, skat. Sertorijs

Shakespeare, skat. Šekspīrs Viljams

Sigismunds 111 Vaza (1566—1632), Polijas karalis kopš 1587. g. — 369

Šiliņš Matīss (1861—1942), vēsturnieks, etnogrāfs un tulkotājs — 53

Šiliņš Vilis (1879—1935), lauksaimnieks, žurnālists, Raiņa paziņa — 324

Skaurs Marks, senās Romas edils Jūlija Cēzara laikā, 58. g. p. m. ē.

uzcēlis milzīgu teātri ar 8000 vietām — 69

Skirgailis (1354—1397), lietuviešu kņazs, Jagaiļa brālis — 305

Skopa, skat. Skops

Skops (4 gs. p. m. ē.), grieķu tēlnieks un arhitekts — 169

Siaihs, skat. Sleihs Karls Ludvigs

Sokrāts (470/469—399 p. m. ē.), grieķu filozofs — 282, 409. 410

Spāģis Andrejs (1820—1871), jaunlatviešu kustības darbinieks, publi-

cists — 417

Spartaks (?—71 p. m. ē.), trāķietis, vergu sacelšanās vadonis senajā

Romā — 65, 366

Spiridonova Marija (1884—1941), krievu revolucionāre, esere — 7—9,

363, 364

Stenders Gothards Fridrihs, saukts Vecais Stenders (1714—1798), mācī-

tājs, valodnieks, rakstnieks — 81

Stepermaņu Krustiņš (ist. v. Kristaps Stepemianis, 1860—1941), rakst-

nieks — 345

Stučka Dora (1870—1950), revolucionāra sabiedriska darbiniece, Raiņa

jaunākā māsa — 317, 415

St. Victor, skat. Aurēlijs Viktors Seksts

Suetoniuss, skat. Svetonijs

Sulla Lūcijs Kornēlijs (138—78 p. m. ē.), romiešu karavadonis un poli-

tisks darbinieks — 67

Svetonijs (ap 70 — ap 140), romiešu vēsturnieks — 138

Šekspīrs Viljams (1564—1616), angļu dramaturgs — 8, 39, 67, 158, 193,

194, 276, 334, 364. 370, 375

Sellijs Persijs Bišijs (1792—1822), angļu dzejnieks — 10, 170

Sillers Fridrihs (1759—1805), vācu dzejnieks un dramaturgs — 158, 364,

367, 376, 389

Sleihs Karls Ludvigs (1859—1922), vācu mediķis un rakstnieks —

239, 406

Smits Pēteris (1869—1938), valodnieks, etnogrāfs, folklorists — 395
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Snicleis Artūrs (1862—1931), austriešu rakstnieks — 9, 364

Šomets Pjērs Gaspārs (1763—1794), viens no Franču buržuāziskās revo-

lūcijas vadītājiem — 105

Šun (ap 2000 p. m. ē.), senās Ķīnas valdnieka Jau pēctecis — 237

Švābe Arveds (1888—1959), buržuāzisks vēsturnieks, tiesību zināt-

nieks — 419

Tacits Kornēlijs (ap 55 — ap 120), romiešu rakstnieks un vēstur-

nieks —
138

Tarnovskis Jans (Jans no Tarnovas), karavadonis Jagaiļa valdīšanas

laikā — 303

Ternistokls (ap 525—460 p. m. ē ), grieķu valstsvīrs un karavadonis —

149

Teodekts, grieķu daiļrunas skolotājs, traģēdiju rakstnieks — 155, 389

Theodektes, skat. Teodekts

Tomaševskis Nikolajs (dz. 1924), krievu padomju literatūras zinātnieks

un tulkotājs — 397

Tieimanis Edvards (ps. Zvārgulis, 1866—1950), dzejnieks — 189, 191,

392, 393

Tvens Marks (īst. v. Semjuels Lenghorns Klemenss, 1835—1910), ameri-

kāņu rakstnieks — 333, 346

Twain, skat. Tvens Marks

Ulpe Pēteris (1810—1889), skolotājs un žurnālists — 43

Ulpis, skat. Ulpe Pēteris

Ungnads A., vācu literatūras zinātnieks — 400

TJtnapištis, Šuripakas pilsētas valdnieks — 220, 402

Vāgners Rihards (1813—1883), vācu komponists — 330, 420

Valdemārs Krišjānis (1825—1891), sabiedriski politisks darbinieks —

416, 417

Valdšmits Teodors (1868—1934), aktieris — 424

VVallenstein, skat. Vallenšteins Albrehts

Vallenšteins Albrehts (1583—1634), Frīdlandes hercogs, vācu karavado-

nis Trīsdesmitgadu karā — 159, 389

Vandoms Zofruā, franču augstmanis — 105, 382

Vega Karpio Lope dc (1562—1635), spāņu dramaturgs — 39

Veidenbaums Eduards (1867—1892), dzejnieks — 190, 191, 323, 391—393

Veinbergs Fridrihs (1844—1924), publicists, latviešu buržuāzijas ideo-

logs — 44, 53, 368

VVhitman, skat. Vitmens Volts

Viesturs, resp. Viestarts (miris ap 1230), seno zemgaļu valdnieks —

193—195, 393

Vilhelms II (1859—1941), Vācijas ķeizars — 139, 140, 386, 387

Vilmiņa, skat. Zepe Vilma



Vilsons Tomass Vudro (1856—1924), ASV prezidents 1912.—1921. g. —

139

Vijums, skat. Vilhelms II

Vindekss Gajs Jūlijs, Gallijas pārvaldnieks m. ē. 60. gados — 137, 386

Vindex, skat. Vindekss Gajs Jūlijs

Vinzarājs Jēkabs (1872—?), nacionālistiski noskaņots skolu darbinieks,

bijis Rīgas A. Pumpura pamatskolas pārzinis — 284

Vītauts (ap 1350—1430), Lietuvas lielkņazs — 300—306, 412, 413

Vite Sergejs (1849—1915), cariskās Krievijas valstsvīrs, 1905.—1906. g.

ministru prezidents, monarhists — 8

Vitmens Volts (1819—1892), amerikāņu dzejnieks — 183

Voltaire, skat. Voltērs

Volters Eduards (18
r
)6—1941), lietuviešu un latviešu valodas, folkloras

un etnogrāfijas pētnieks, bibliogrāfs — 412

Voltērs (īst. v Fransuā Mari Aruē, 1694—1778), franču rakstnieks, filo-

zofs, apgaismotājs — 104, 301

Zālīte Hermīne (1858—1932), P. Zālītes dzīvesbiedre — 391, 392

Zālīte Pēteris (1864—1939), buržuāzisks filozofs, redaktors — 190, 391,

392

Zalītis, skat. Zālīte Pēteris

Zamojskis Jans (1542—1605), poļu karavadonis un diplomāts — 369

Zepe Vilma, Raiņa sekretāre 1920.—1921. g. — 399

Ziemovits (1352—1420), Mazovijas un Polockas kņazs — 306

Zigmants (Zigmunds, ?—1440), Ķēstuta jaunākais dēls — 302, 303

Zollner, skat. Celners Konrāds

Zweig Stefan, skat. Cveigs Stefans

Ziljēns Marks Antuāns, aktīvs Franču buržuāziskās revolūcijas dalīb-

nieks — 115, 383
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FOLKLORAS UN MITOLOĢIJAS TĒLU RĀDĪTĀJS*

Ādams — pēc bībeles leģendām, pirmais cilvēks un cilvēku dzimuma

tēvs — 203

Adaps — babiloniešu mīta varonis, kas, ūdens dieva Ea pavedināts,

atraidīja dieva Anu piedāvātos ēdienus un tādējādi zaudēja

iespēju iegūt nemirstību — 222

Agamemnons — grieķu mitoloģijā Mikēnu valdnieks, grieķu kara-

vadonis karā ar trojiešiem — 149

Ahils (Ahillejs)** — grieķu mitoloģijā drosmīgākais varonis cīnās pret

Troju — 12, 148, 149

Amfions — grieķu mitoloģijā Tēbu valdnieks, kas spēlējis arfu tik

skaisti, ka akmeņi Tēbu pils celšanai, mūzikas saviļņoti, paši
cēlušies un kārtojušies rindās — 164

Amons (Amons-Ra) — ēģiptiešu mitoloģijā saules dievs, kuram vēlāk

tiek piedēvēta Ēģiptes augstākā dieva, pasaules radītāja un

faraonu varas aizstāvja loma — 147, 154, 160, 162

Anu — babiloniešu mitoloģijā debesu dievs un valdnieks — 210—214,

219, 222, 223, 401

Aruru — babiloniešu mitoloģijā dieve, visu cilvēku radītāja — 219,

221, 223—225, 401, 402

Atēna — grieķu mitoloģijā Atēnu sargātāja, gudrības un kara mākslas

dieve — 139

Augijs (Augejs) — grieķu mitoloģijā Elīdas valdnieks, kam piederēja

milzum lieli ganāmpulki — 262, 407

Auseklis — latviešu folklorā rīta zvaigzne — 203, 340

Austra (leišu Aušra) — latviešu folklorā rīta blāzma — 339

* Vairāku pasaules mitoloģijas tēlu būtība ļoti ilgā attīstības gaitā

mainījusies un iemantojusi dažādas izpausmes. Sajā rādītājā tās nav

iztirzātas un dots šo tēlu visplašāk pazīstamais skaidrojums.
**

Rādītājā minētajiem grieķu mitoloģijas tēliem iekavās dota biļeteni
«Norādījumi par citvalodu īpašvārdu pareizrakstību un pareizrunu
latviešu literārajā valodā. XIII. Sengrieķu valodas īpašvārdi. R.(
1974.» ieteiktā forma, citiem mitoloģijas tēliem — latviešu valodā

pašreiz lietotā forma.
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Bakhs — romiešu mitoloģijā vīnkopības un auglības dievs — 147, 153,

154, 156, 159, 161, 162

Barbara — krisUetiskās mitoloģijas varone, svētā mocekle —» 200

Buslajevics (Vasilijs Buslajevs) —- Novgorodas cikla krievu bijinu

varonis — 194, 393

Ceiss, skat. Zevs

Dionīss — grieķu mitoloģijā vīnkopības cn auglības dievs — '58—

160, 162—165, 169

Dziļprātis — latviešu tautas pasaku varonis — 203

Eiridike — grieķu mitoloģijā Trāķijas dziedoņa Orfeja sieva — 49

Engidu (eposa «Gilgamešs» krievu tulkojumā — Enkidu) — Gilgameša

draugs — 219, 223, 399, 401, 402

Enlils — babiloniešu mitoloģijā gaisa un apdzīvotās zemes dievs —

211, 401

Gāja — grieķu mitoloģijā zemes dieve — 374

Gilgamešs — babiloniešu eposa varonis — 167, 400—402

Gosioš (Gosios) — jaunpersu ticībā pasaules pestītājs un atbrīvotājs —

164

Harons — grieķu mitoloģijā mirušo pārcēlājs pāri pazemes valsts

upei — 100, 381

llektors — grieķu mitoloģijā trojiešu varonis, Trojas karavadonis — 16

Hēra — grieķu mitoloģijā dievu valdniece, Zeva sieva — 402

Hēiakls — grieķu mitoloģijā varonis, apveltīts ar neparastu spēku,

veicis daudzus varoņdarbus — 12, 156, 389, 407

Herkuls, skat. Hērakls

Hiobs, skat. Ijabs
Humbals (eposā «Gilgamešs» — Humbabs) — babiloniešu mitoloģijā

Jauns briesmonis — 220, 222, 401

leva — pēc bībeles leģendām, pirmā sieviete, cilvēku dzimuma māte —

12, 60, 61, 63

ljabs — bībeles leģendās minēts tēls — 168

Ištara — babiloniešu mitoloģijā mīlas un auglības dieviete — 210, 211,

224, 401, 402

Iziss (Isīda) — ēģiptiešu mitoloģijā dzīvības dieviete, sievietes mātes

aizgādne, Osīrija sieva un māsa — 67, 203

Jānis Kristītājs — pēc bībeles leģendām, pēdējais no praviešiem, Jēzus

Kristus priekštecis — 174

Jūdass (Jūda Iskariots) — senebreju mitoloģijas tēls, nodevēja personi-

ficējums — 38

Jupis — viens no velna vārdiem latviešu folklorā — 63

Kains — pēc bībeles leģendām, Ādama un levas vecākais dēls — 203

Kastors — grieķu mitoloģijā Lēdas dēls, Polideika (romiešu mitoloģijā

tam atbilst Polluks) dvīņubrālis — 144
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Kristus — no grieķu vai. chrlstos, svaidītais, t !., dieva svaidītais

valdnieks — 139, 141, 154, 184, 282

Krons — grieķu mitoloģijā visjaunākais no titāniem, Urāna un Gajas

dēls, pasaules valdnieks, ko viņa dēls — Zevs nogāza no troņa

un ieslodzīja Tartarā — 374

Kurbads — latviešu pasaku stiprais varonis — 62, 203

Lācars — Lūkas evaņģēlijā minēts nabadzīgs vīrs — 397

Laima — latviešu tautas dziesmās un pasakās —
cilvēka mūža licēja

jeb liktens lēmēja, bāreņu un sērdieņu aizstāve — 61, 62, 125,

131, 203, 209, 322, 417

Mahata — senēģiptiešu taisnības dieve, tiesnešu patronese — 161

Māra, sv. — svētās Marijas latviskots nosaukums, svētā Marija skaitījās

Livonijas zemes garigā patronese — 140

Māra, ari Māre — latviešu tautas dziesmās sieviešu un bāra bērnu

aizstāve, lietderīgu padomu devēja — 131

Marduks — babiloniešu mitoloģijā debess un zemes radītājs, dievu

pavēlnieks — 222, 402

Mēdeja — burve, Kolhīdas ķēniņa meita, palīdzēja argonautam Jāsonam

iegūt zelta aunādu— 149

Milda — pēc dažu autoru domām, mīlestības dieve — 417

Mime — ģermāņu mitoloģijā pareģotājs ūdensgars — 51

Mitra — irāņu un vēdu mitoloģijā saules, gaismas un taisnības dievs —•

147, 164

Ninlila — babiloniešu mitoloģijā dieva Enlila sieva — 401

Ninsuna — babiloniešu eposa «Gilgamešs» Gilgameša māte — 401

Nomas — ģermāņu mitoloģijā liktens dieves, liktens lēmējas — 49—51,

371

Odisejs — grieķu mitoloģijā Itakas valdnieks, Trojas aplenkšanas da-

lībnieks, episkās poēmas «Odiseja» galvenais varonis — 149

Orfejs — grieķu mitoloģijā slavens Trāķijas dziedonis— 49

Orions — grieķu mitoloģijā skaists mednieks, ko nogalināja medību

dieve Artemīda, pēc tam debesīs pārvērsts par zvaigznāju — 203

Oziriss (Osīrijs) — ēģiptiešu mitoloģijā mirstošās un atdzimstošās dabas

dievs, mirušo aizbildnis un tiesnesis, pazemes valstības dievs —■

67, 153, 203, 389

Pandora
— grieķu mitoloģijā jaunava, ko Hēfaists Izveidojis no zemes

un ūdens — 365

Pentejs — grieķu mitoloģijā Tēbu valdnieks, ko bakhantes, kuru vidū

atradās ari viņa māte Agave, saplosīja gabalos, tāpēc ka vipš

aizliedzis svinēt Dionīsa svētkus — 165

Pentheus, skat. Pentejs

Pērkons — viens no augstākajiem dieviem vairākās indoeiropiešu reli-

ģijās, arī latviešu mitoloģijā — 46, 47, 63, 132, 203



Persefone — grieķu mitoloģijā zemes auglības dieve un pazemes vald-

niece — 227

Plūtons — grieķu mitoloģijā pazemes valdnieks — 228

Polluks — tēls romiešu mitoloģijā, grieķu mitoloģijā tam atbilst Poli-

deiks — Zeva un Lēdas dēls, Kastora dvīņubrālis — 144

Prometejs — grieķu mitoloģijā titāns, cilvēku aizsargātājs — 12, 60,

149, 221, 365, 373, 388

Protejs — grieķu mitoloģijā jūras dievība, pareģis un zīlnieks — 75

Prozerpina (Proserpina) — romiešu mitoloģijā zemes auglības dieve un

pazemes valdniece — 228

Sarapis — ēģiptiešu mitoloģijā mirušo dvēseļu dievs — 162

Semele — Tēbu valdnieka Kadma meita, Zeva iemīļotā, gājusi bojā no

Zeva zibens šautras
— 225, 402

Svjatogors (CBHTorop) — Raiņa latviskojumā — Svētkalns, viens no

krievu biļinu varoņiem — 42

Samašs — grieķu mitoloģijā saules un taisnības dievs — 224, 402

Siva — hinduisma augstākā dievība — 51, 371

Tiamata — babiloniešu mitoloģijā briesmīgā haosa dieviete — 211

Tīfons — grieķu mitoloģijā atbaidošs briesmonis, milzis, kas cīnījies

ar Zevu un ko Zevs ieslodzījis zem Etnas kalna Sicīlijā — 153,

389

Typhons, skat. Tīfons

Urāns — grieķu mitoloģijā senākā dievība — dievu dzimtas ciltstēvs,

Gajas vīrs — 374

Votāns — ģermāņu mitoloģijā augstākais dievs, arī tēls R. Vāgnera

operu ciklā «Nībelungu gredzens» — 51

Zets — ēģiptiešu mitoloģijā kara un tuksneša dievs, Isīdas un Osīrija

brālis — 153, 389

Zevs — grieķu mitoloģijā dievu un debesu valdnieks — 63, 165, 168,

169, 374, 402

Ziva, skat. Šiva
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LITERĀRO DARBU VAROŅU RĀDĪTĀJS

Aiva — tēls Raiņa nepabeigtajā lugā «Imants» — 370

Akmens — tēls A. Niedras drāmā «Zeme» (1903) — 44

Andrejs — tēls Raiņa lugā «Pusideālists» (1904) — 7, 46, 364

Antiņš —
centrālais tēls Raiņa lugā «Zelta zirgs» (1910) — 317, 318

Antonijs — tēls V. Šekspīra traģēdijā «Jūlijs Cēzars» (1599) — 67

Artoridžs — tēls R Džovanjoli vēsturiskajā stāstā «Spartaks» — 16

Beatriče — mīļotās sievietes tēls Dantes daiļradē — 72

Brunovics — tēls Raiņa lugā «Pusideālists» (1904) — 324

Bruts — tēls V. Šekspīra traģēdijā «Jūlijs Cēzars» (1599) — 67

Coriolan, skat. Koriolans

Crass, skat. Krass

Dons Kihots —
M. Servantesa tāda paša nosaukuma romāna (1866)

varonis — 142, 185

Egmonts — J. V. Gētes tāda paša nosaukuma drāmas (1788) varo-

nis — 32

Eitibide — tēls R. Džovanjoli vēsturiskajā stāstā «Spartaks» — 16

Fausts — J. V. Gētes tāda paša nosaukuma traģēdijas (1808—1832)

varonis — 168

Frike — tēls R. Vāgnera operu cikla «Nībelungu gredzens» operās

«Reinas zelts» un «Valkīra» — 334, 420

Grietiņa — tēls J. V. Gētes traģēdijā «Fausts» (1808—1832) — 239

Guna — tēls Aspazijas lugā «Sidraba šķidrauts» (1905) — 76

Hamlets — V. Šekspīra tāda paša nosaukuma traģēdijas (1601) varo-

nis — 39, 45, 194

Imants, arī Ims — tēls Raiņa nepabeigtajā lugā «Imants» — 195, 370

Indulis — Raiņa traģēdijas «Indulis un Ārija» (1912) varonis — 158

Jānis Vīrs — Raiņa aizsāktās lugas «Jānis Vīrs» varonis — 398

Jāzeps — Raiņa traģēdijas «Jāzeps un viņa brāļi» (1919) varonis — 381

Johanna — F. Šillera drāmas «Orleānas jaunava» (1801) varone — 158

Judīte — F. Hebeļa tāda paša nosaukuma traģēdijas (1841) varone —

158

Kasijs — tēls V. Šekspīra traģēdijā «Jūlijs Cēzars» (1599) — 67

Kaups — Raiņa nepabeigtās lugas «Imants» varonis — 195



Klāra — tēls J. V. Gētes drāmā «Egmonts» (1788) — 10

Klārchen Egmont, skat. Klāra

Koriolans — V. Šekspīra tāda paša nosaukuma drāmas (IGO8—1609)

varonis — 45

Krass — tēls V. Šekspira traģēdijā «Antonijs un Kleopatra» (1607) — 45

Kurbads — Raiņa nepabeigtās lugas «Tis» jeb «Kurbads» varonis — 398

Lāčplēsis — Raiņa lugas «Uguns un nakts» (1905) varonis — 158

Laima — tēls Aspazijas lugā «Zaudētas tiesības» (1894) — 76

Lear, skat. Līrs

Lirs — V. Šekspīra traģēdijas «Karalis Lirs» (1906) varonis — 45

Lisile — tēls G. Bīhnera drāmā «Dantona nāve» (1835) —
105

Lucile, skat. Lisile

Lukulla — tēls R. Džovanjoli vēsturiskajā stāstā «Spartaks» — 16

Macbeth, skat. Makbets

Makbets — V. Šekspīra tāda paša nosaukuma traģēdijas (1607) varo-

nis — 45

Māriņa — tēls Raiņa lugā «Pusideālists» (1904) — 46

Mirca
— tēls R. Džovanjoli vēsturiskajā stāstā «Spartaks» — 16

Mirdza, skat. Mirca

Monna Vanna
—

M. Meterlinka tāda paša nosaukuma lugas (1902)

varone — 9

Muromietis — centrālais tēls Raiņa traģēdijā «lija Muromietis» (1923) —

220

Orleānas jaunava, skat. Johanna

Otello — V. Šekspīra tāda paša nosaukuma traģēdijas (1606) varo-

nis — 45

Othello, skat. Otello

Pirams
— Ovīdija «Metamorfožu» mīlas stāsta varonis — 336

Pvramus, skat. Pirams

Spartaks — R. Džovanjoli tāda paša nosaukuma stāsta varonis — 16

Spīdola — tēls Raiņa lugā «Uguns un nakts» (1905) — 77, 221

Tartifs — Moljēra tāda paša nosaukuma komēdijas (1664) centrālais

tēls — 276

Tells — F. Šillera lugas «Vilhelms Tells» (1804) varonis — 158

Thisbe, skat. Tisbe

Timons — V. Šekspīra darba «Atēnu Timons» (1609) varonis — 45

Tisbe — Ovīdija «Metamorfožu» mīlas stāsta varone — 336

Tots — Raiņa lugas «Spēlēju, dancoju» (1919) varonis — 365

Upmalis — tēls Raiņa lugā «Pusideālists» (1904) — 324

Valērija — tēls R. Džovanjoli vēsturiskajā stāstā «Spartaks» — 16

Vallenšteins — F. Šillera lugu triloģijas varonis — 159, 389

VVallenstein, skat. Vallenšteins

Velta — tēls Aspazijas lugā «Neaizsniegts mērķis» (1895) — 76
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LITERĀRO DARBU RĀDĪTĀJS*

«Apdziedāšanas dziesmas 111 vispārīgiem latvju dziesmu svētkiem» («Ap-
dziedāšanās dziesmas») — Raiņa humoristiski satīrisks krājums
(1889) — 52

«Atriebēja» — Aspazijas luga (1887) — 76

«Cerība uz svētību» («Cenbas grimšana») — holandiešu rakstnieka

H. Heijermansa drāma (1900) — 330

«Cilvēka dzīve» — krievu rakstnieka L. Andrejeva drāma (1907) — 77

«Dantons» — Raiņa aizsāktā luga — 102, 104

«Dievs un Velns» — Raiņa aizsāktā luga — 50, 202

«Durbes darbs» — Raiņa iecerētas lugas nosaukums — 128, 339

«Dziesma par Haijavatu» («Hiawatha») — amerikāņu dzejnieka
H. V. Longfello poēma (1855) — 13

«Fbērs» («Heberts», «Hebertisti», «Hebertistu gals») — Raiņa aizsāktā

luga — 104

«Egmonts» — vācu dzejnieka J. V. Gētes traģēdija (1787) — 10, 183

«Gulbja dziesma» — Raiņa aizsāktā luga — 96, 139, 182, 183, 186—

188, 323

«Heroīdas» — romiešu dzejnieka Naso Publija Ovīdija dzejojums — 322

«Ils», arī «Kurbads» — Raiņa nepabeigtā luga — 50, 63, 202, 339

«Imanta ausma» — Raiņa nepabeigtās lugas «Imants» variants — 339

«Imants» — Raiņa nepabeigtā luga — 50

«Indrāni» — R. Blaumaņa drāma (1904) — 319

«Indulis un Ārija» («Indulis») — Raiņa traģēdija (1912) — 91

«Itālijas ceļojums» («Romas ceļojums») — vācu rakstnieka J. V. Gētes

dokumentāli apraksti (1816/17) — 234

«Jānis Vīrs» — Raiņa aizsāktā luga — 61, 202, 339

«Jaunā dzīve» («Nuova Vita») —
itāliešu dzejnieka Dantes poēma

(1292) — 72, 73

*
Aizsākto lugu materiālos Rainis piemin daudzu ārzemju autoru, kā

arī savus literāros darbus. Lai lasītājiem atvieglotu šādu atzīmju at-

rašanu, šajā sējumā sniedzam arī literāro darbu rādītāju. Ja Rainis

minējis tikai kāda literāra sacerējuma tēlu, tas šajā rādītājā nav

ietverts un atrodams literāro tēlu rādītājā. Rādītājā nav iekļauti

darbi, ko dramaturgs minējis «lecerēto lugu nosaukumu» nodaļā, tāpat

nav uzrādīti komentāros minētie darbi. Ja vienas lugas materiālos

pieminētas citas aizsāktās lugas, arī to nosaukumi doti rādītā j>

Ārzemju autoru darbu nosaukumus Rainis dažkārt rakstījis vācu

valodā. Šajā rādītājā visi nosaukumi doti latviešu valodā, iekavas

minēts attiecīgais vācu nosaukums vai Raiņa lietotā saīsinātā forma.
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R. Vāgnera opera (1843) — 330
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(1895) — 9
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«Mūža mīla» — Raiņa iecerētā luga — 202

«Mūžība» («Mūžības drāma») — Raiņa aizsāktā luga — 59, 62, 339
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lera traģēdija (1801) — 10

«Pusideālists» — Raiņa luga (1904) — 324

«Pūt, vējiņi!» («Laivenieks») — Raiņa luga (1913) — 335

«Ragana» — Aspazijas luga (1895) — 76

«Robespjērs» («Robs», «Robespierre») — Raiņa aizsāktā luga — 102, 104

«Romeo un Džuljeta» («Romeo und Julia») — angļu rakstnieka V. Šek-

spīra traģēdija (1595) — 70, 91

«Rožu pirmdiena» («Rosenmontag») — vācu rakstnieka O. E. Hartlē-

bena traģēdija (1910) — 91

«Sapnis vasaras naktī» («Vasamakts sapnis») — angļu rakstnieka V. Šek-

spīra komēdija (1595) —
47

«Saules meita» — Aspazijas poēma (1894) — 76, 77

«Saules meklē» — Raiņa iecerētas lugas nosaukums
—

202

«Spoki» — norvēģu rakstnieka H. Ibsena drāma (1881) — 241

«Strazdiņš un lakstīgala» («Strazds un lakstīgala») — Aspazijas dze-

jolis — 95

«Tālas noskaņas zilā vakarā» («Noskaņas») — Raiņa dzejoļu krājuma

(1903) — 35

«Trimdenieks» — Raiņa aizsāktā luga — 139

«Trimdenieks ceļā» — Raiņa iecerētas lugas nosaukums — 182

«Trimdenieks mājās» — Raiņa iecerētas lugas nosaukums — 182

«Trimdenieks svešniecībā» — Raiņa iecerētas lugas nosaukums — 182

«Tristans un Izolde» — vācu komponista R. Vāgnera opera (1865) — 330

«Troņa tīkotāji» («Kronpietendenten») — norvēģu rakstnieka H. Ibsena

drāma (1864) — 8, 195

«Vaidelote» — Aspazijas luga (1894) — 76

«Vītauts» — Raiņa aizsāktā luga — 278

«Zalša līgava» — Raiņa aizsāktā luga — 278

«Zaudētas tiesības» — Aspazijas drāma (1894) — 231, 329

«Zeltīte» — Aspazijas luga (1904) — 76

«Zemgales gals» — Raiņa iecerētas lugas nosaukums — 332, 339

«Ziedu klēpis» — Aspazijas dzejoļu krājums (1911) — 77

«Zīles vēsts» — Raiņa aizsāktā luga — 58, 339
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