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1.

B. PRIEDĪTIM.

Kastaņolā 1906. gada 18. jūlijā

Mani mīļie zelta cilvēciņi, tur nu Jūs sēdat tanī mel-

najā putekļu pilsētā 1 un tik no tālienes var Jums parādīt
dienvidus skaistumu.2 To nu izdarījis der schone Paulyr
vai das ist schon?3 Vai nabaga Brenci neizlaidīsat vismaz

drusku paelpot brīvu gaisu?
4 Vai Saša Jums raksta kār-

tīgi? Es neesmu jau mēnesi no viņa nekā dabūjis, lai pa-
raksta caur Jums. No brālēna5 tāpat nedabonu nekādas

ziņas, kaut gan rakstīju tam trīs reizes. Dzīvojat nu ve-

seli, mīļie, un lai visveselīgākais ir schone Pauly, jo viņa

veselība visus dara veselus. Ko dara mans mīļais atvaļi-
nātais skatuves mākslenieks? Esat visi mīļi, mīļi sveici-

nāti un skūpstīti no tālenieka.

2.

P. BIRKERTAM

Kastaņolā 1906. gada 19. augustā

Mīļo biedri!

Jūsu vēstule no 16. VII nupat tik nāca manās rokās;

viņai bijuši piedzīvojumi, kādi Sveicijā ir reti, nogulējusi
gandrīz mēnesi šubladē pastā! Izlasot to zilo uzrakstu, tur

ērmoti ir tas, ka piezīme ir bez paraksta. Kas to rakstījis?

Pasta ierēdnis? Tie mēdz tādās reizēs parakstīties. Varbūt

vēstule ari bijusi nepiederīgās rokās, mums taču j<uins

sūtnis, jauna slota; triju nedēju varbūt vajdzēja lasīša-
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nai? Ej nu sazin. Visādā zinā nu atkal veselu mēnesi mūsu

starpā bijis pārpratums, un tas man tik ļoti žēl, Jūs esat
tik mīļi rakstījuši un nu būsat no manas puses domājuši
Jaunu un nesamierināmu prātu. Ak nē! Katra labākā lab-

prātības zīme mani samierina. Un vispār es esmu Joti
konservatīvs savās jūtās pret tiem, kurus reiz cienu un

mīlu. Es zinu, cik Jums daudz darba, un, kad saņēmu jū-
lijā no Jums sūtījumu,1 tā man bija zīme, ka mūsu starpā
viss izlīdzinās. Es būtu Jums rakstījis, bet nozaudēju Jūsu

adresi, pēc kuras rakstīju uz Cīriku, tomēr nedabūju. 2

Tagad es Jums sirsnīgi pateicos par Jūsu mīļām un la-

bām jūtām pret mani, un es esmu pārliecināts, ka šis jau-
nais starpgadījums netiks par pārpratumu.

Ar «N[ākotni]>> man ar bijis pasta gadījums. Kad es biju da-

būjis vienu numuru, pats nosūtīju viņai pāris dzejoļus uz

Rīgu. Bet tie, liekas, nebūs dabūti, jo arī Āža vēstulē par

tiem nekas nav teikts, kaut gan nosūtīju jau majā vai jūn.
sākumā.3 Varbūt vēlāk nodots? Apjautājaties. Tātad es rak-

stīšu un tūlīt še jau pielieku drusku klāt. Sūtīšu visu caur

Jums, lai atkal nenozustu. Šimbrīžam, ja grib katram Nr.,

varu sūtīt tikai dzejoļus, jo visu laiku nejūtos vesels. Bet

tur arī vēlāk lai man neņem ļaunā, ka es rakstīšu arī citur,

jo es vienīgais pārtieku tikai no literāriska darba (ne avīž-

niecības) un no partijas orgāniem nesaņemu nekāda ho-

norāra. Ka manu liter. darbību man ņem pat b[iedrļi Jaunā,

to reiz man viens tā kā minēja (no «Pētferburgasļ Avļī-

zēm]»), un to es redzu no «Vētr. sēj.» pilnīgas noklusē-

šanas.4 Vai ir vispārējais uzskats šinī jautājumā? Man

gaiši nekas netiek teikts, jo vismaz nezinu to. Es palirku
vienmēr divdomīgā stāvoklī, kā vainīgs, bet nezinu, par

ko, tas man apnīk, lai labāk saka tieši. Atvainojat, ka

tik ilgi pie tā uzkavējos, tas īsti neattiecas uz Jums, bet

es gribētu, lai pie šīs reizes partija izsaka gaiši domas

par strādāšanu man partijas orgānos.
5

3.

A. DEGLAVAM

Kaslaņolā 1906. gada 19. augustā

Mans mīļais, labais, Tavu vēstuli dabūju pavēlu un bez

tam jūtos ne visai labi jau visu šo laiku. No atpūšanās

mēs abi nevaram labi runāt. Mums bij liels prieks dabūt
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ziņu no mīla cilvēka, kam arī šo laiku ne visai veicies. 1

Sarakstīšanās šinīs laikos arī diezgan grūta, reti pienāk
kāda rindiņa no dzimtenes, par kuru diezgan maz ko zi-

nām, tādēļ jo mīļāka dzīvības zīme no Tevis un pārlie-
cība, ka esat abi2

veseli un palikuši sveiki. Tavu enerģiju
es pazīstu un priecājos, ka visiem laikiem par spīti ne-

ļaujies traucēties savā darbā, — es domāju Tavu lugu 3

un filozofiskās studijas. Tur Tu būsi atradis savu dzīves

darbu, bez kura cilvēks nevar dzīvot. Protams, kā līdz

šim mēs ņemam visdzīvāko interesi pie Tava darba, un

Elza sevišķi priecāsies par pagodinājumu un dāvanu.4

Tāpat mēs ar prieku piedalīsimies pie Tava laikraksta,5

jo Tu taču esi man domu biedris, un tādā garā laikraksts

ari strādās. Vispirms tāds laikraksts ir vajadzīgs kā or-

gāns, un tad honorāra jautājums paliek nomaļāk. Ko lai

mēs no šejienes nosūtām? Tu zināsi pats apstākļus, kas ir

iespējams. Kā laikraksts domāts — kā mēnešnieks? Un

vai viņam blakus pastāvēs arī «Virpuls»? Es domāju, tas

būtu iespējams un pat vēlams. Strādāt mēs varētu jau no

šejienes un labi daudz. Bet priekš «V.», kā viņš bij agrāk do-

māts — kā nedēļnieks, man vajdzētu gan būt tuvāk, Rīgā.
Un es nezinu, vai tas ir iespējams. Vai Tu tanī ziņā ne-

varētu ko izzināt; aplinkus, no prokurora un tiesu izmek-

lētāju ļaudīm; tieši laikam nekas nebūs izzināms, uz ko

varētu palaisties. Bet arī, ja es nevarētu braukt mājās,
kur mani daži jau redzējuši,

5 tad tomēr Tev līdzstrādāt

mēs ar mieru, un Tu zini, ka neiespējamu mēs neprasī-

sim, kad tik pate lieta iet. Priekš iesākuma, liekas, arī

naudas daudz nevajdzēs, un es pats domāju, ka laik-

raksts ies ļoti labi, kaut arī pareģojumi, kā Tu saki, neiz-

devušies «Laikam».7 Man no Zālīša nav nekādu ziņu, arī

«Laiku» neesmu redzējis, čigāns būs viņu nolādējis, un

viņš lepns ticis. Kad jau «Jaunais Laiks» iznāk ar tādiem

lieliskiem līdzekļiem, tad var arī būt lepns. Bet no kurie-

nes tie 100 000 nāk baložiem? Vai ne no agrāriešiem?
—Tu varbūt varētu, mīļais, izdarīt man tādus pakalpo-

īumus: nosūtīt šos manuskriptus Dravniekam (R. L biedr.)

un turpat biedrībā Derīgu grām. nodaļā apjautāties, vai

saņemts «M. Stuart» rokraksts. 8 Vai Tu nevarētu arī uz

manas pilnvaras izņemt man naudu? Ja Tu būtu ar mieru,

es rakstītu tāļāko. Vai vēl ko Tu negribētu man izdarīt?

Manā dačā mēbeles apdrošināt pret zagļiem, ir tāda

biedrība Smilšu ielā, Vāgners to zina; tāpat mēbeles par

apm. 500 rbļ. apdrošināt pret uguni pie Dž. Hafferberga,
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kur jau ir pate māja apdrošināta. Doriņa, kura tagad ir J. Du-

bultos (Aleksandra prosp. 16), Tev dotu visu lietu sarak-

stu. Vai es Tevi ar to pārāk neapgrūtinu? Mūsu saimniece

Doriņa par daudz neveikla. — Atraksti, mīļais, ko tuvāk

par Rīgas apstākļiem. Arī par nodomāto laikrakstu, vai

turi akcioneri? Vai Tu nezini ko par Ķirpi? Atraksti labi

gari. Paliekat abi ar mīļi, karsti, sirsnīgi sveicināti!

Paziņas visus sveicini no mums! Ko Hermans? Bet nu

vesels, mīļais!

4.

A. DEGLAVAM.

Kastaņolā 1906. gada 8. septembrī

Mīļo August, daudz paldies par Taviem mīļiem pūli-

ņiem un sirsnīgiem vārdiem, tie man tagad sevišķi jūtami
un paliek piemiņā. Kad Tu esi tik labs un ar mieru uz-

ņemties pilnvarnieka pūliņus, tad es Tevi gan ļoti pēc tā

lūgšu. Doriņa teicās uz rudeni aiziet vietā, un tad mums

nepaliek gādātāja, viens gan ir pilnvarnieks, 1 bet negri-
bas to pārāk daudz apgrūtināt, diviem būs vieglāk. Tu

tad būtu īsti tikai Elzas pilnvarnieks, un nebūtu daudz

uzdevumu. Pilnvaru Tev dotu Doriņa no nepeAOßepiio

ar tiesību tālāk dot pilnvaru citam, piem., advokātam.

Doriņai jānoiet pie notāra līdz ar Tevi un jātaisa uz-

raksts uz pilnvaras, kas viņai rokā, šo pilnvaru ar uz-

rakstu tad paņemtu Tu. Ar to Tu, piem., saņemtu hono-

rāru no apoliešiem par «Zeltīti» un «Šķidrautu», 2
tāpat no

«Ausekļa», ja tur kas iznāk. 3 Visādā ziņā es tagad, rīt,

laikam, izsūtīšu manuskriptus priekš Zeltiņa, kurš grib iz-

dot «Virpuļa kalendāri».4 No šiem manuskriptiem nolasi,

cik gribi un kādus vēlies. Man tas ir patīkami un izdevē-

jam taču arī, man tādēļ jo vairāk, ka būšu labā sabiedrībā

ar Hartmani un Tevi.5 Ja šie nolasījumi izdosies un ne-

celsies nekādi šķēršļi, tad man ir vēl kas priekš lasīšanai,

bet tas vēlāk. Tam būs jābūt ļoti skaistam par «pilsoņa
dvēseli», 6 Tu viņus labi pazīsti, un «Vistu kolonija»

7 bija
lieliska. Te nu esam arī pie literatūras, bet, ak vai! Ko

tie mūsu plāni negrib iznākt? Vainu es nekādi nevaru

ņemt uz sevi, es no visas sirds vēlējos kopstrādāšanas ar

Tevi un Frici, visvisādos veidos. Bet es to tādēļ vēlējos,
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ka gribēju būt labā sabiedrībā, ar godīgiem Jaudīm, un

nu Fricis grib visus Akuraterus un Vēsmiņus. Tas ir: viņš

arī varbūt viņus negrib, bet tie ir «Pret Sauli» izdevēji,

tie ir atzīti sabiedrības nevien biedri, bet pat respektas
personas, un, ja Fr. arī viņus negribēs un spēs iztikt bez

viņiem, viņi visādā ziņā gribēs ietikt savā orgānā un liegt

to viņiem nekādi nevarēs, jo viņi taču būs līdzsaimnieki.

Tie bez tam arī ir vīri, kuri grib redzēt sevi drukātus, un

tādus ne ar koku nevar aizdzīt. Tu redzi, ka viņiem ne-

pietiek viena orgāna «Dzelme», viņiem otrs «Stari», un

nu grib trešo — «Lāpu»
8

.

Es domāju, ka ne Tev, ne man

nav gods ar tiem būt kopā, un es no savas puses to pašu
saku par Fr. Fr. ar visu savu lielo spēju un labo slavu

neizcels tos vīrus iz viņu purva. Mēs trīs varam gaidīt,
mums nekāro tikt drukātiem par katru cenu. Tu, mīļais,

nepareizi domā, [ka] es nevaru piedalīties tādēļ, it kā man

būtu ciešāki sakari ar p[artijju; nē, es esmu tikpat neatka-

rīgs kā Tu, man nav bijuša un nav arī tagad nekāda ma-

zākā oficiāla p-jas uzdevuma. Bet abas puses nostājušās

kā divas atšķirtas un diemžēl pat naidīgas sāncenses; ar

to faktu jārēķinās, kamēr vēl nav panākts izlīgums —

kuru es turu pilnīgi iespējamu —, un piedalīšanās pie
ofic. orgāna ir nostāšanās vienā pusē un atklāta uzstāša-

nās pret otru. Es savu tagadējo neatkarīgo stāvokli ne-

gribu upurēt, lai — ko tad iegūtu? — sabiedrību ar mēs-

liem — Akur[ateru] un Vēs[miņu]. Ar s[abiedrīb]as labā-

kiem, vadošiem elementiem es stāvu labā, pat draudzīgā

sakarā, ar tiem es labprāt strādāju kopā, zināms, ne ofic.

orgānā, bet neatkarīgā. Viņiem es esmu licis par vainu

tik to, ka viņi pieļāva manis nogānīšanu no Vēsmiņ pu-

ses viņu ofic. orgānā «Pret Sauli».9 Viņi teica, ka tā esot

pārskatīšanās, labi, bet kādēļ tad man tagad ieteic ar tiem

pašiem Vēsmiņiem kopā strādāt? Tas vienkārši nav lo-

ģiski, jeb būtu jāpieņem, ka man nav nekāda goda sa-

jēguma. Tu saki, «Lāpa» nebūs ofic. sludināts kā ofic. or-

gāns, bet tas neko negroza, lieta tā pate, un satiksme ar

nevēlamiem elementiem arī tā pate. Manas domas par

izeju tādas, ka Fr. jāpaliek pie neatkarīga orgāna. S-ai

labi citi orgāni: «Dzelme» un «Stari», kuri jau ieņemti

no viņas ļaudīm. «Lāpa» lai paliek priekš neatkarīgas

domu izmaiņas, kur var satikties visas domu strāvas un

virzieni, kad tik tie izteikti no cilvēkiem un ne no suro-

gātiem. Tur var sagatavot arī naidīgo brāļu izlīgšanu, jā-
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izslēdz tikai personiska polemika. Ari veikala ziņā, man

liekas, lielāki panākumi būs neatkarīgam orgānam, kurš

iet atklāti un cenšas iegūt lasītājus caur satura kriet-

numu un ne caur slepenu pabalstu no vienas puses. La-

bas grāmatas tiek lasītas, kad viņas arī neatkarīgas. Un

tad risks izdot mēnešrakstu nav nebūt tik liels, ka neva-

rētu to nest privāta persona. Var jau apstāties, kad grib;
tās īsteni ir tās pašas grāmatas jeb rakstu krājumi. Man

ļoti žēl, ka Fr. nevar pārliecināt būt neatkarīgam, viņš
darītu labi sev un mums, un s-ai. — Tu vēl saki, ka gribi

orgānu pret dekadentiem, bet Akur. un t. 1. ir taču deka-

denti! — nu un ar tiem iet kopā! — Tavs stāvoklis pret
«Lāpu» ir citāds nekā mans: atkrīt nost, ka nākošie līdz-

strādnieki ir mani personiski pretnieki. Tad Tev arī ir

iespējams nezināt, ka «L.» būs ofic. orgāns. Tev es tikai

varu ieteikt līdzstrādāt pēc iespējas tuvāk, lai nejustu
neviens vajadzības pēc tiem pabiru dzejniekiem, Akura-

teriem, un varbūt Tev būtu iespējams pārliecināt Fr. — Tu

no visa redzēsi, ka mans stāvoklis ir visai grūts un top

vēl ļaunāks caur vispārējo neskaidrību politikā, caur

manu prombūšanu un arī vēl neveselību. Stāvoklis ir

man tik grūts, ka man atliek tikai atteikties arī no literā-

riskas darbības un iesākt kādu amatu uzturas dēļ, piem.,
izlietot savas valodas zināšanas kā tirdzniec. korespon-

dents. Elza kā nebūt izturētu. Kā avīzes korespondents
arī še var pārtikt, bet ļoti grūti, un tas arī pārāk nogur-

dina. Līdz tam laikam mēs vēl lūkotu izlietot tās iespējas

liter. darbībai, kas vēl atlikušas. Piem., Ķirpa projekts ar

neperiodiskiem «Virpuļa» izdevumiem. Bet kas vadīs vei-

kalisko pusi Rīgā? Kas nodos drukātavai manuskriptus,

kas tos izņems laikā, lai nekonfiscētu, kas nolīgs ar kol-

portieriem un organizācijām (abām) dēļ izplatīšanas? Vai

Ķirpis paliek Rīgā? Varbūt viņš proves pēc izdotu kādu

vienu N vai grāmateli? Cik liela nozīme tam būtu priekš

manis, to Tu redzi. Bet, ja nu viņš kaut kādēļ to nevar

uzņemties, kas tad? Vai Tu, mīļais, pats to varētu? Mēs

tādā kārtā varētu izdot Tavus un manus gabalus atseviš-

ķās grāmatiņās, piem., Tavu «pilsoņa dvēsele», no manis

— kādus dzejoļus vai jokus. Izdevumi nav lieli, ja taisa

mazas grāmatiņas, pa 2 loksnēm, piem., kapeiku 10—20

cenu, izdevumus varam segt kopīgi vai no manas nau-

das, kas Tev ienāks, vai pie Kreplina atrodas par «M[a-

riju] St[juarti]», vēl nāks no Brigadera par «Noskaņām»

un no Dravn. par kalendāru 10
un Konvers. vārdnīcu11

.
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Ja Tu izdod tādas grāmatiņas, tad skaidrā ienākumā

mēs dalītos (ienāk, no savām grāmatām Tu, protams,

paturi pats). Kā izdevējs Tu jau būtu arī drusku lietpra-
tējs, un varbūt tad arī atlēktu labs grasis. Raksti man drīz,
ko Tu domā.

Tad es nupat sūtu, kā jau teicu, Zelt. priekš kalendāra.

Kalendārs būtu no manis viena sarakstīts (drusku arī

Elzas)
12. Ar Zeltiņu mēs arī dalām skaidru ienākumu uz

pusēm. Viņš arī reiz runāja par «V.» proves numura iz-

laišanu. To var savienot ar mūsu projektu, ja manuskriptu
tiktu. Tad man vairāk arī nekādas izredzes nav. Tu redzi,
cik viss nenoteikts un ka es pilnīgi veikalnieku (kaut arī

godīgu, kāds liekas Zeltiņš) rokās, ja Tu netieci par iz-

devēju. Jeb varbūt Fricis uzņemtos šādu izdevēja lomu?

— Man tagad tik vēl prāts pārdot to villu,13 parunā arī

par to šur tur, un tad nobeigt visus sakarus ar dzimteni,

par kuras mūžīgo asiņošanu es fiziski nespēju vairs klau-

sīties, un nomest literatūru, kas tik briesmīgi nospiež cil-

vēku. — Tad, lūdzams, neļauj kā pilnvarnieks vairs apo-

lieš. izrādīt «Šķidrautu», ko viņi maksās? un sabojā tik

gabalu. — Tad, lūdzu, izzini, kas ir noticis ar Eihholca

prāvu. Vai atlikta? un kamdēļ? Jeb vai beigta un kāds

iznākums? 14
— Vai resnais Stučka vēl Rīgā jeb jau pro-

jām? Paraksti arī vēl ko par Rīgas notikumiem. Es «T.T.»

rakstīšu atbildi. 15 Tāda vīrišķība dod atkal ticību. Svei-

cini visus labus pazīstamus un uzturies pats pie labas ve-

selības līdz ar mīļo kundzi. To adresi, kuru Tev uzdevu,

nodod nākamX. Manuskriptus priekš Zeltiņa, kurus gribi

lasīt, liec norakstīt un atdod Z-am, viņš jau gaida, vi-

sādā ziņā paziņo viņam, ka pienākuši un ka otrs sūtī-

jums nāk tūliņ paka). Tad nu esi vesels un sveicināts līdz

ar Emmu no mums abiem.

5.

ASPAZIJAI

Lokarno 1906. gada 12. septembrī

12. 9. 6.

Manu mīļo zelta sirds kodoliņ, nupat dabūju Tavu kar-

tiņu ar ziņām par J. X.1 Es gribu še taču vēl nogaidīt tālā-

kās ziņas no viņa un arī vēl atbildi no Vasaļa; labas visādā

ziņā ir vēstis šodien manā dzimumdienā. Biju augstā
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kalnā, uzeja nav stāva un nav bailīga. Noņēmu istabiņu

uz 8 dienām, mazāk nedeva pa 8 frfankiem], viesnīcā būtu

vairāk bijis. Par mēnesi vienam tikai 14 fr., diviem 18—20.

Loti smuki te arī ir; bet es vēl nekā neesmu rakstījis.
Grūti gan būt vienam, nebiju domājis, ka divi pūkiņas tā

saauguši, Tu mīļais, neizsakāmais labumiņš.

6.

J. JANKAVAM

Kastaņolā 1906. gada 24. septembrī

Mīļo, cienījamo biedri! Ļoti priecājos, ka no Jums taču

dabūju vēstuli caur E. S. 1
Lugānas pasts nebija man no-

sūtījis, pat šejienes pasts reizēm aizsūta atpakaļ avīzes un

vēstules, kas nāk poste restante
2. Stipri manāms Itālijas

iespaids, nav vairs vācu akurātības. lekams atbildu, gribu
vēl Jūs lūgt palīdzēt kādam manam draugam, kurš brauc

uz Parīzi ar nolūku visvairāk izglītoties.
3 Taisni Jūs tagad

varat viņam būt vislabākais padoma devējs, un varbūt

Parīze tā vieta, kur viņš vislabāk iegūs noapaļotu, siste-

mātisku un brīvu augstāku izglītību. Ar lielu prieku es

lasu Jūsu vēstulē par Jūsu studijām, 4 kuras tik vilinošas,

ka vilktin velk mani pie sevis. Bet vispirms Jūs mani ļoti

iepriecētu, ievezdami parīziešu studijās manu draugu. Un

gribu atbildēt pēc rindas, tātad, pirmkārt, par Baumaņa

projektiem.5 Tā ir skaista parādība, ka mums tagad sāk

rasties tādi nesavtīgi, brīvprātīgi izdevēji: tie daudz pa-

veicinās vispārējo lietu ar saviem individuāliem pūliņiem.
Praktiskie šķēršļi gan vēl lieli. Arī šinī gadījumā viņi pa-

rādās. Piem., «Tālas Noskaņas» ir viens no maniem lielā-

kiem ieņēmuma avotiem, tagad pat vienīgais; no grāma-

tām vēl 650 eks. nepārdoti, kas man varēs ienest līdz 400

rbļ. Ja izdod tagad mazās burtnīcās labākos dzejoļus, tad

lielais, pirmais izdevums paliek nepārdots, un man tāds

zaudējums būtu ļoti smags. Gan jau reiz tika izdots izvil-

kums no viņiem «Nākotnes skaņas» 6 (kas arī tūliņ atsau-

cās uz «Tāl. Nosk.» pārdošanu), bet toreiz es nebiju tik

nelabos apstākļos kā tagad, man bija izredze citādi pelnī-

ties, un es darīju to par labu lietai un Jums. Pēc pēdējām

denunciāciiām man zudusi cerība drīzumā pārbraukt, lai-

kam pat vairāki gadi būs jāpaliek še, un man nav it ne-
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kādas iespējas atteikties no rakstnieka honorāra. lenā-

kums no projektētā izdevuma laikam nevarēs segt augš-

minēto summu. Atliek pāri «Vētras sēja». Tās pirmais iz-

devums, 2000 eks., pārdots Ozolam.7 Kā zināms, tas jau

izpārdots; ja drukāts pāri par 2000 eks., tad tas ir pret

norunu, tas ir otrs izdevums — nelikumisks. Tātad no

«V.s.» varētu izdot tādus mazus, 2 lokšņu, izdevumus. Bez

tam es varu sastādīt tādus mazus izdevumus no vēl ne-

drukātiem dzejoļiem. Arī no Aspazijas dzejām var sastā-

dīt. Vienīgi es lūgtu tikai neizdot tagad «Tāl. Nosk.».

7.

E. SKUBIĶIM

Kastaņolā 1906. gada 25. septembrī

Milo, labo biedri!

Daudz sirsnīgu paldies par Jūsu labajām ziņām un vēl

daudz vairāk par Jūsu līdzjūtīgajiem vārdiem, kuri tagad

gandrīz vēl dārgāki. Viss mīļais, ko Jūs mums sakāt, jā-
saka arī mūsu nabaga dzimtenei, ko tagad pie mums pār-
cieš, tas diezin vai jelkad bijis un jelkad būs. Neapzinīgi
to katrs cieš līdzi bez sava paša īpatnējām sāpēm. Un lai-

kam gan vairāk cieš tie, kas strādā ar saviem nerviem un

jūtām un padarījuši tos tādējādi jūtelīgākus. Tā jau ar

pareizi būtu, ja vien tāds pārmērs kā mūsu tautas ciešanas

pārāk nenospiestu atsevišķu cilvēku. Ja nu vēl pašu ve-

selība no laika gala nestipra, tad gan nezini, ko reizēm

iesākt. Jūsu vēstule bija Aspaziju jau pilnīgi apmierinā-

jusi, bet te nāca atkal Hantu izraidīšana (ateisms un preses

pārkāpumi tiek skaitīti par kriminālnoziegumiem) un tad

zināmā Efihholca] notiesāšana Rīgā uz 4 gad. katorgas par

skatīšanos bankas logā, kur taču bija paredzams visādā

ziņā attaisnojums, — un šaubas atkal krājas. Zināms, Jūsu

fakti ir tik pārliecinoši, ka beigu beigās taču apmierina.
Bet jūtas ir sajauktas un darba spēja vājināta; un Asp.
man neatpūšas un neatpūšas. Man tagad ir mazs darbs:

humoristiska kalendāra sarakstīšana priekš Zeltiņa, bet

pat tas maz veicas. Tad jau Mickeviča dzejoļa tulkošana

man būtu daudz vairāk pa prātam. Lūdzu, atsūtāt to un,

ja iespējams, uzrakstāt saturu latviski, jo es gan cik necik
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lasu poliski, bet dzejā ir no svara katrs mazākais vārdiņš,
kas piedod varbūt kādu nokrāsu, un man ar negribētos
blamēties un velti valkāt Jūsu uzticību, un lielu dzejnieku
apvainot. 1 Rokrakstu polīšiem sūtīšu caur Jums. — Rīgā
dibina «Lāpu»,

2
— vai nebūtu vislabāk, ka tas paliek neit-

rāls orgāns, vai cits nevarētu — arī neoficiāli — būt ar

zināmu virzienu un atkarību? Es domāju, taisni šinī pēdējā
laikā, kur domas dažādi mainās, vajadzētu tādas vietas,
kur izsacīt nesasaistošas pārrunas, kur varētu katrs patu-
rēt neatkarību. Jūs tik sirsnīgi un uzticami aizvien un arī

tagad esat ar mani runājuši, ka es tagad Jums par to

rakstu klaji. Bet, ja es nelabi darīju, šo jautājumu iekusti-

nādams, tad paliekat man taču labs visa iepriekšējā dēļ
un saņemat mūsu abu sirsnīgākos sveicienus. Jūsu J. P.

Vēstules augšā ar zīmuli pierakstīts:

Apprasījos pie J. Jfankava] Parīzē, kur franči nemaz ne-

izdodot, bet tikai izraidot, var būt, ka pēdējam tikai bailes

no klimata, un krāšņu tur nav. Sveiki.

8.

ASPAZIJAI

Porlecā 1906. gadā, ap 25. septembri

Manu mīļo sirdsdziļumiņ, esmu tagad še pirmā stacijā,
bet šodien iešu tālāk. Menaggio palikšu 1— 2 dienas, ja
Tu vēl šodien raksti, tad dabūšu tur; visādā ziņā es tur

arī vēlāk pieiešu. Tad vēlāk raksti uz Como, kur visādā

ziņā palikšu vairāk dienas. Jūtos ļoti nelabi, sapņoju par

Tevi, ka Tev ļoti sāpīgs vaidziņš, pat svešāds, tad, ka Tev

melna zīda kleite, skatījies pēc manis, es saucu, bet Tu

neredzēji. Vienu vēstuli norakstīju; tagad iešu staigāt te-

pat apkārtnē. Mīļo, mīļo dvēselīt, grūti tā būt šķirtiem;

vai varbūt nobraukt abiem uz Parīzi vai citur Francijā,

un Laura1 atsūtītu vajadzīgo. Ja arī izpļāpātu, tad taču

nekaitētu, jo tie tikai izraida.2 Tad varētu to darīt jau šī

mēneša beigās. Ko domā, iniņ? Mīļo, mīļo zeltadvēselīt,

turies Tu stipra, ka mēs pārvarētu šo nelaimīgo laiku.

Manu sirds kodoliņ, samta labumiņ, zīda mīļumiņ.

SkubiĶa vēstule: Zūrich, Hoschgasse 104, pieliec klāt

avīžu lapiņu.
3 Lido!
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ASPAZIJAI

Menadžo 1906. gada 26. septembrī

Manu mīļo sirds siltumiņ, manu gaišumiņ, norakstīju
šorīt atkal, kā Tu liki, vienu vēstuli, — tā gan ir labi, var

sevi cik necik piespiesties. Vakar cita nekā netiku darījis,
gāju lielu gabalu kājām un nokusu, varbūt garīgi atpū-
tos, bet liels grūtums arī vēl šodien. Sāku vienu dzejoli
un sākšu atbildi «Rig[aer] Tageblatam».1 No Tevis neesmu

vēl dabūjis kartiņu. Kad es šite ik rīt norakstu vienu vēs-

tuli, tad Tev arī ikreiz varu pasacīt pāris vārdiņu, sehr

lieb.2 Jankava adrese: Paris, Rue Coypel 6. Tu redzi, ka

abas vēstules — vakarējā un šodienas — nav labas, bet

tikpat labāk kā nekas. — Še esot visskaistākā vieta pie

ezera,
3

ir tiešām skaisti, bet es nevaru teikt, ka labāk par

mūsu vietu. Pabrauc kādu reizi atpūzdamās par 30 san-

[tīmiem] apkārt līdz Gandriai un atpakaļ — Villa Helios

un otrā lejā ir brīnumskaistas, izdari to visādā ziņā, mī-

ļumiņ. Un nebēdājies, manu acuraugiņ, bet, ja nevari iz-

turēt, tad atraksti uz Komo, un es aizbraucu atpakaļ uz

Porleccu, turp Tu ar varētu atbraukt ar retourbiļeti 4.
Varbūt, kad nobeigsim darbus. Mīļo, mīļo zeltiniņ, neesi

bēdīgs, stark sein und siegen
5. Lido.

10.

ASPAZIJAI

Menadžo 1906. gada 27. septembrī

27. 9. 6.

Mans mīļais sirds vidutiņš, šorīt atkal dabūju Tavu

kartiņu, bet bija jāpiemaksā klāt 10 centerimi 1
, tamdēļ,

ka te ir jau cita valsts, un tad maksas par kārtīm ir 10

cent. un par vēstulēm 25 cent. Tā kā nu sabrauksim atkal

kopā, tad piektdien neraksti vairs, jo tad es vairs neda-

būtu. Vajga jau sarunāties, un tātad es braukšu atkal uz

Porleccu Būtu Tu, manu sirdsiniņ, varējusi braukt man

pretī, bet laikam Tu šo vēstuli dabūsi par vēlu; vari Tu

mani atpakaļ pavadīt, jo pabraukšanās pa mūsu ezeru ir

17
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tiešām ļoti jauka. Bet še taču jaukāk, vismaz šī vieta ir

daudz dažādāka par mūsējo, un varbūt Tu arī šurp līdz

atbrauksi. Bet par visu vēlāk. Plāns ar Franciju arī nav

tik labs vairs, jo ruden, t. i., drīz, ķeizars braukšot uz Bia-

ricu, un tad jau arī Francijā būs visādas stingrības un lai-

kam prasīs arī pasi. Bet pie pašas Genfes2 klāt ir franču

robeža, varbūt tur dzīvot, ka gadījumā var pāriet vienā

otrā. Tad mēs vēl apbrauktu drusku Itāliju un padzīvotu

pēc tur. Sapnī es redzēju Tev melnu zīda kleiti, bet dzel-

tenu salmu cepuri; tas sapnis nav tik ļauns. Šodien redzēju
arī Birutu sapnī un tūdaļ rītā Tavā kartiņā par viņu la-

sīju.
3 Pats sevi atkal redzēju, kā kāda slavena krieviete

zemnieces drēbēs aizveda mani ratos, izglābdama no kā-

diem meklētājiem. Se divas vēstules, līdz pusei arī atbilde

«R[igaer] Tagebl[atam]». Geds4 turpret šoreiz neiet, varbūt

šodien. Lido.

11.

E. BIRZNIEKAM-UPĪTIM

Kastaņolā 1906. gada 8. novembrī

Sirsnīgus sveicienus! Jūsu mīļās rindiņas 1 mani silti

aizkustināja. Vēlēsim labākās sekmes mūsu nodomātam

kopdarbam,
2

uz kuru es tā priecājos. Daudz mīļu labdienu

no Aspazijas un no Jūsu J. Raiņa.

Cast[agnola] 8. 11. 6.

12.

A. DEGLAVAM

Kastaņolā 1906. gada 11. novembri

Mīļo, dārgo August, saņēmu Tavu vēstuli un aizvakar

nosūtīju manuskriptus, 1 tikai šodien sūtu lielo paldies un

mīļus sveicienus. Tūlīt sākumā man jāsaka, ka sūtījumā

ir arī kāda epigramma (N 93) par Ķemeru dubļiem, es to

domāju kā mazu gandarījumu Tev,
2 bet, ja Tu aiz kādiem

nebūt iemesliem negribi, tad vari to nostrīpot. Briesmīgs

gan tagad stāvoklis godīgiem cilvēkiem, no vienas puses

uzbrūk — nu tas jau puslīdz parasts — asinssuni, — bet

šo laiku izvēlējušies arī mūsu personiski ienaidnieki un
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apvaino Tevi pašu orgānā; es pazīstu to resnā politiķa
kliķi, tā Tevi nīst tāpat kā mani, kā katru spējīgu cilvēku;
kas tiem par ideālu, tikai veikals: tikt par kases direk-

toru! Dūša apgriežas apkārt, par tiem iedomājoties vien.
Bet viss riebums un aukstums lēni atkal no manis atstājas,
kad es redzu, cik nelokāmi Tu stāvi šinī divkārtējā cīņā,
kura ir tā visgrūtākā: darīt kam labu un no tā paša dabūt

ne atzīšanu, bet apsmieklu, kā Tu no «M. L.». 3 Es dabonu

no viņiem gan tik paslepenus adatu dūrienus, bet jau i tie

sarūgtina, kā nu vēl Tev! Es Tevi apbrīnoju, jo pats bieži

vien domāju mest krūmos savu literārisku darbību. Tu

man tagad sevišķi mīļš. Bet es redzu, ka sāku jau tūlīt

izplūst sentimentalitātē, tādēļ labāk runāšu par darīšanām.

Zelt[iņam] manuskriptos jāizdara šādi pārgrozījumi: N 12

jāstrīpo, jo Č. tagad pats apsūdzēts;
4 N 91 «[Par] dej[as]

brīvjību]» «čugunzeļļu» vietā jāsaka «vientieši cilvēciņi»; 5

N 31 strīpot; ievadā jāliek «gada apskats», kuram apakšā nāk

burts A
6, tāpat nāk Akā paraksts zem NBO «Laika noska-

ņas», 79, 17, 89. Tad jāpieliek «Tulk.» klāt NN 23, 66, 67,

79, 98.7 Ja manuskriptu ir par daudz, tad lai nolaiž sīku-

mus, piem., 83—86, 48—62 u.t. līdz. (tulkot, anekdotes

lai paliek), tad arī var nolaist «Susuti» (78),
8

bet tulkotos

stāstiņus lai nenolaiž (67 un 98). Virsraksts paliek «Vir-

puļa kal.» jeb «Visp. kal.» ar manu R-a vārdu. Ja nevar

iznākt kalendārs, lai tūliņ paziņo, man ir tad dažādas kom-

binācijas, kā sakopot citādi. Kāda vēl veikala darīšana?

Kā jau rakstīju: sūtāmo sūti Laurai;-' tā vislabāk. — Divi

dienas vēlāk: saņēmu Tavu paziņojumu, ka jau izsūtīts,

daudz mīļu paldies par Taviem pūliņiem un par sveicie-

niem; gaidu tagad ziņas no Lauras. — Pie Dravnieka aiz-

gāja aprunāties mans otrais pilnvarnieks,
10 kad būs tuvā-

kas ziņas, tad Tev rakstīšu. — Ar Elzas raksta nolasī-

šanu, kā redzams, izgājis ļoti labi: mēs baidījāmies par

lielu blamāžu, jo raksts nebija nemaz nodomāts tādam

mērķim, bet nu iznāca piekrišana un pat vēl honorārs.11

Tagad sūtīšu atkal priekšlasīšanai, kad ko sagrabināsim.
Elzas rakstiem vieglāk atrast vietu nodrukāšanai, maniem

jāizvēlas. «Pēt. Vēst.» kā «Pēt. Av.» turpinājumā
12

es

varu līdzstrādāt, tāpat «Taisnībā»13
; arī «Lāpā» es labprāt

rakstus varu iesūtīt. Par «L.» es biju Tev atbildējis garā

vēstulē, bet, kā redzu, tad tā ir pazudusi, tāpat biju otr-

reiz rakstījis mūsu draugam.
14

Vai viņš saņēmis? Galve-

nais, kas man neļauj būt par pastāvīgu līdzstrādnieku, tas,
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ka tur būs Akurateri, Vēsmiņi u.t.1., ar kuriem kā saviem

personiskiem pretniekiem negribu būt kopā; tad es arī

negribēju zaudēt savu neatkarību, piestādamies pie parti-

jas orgāna, atsevišķus rakstus turpret labprāt dodu. Līdz

šim es nekur avīzēs nebiju rakstījis visu gadu, bet varbūt

tagad sākšu, ja man neatņems laiku lielāks darbs. Ja kāds

prasa, kādus gribu honorārus, tad saki, kādi tiem parasti;

tagad jau avīzes laikam neko nespēj maksāt. — Atsūti man

«Lāpu», kad iznāk. Atsūti arī to dekadentu deklarāciju
«Dzelmē», 15

interesanti redzēt. — Vai Tavs apcerējums par

Hartmaņa filozofiju jau iznācis drukā?16 To gan es visādā

ziņā vēlētos lasīt. Es tagad bieži redzu Tavus rakstus

«M. L.», tie tūliņ atšķiras caur lietišķību, p.p., par pils.
valdi un pils. būšanām, 17 visur patstāvīgs, stingri princi-

piāls gars, ko es jau sen redzu pie Tevis augam un klusu

nopriecājos, es tik kaunējos Tev to teikt, ka Tu nedomātu

varbūt glaimošanu; bet šoreiz nu iznāca. Esat nu abi spē-

cīgi veselībā un garā, sirsnīgi, mīļi Jūs sveicina un skūp-

sta Jūsu tālenieši. Sveiki!

13.

B. PRIEDĪTIM

Kastaņolā 1906. gada 12. novembrī

Mīļie zelta cilvēciņi, dabūjām Jūsu sūtītās avīžu pakas

un drīz pēc tam arī no Sašas gatavu dokumentu;1 daudz,

daudz paldies tam mīlam draugam un tam mīlam sekretā-

rim2
par apgādāšanu ar lasāmo barību. Kā Tev Tavs labais

Brencis ar influenci, tā man Elza ar reimatismu; mums bij

2 nedēļas viens lietus. Kad saule, tad atkal labi. Turaties

pie veselības mīļie, labie, dārgie. Visiem labdienas un

skūpsti no tāleniekiem.

14.

M. LIEPAM

Kastaņolā 1906. gadā, ap 22. novembri

Loti cienījamais kungs un biedri!

Pēc Jūsu tik laipnās un uzticības pilnās vēstules es ceru,

ka lausat man Jūs uzrunāt par biedri. Mana atbilde nāk
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tik vēlu tādēļ, ka Jūsu vēstule bij ilgāku laiku ceļojusi
apkārt un gulējusi pastā. Arī tagad mans veselības stāvok-

lis, kuru es aizvien vēl neesmu spējis atlabot, neatļauj man

Jums tik pamatīgi atbildēt uz visiem no Jums iekustinā-

tiem jautājumiem, kā es gan vēlētos.

Jūsu aizrādījumos ir loti daudz patiesības, galvenās lie-

tās visur, tikai es varbūt citur atrodu cēloņus un varbūt

•citādi motivēju.1 Ja vēl ievēro, ka Jūs aizrādāt uz visu

kā draugs un ne pretnieks; ka līdzīgas balsis dzirdamas

no daudz pusēm; ka pretnieki (kāds ir arī P. S. «Rīgas
Avīzē») 2

pa daļai saka ko līdzīgu, — tad Jūsu vēstulē izsa-

cītām domām ir ļoti liels svars, un Jums vajadzētu vēl

lūkot celt viņas priekšā vispārējai pārrunai partijas sapul-

cēs un tādēļ stāties sakarā ar Jums pazīstamiem priekš-
stāvjiem vai vismaz personām, kuras ieņem kādu vadošu

amatu vai arī tikai aktīvi darbojas partijā.
Pie tādām personām es nepiederu, 3

un kaut kāda no-

teicēja loma man nepiekrīt un nav arī piekritusi pa visu

šo pēdējo laikmetu, par kuru Jūs rakstāt. Es nesaku to tā-

dēļ, lai atkratītos no atbildības par nodarītām kļūdām, bet

lai nevestu ne Jūs, ne citus maldībā, it kā lietotā taktika

un sistēma būtu mana vai vismaz no manis līdznosacīta.

Tas tā nav. Visa darbība, viņas veidi un rīcība, to izvedot,

tiek noteikti no komisijas un visp. sapulcēm, kur es

neesmu dalību ņēmis.

Un tad jau arī būtu lieki runāt tikai par bailēm no

kļūdu dēļ, jo partija var uzrādīt īsti ievēroja-

mus panākumus pie strādnieku (fabr.) organizēšanas, vis-

vairāk gan pateicoties pašiem strādniekiem. Atkratīties

110 atbildības par panākumiem, — kas to darīs?

Ja man ir kāds iespaids, tad pateicoties nevis kādai va-

došai lomai, bet manai darbībai kā visas t. s. jaunās strā-

vas iesācējam un pirmām veicinātājam, par ko man tika

kvitēts ar 6 gadiem cietuma un trimdas; tad vēl pateico-

ties manai literāriskai darbībai, kura centās modināt un

uzturēt dzīvu brīvo garu.

Tikai garīgā cīņa bijusi aizvien mans arods un laikam arī

Jūsu, jo abi mēs esam rakstnieki. No šī stāvokļa skato-

ties, Jūs sapratīsiet, kādēļ ar daudzām teroristiskām parā-
dībām jaunākā laikmetā es tikpat maz varu iedraudzēties

kā Jūs. Mana pārliecība aizvien ir bijusi, ka lielai sabied-

riskai cīņai ir par mazi tādi līdzekļi kā zādzības un laupī-

šanas, lai arī summas, kas iegūtas, būtu cik lielas. Teorijā

Markss atmet terora lietošanu, un arī praktikā terors izrā-
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dījies par nederīgu, jo ienes tikai morālisku izvirtību.

Kļūdas iesākās jau agrāk. Partijas vadība tika pārsteigta
no notikumiem, viņa pazaudēja skaidru apziņu par saviem

spēkiem, ieskaitīja tos par augstu.
4

15.

E. BIRZNIEKAM-UPĪTIM

Kastaņolā 1906. gada 2. decembri

2. 12. 6.

Cien. biedri! Es taču Jūs tā varu saukt, vismaz mēs nu

biedri pie viena darba un pie vienām simpātijām un cie-

šanām, kuru izteikums atradis Jūsu piekrišanu man par
lielu prieku. Un mūsu kopdarba iznākšanu1 gaidu jau ar

zināmu nepacietību. Šoreiz es neviena cita nepieaicināju
klāt, 2

es domāju, mums vispirms jāparādās, lai tad citi

varētu nākt talkā pie kā zināma. Daudz mīļu sveicienu no

mums abiem. Sveiki!

16.

K. DĒĶENAM

Kastaņolā 1906. gada 2. decembri

Cienījamo biedri!

No latv. tautskolotāju bijušā centrālbiroja 1 locekļiem

saņēmu paziņojumu,
2

ka visi c. biroja locekļi ar kopēju
rakstu griezušies pie bij. biroja kasieres, lai viņa izdotu

biroja kasē esošo naudu jaunnodibinātam s[ociāl]d[emok-

rātiskamļ skolotāju birojam, kurš stājies vecā centrālbiroja
vietā. Mans kolēģis lūdz, lai es arī pievienojoties minē-

tam rakstam. Kaut gan es nezinu lietas tuvākos apstākļus,
nedz arī, vai biroja pārvēršanās notikusi formālā kārtā,

es turu par savu pienākumu pievienoties tā raksta pra-

sījumam, jo principiāli atzīstu, ka izgfājušajā] decembrī

aiz represijām nebija vairs iespējams ieturēt zināmas

formas pie vecā biroja pārvēršanas jaunā,3
un tādēļ arī

bez formām pārvēršanās jāieskata par pareizu. Bez tam
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manu bijušo kolēģu vārdi garantē man, ka prasījums ir

pareizs un dibināts.

Par šo, cienījamo biedri, lūdzu Jūs paziņot bij. biroja
kasierenes kdzei.

Saņemat manu biedra sveicienu!

Rainis.

2. 12. 6.

17.

KALNIŅAI

Kastaņolā 1906. gada 2. decembrī

Ļoti cienīta kundze!

No latv. tautskolotāju bijušā centrālbiroja locekļiem
saņēmu paziņojumu, ka visi c. biroja locekļi ar kopēju
rakstu griezušies pie Jums, cienījamā kundze, 1 lai Jūs

izdotu c. biroja kasē esošo naudu jaunnodibinatajam sfo-
ciālļ demokrātiskajam] skolotāju birojam, kurš stājies vecā

centrālbiroja vietā. Biedri lūdz. mani kā bijušā c. biroja
locekli pievienoties minētam viņu rakstam. Kaut gan es

nepārzinu ne lietas tuvākos apstākļus, nedz arī to, vai

vecā c. biroja pārvēlēšanās notikusi formālā kārtā, — es

tomēr turu par savu pienākumu pievienoties tā raksta

prasījumam, jo principiāli atzīstu, ka izg[ājušā] g. decembrī

aiz represijām nebija vairs iespējams ieturēt zināmas for-

mas pie vecā biroja pārvēlēšanās jaunā. Bez tam manu

bijušo kolēģu vārdi garantē man, ka prasījums ir pareizs

un vajadzīgs.
Saņemat manus biedra sveicienus.

2. 12. 06.

Sī vēstule ir atbilde uz sekošu vēstuli no 30. XI 06.

18.

E. BIRZNIEKAM-UPĪTIM

Kasaratē 1906. gada 24. decembri

Mīļo biedri! Daudz paldies par Jūsu stāstu
1
,

tik sirsnīgs,
skaists un vienkāršs, pilns mīlestības uz mūsu cietējiem —

varoņiem. Vai es Jūs pašu redzēšu? J. J[ankavs] man
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raksta, ka Jūs varbūt, garām braucot, iebraukšot še, —

tas man vislielākais prieks, tie būtu man īstie ziemassvētki

Jūs še redzēt! Mēs abi Jūs mīļi, mīļi lūdzam iegriesties
pie mums, citādi mēs varbūt ne reizes dzīvē neredzamies.

Uz redzēšanos, mīļo biedri!

19.

E. BIRZNIEKAM-UPĪTIM

Kastaņolā 1906. gada 29. decembrī

Mīļo biedri! Ceru, ka šī kārts Jūs vēl aizspēs Bernē.1

Ceļš šurpu ir šāds: dzelzceļa biļete uz Lugāno. Lugānā
lejā nobraukt ar funicolare2 (Drahtseilbahn 3); tur tuvumā

ir trams, ar to pa 10 santimu nobrauc uz Cassarate; no

turienes tad jāiet kājām līdz Castagnolas pastam, tur pa-
rādīs casa Cattaneo4. Ja es zinātu dienu, kad Jūs atbrau-

cat, es atnāktu pretī un laimīgi atvadītu, bet es domāju,
ir tā Jūs atradīsat, ir diezgan viegli. Tātad uz drīzu, prie-

cīgu redzēšanos. Sveiki!

20.

D. ZELTIŅAM

Kastaņolā 1906. gadā, ap 30. decembri

Cien. kungs! Par honorāra sūtīšanu jau rakstīju; ceru,

ka viss kalendāra izdevums būs jau izpārdots, D[eglavsļ
man rakstīja, 1 ka Jūs uzdevuši šādu aprēķinu: eksemplārs
ā 18 kap., izdevumi 600 r. un skaidrs atlikums 360 r. Bet

tur ir kļūda, jo drukāti bija 6000 eks.; tātad 18-6000=

-1080 rbl. — 600 r. - 480 rbļ. atlikums un nevis 360 r.

Bet arī tas vēl diezgan maz, jo vai tad katra drukas lok-

sne maksāja 600 rbļ.? Arī priekš Pēterburgas tas ir daudz.

Ja uz manu daļu iznāk tik 250 r., tad tas ir par loksni ho-

norārs 40 r., kas priekš manis neparasti maz; es biju gai-

dījis vismaz 300 r. Uz Jūsu tiesu jau bez puses nāk arī

vēl %, un man no tās puses vien jāpārtiek. Klišejas Jums

arī nebij jādod, sludinājumu arī gandrīz kā nemaz nav,

drukas izdevumus arī varat šur tur mazināt, sacīsim, uz

400 r.



25

Ja es varbūt taču maldos, 2 tad jo ļaunāk priekš manis,
jo tad man nemaz nav vērts rakstīt, tādēļ arī šimbrīžam

par turpmākajiem darbiem neminēšu.

Ceru drīzumā uz labām ziņām no Jums.

Daudz labu dienu no Jūsu

[paraksts].

21.

BIEDRAM DZIMTENĒ

1906. gadā
1906

Vajēja vēstule biedrim dzimtenē — M. H.

«Kā mums labi iet? Par ko tik ilgi nerakstām?»

Ko lai saku? — Kad nav laba ko rakstīt, tad nav nekā, ko

rakstīt. — Nolauzts zars no koka tāli aiznests projām, tas

gan ilgojas atpakaļ, un vai Jūs viņam pārmetīsat, ka

■žirgti nezaļo? — Viss mūsu prieks, ka labi iet Jums un

dzimtenei: ar to var pietikt un ar to var Jūs sveicināt.

Daudz labu dienu
...

22.

I. BAUMANIM

Kastaņolā 1907. gada janvāra sākumā

«Jauna Speķa» izdevējam1

Mīļo biedri, še beigās nosūtu fotogrāfiju, līdz ar to arī

negatīvu otrā sūtījumā.2 Ļoti ilgi fotogrāfs noturēja, divas

reizes bija jāuzņem, bez tam cits fotogrāfs agrāk bija lūko-

jis, bet J. C. redzēja, cik maz derīgs tam iznāca uzņēmums.

Sis nu, mazākais, varēs rādīties. — Rokrakstu 3 laikam jau
būsat saņēmuši, man žēl, ka es negribot Jūs tā nokavēju.

Tehniskos aprēķinos Jums pilnīga taisnība: «J. Sp.» lai

iet 5000 eks. pa 30 kap.
4 Attiecoties uz «V. Sēju», es arī

pilnīgi piekrītu Jūsu aizrādījumiem, pirmā vēstulē es biju

runājis par citiem apstākļiem, tādēļ mēs pārpratāmies. Es
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domāju, ka nav vērts «V. S.» otrreiz drukāt, ja iznāk tik

dārgi un nav atlikuma; bet varētu gan, ja iznāktu lētāk.

Bet, pēc manām domām, to varētu — kā arī Jūs sakāt —

tikai tad, kad izdevums būtu vienkāršs, lubisks, Ozola

izdevumu pārspēt reizē glītumā un lētumā nav iespējams. 5

Daudz labu dienu.

23.

J. JIRGENAM

Kastaņolā 1907. gada 9. janvārī

Castagnola 9. 1. 7.

Godāts kungs!

Še būs tulkojums, kur esmu noņēmis nost pārākos bal-

sienus;1 palūkojat, vai tagad teksts sakrīt ar meldiju; ja
tas vēl nebūtu, tad atsūtāt man notis un savus aizrādīju-

mus. Man liels prieks, ka mūsu skaistās tautas dziesmas

meldija varēs tā iekarot arī šveiciešu bērnu sirsniņas, žēl

tikai, ka vienkārši daiļo tekstu nespēju tikpat naivi attē-

lot, arī vācu valoda zaudējusi savu naivitāti, pilnīgs
līdzeklis vēl būtu bijis Mittelhochdeutsch2. Jūs, svešiem

bērniem mācīdami šo dziesmiņu, dzirdēsat atkal mūsu mī-

ļās dzimtenes skaņas un būsat uz acumirkli laimīgi. Tad

atrakstāt man ar, kā Jūsu bērni uzņem dziesmiņu. Un man

par pateicību atsūtāt kādu ziņu par sevi pašu, kā Jums

labi klājas, kā tikāt vietā
3

un kā iet citiem biedriem.

Saņemat mīlu sveicienu, sveicināt man pazīstamus, kad

tiekat, un paliekat vesels.

Augstcienībā J. Rainis.

Eilig fliegt die liebe Sonne,

Lāfit im Schatten mich zurūck, —

Ach, ich habe keine Mutter,
Die mich m die Sonne setzt'.

VVeile, weile, liebe Sonne,

Hore meine Bitte an;

Grūfie meine liebe Mutter,

GrūrV sie tausend, tausend mal!
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Nieder sinket schon die Sonne,
Mūtterlein ist fern, so fern, —

All' mein Eilen ist vergebens,
All' mein Rufen hallt umsonst/

24.

E. BIRZNIEKAM-UPĪTIM

Kastaņolā 1907. gada 12. februārī

Sirsnīgi sveiki, ar lielu prieku saņēmu šodien karti (arī
H. E[ldgasta] grāmatu)

1
, jo lielāku, ka jau sen biju gaidījis

kādu dzīvības zīmi iz Baku. Nu izrādās, ka Bakū nav nekas

no manis saņemts, kaut gan es biju rakstījis divas kārtis
Hert.2

un sūtījis viņam arī priekš Jums un Oz.3 eks.

«J. Spēka». Nu man tik ienāk prātā, ka grāmatiņas
varētu būt no ārzemju cenzūras apturētas; kārtis laikam

pazudušas. Sakāt par to H. «Kopums» laikam tiek jau

drukāts, tuvāku ziņu man vēl nav. Tāļākie izdevumi gan

vislabāk drukājami Pēterburgā. — «J. Spēks» ir gan dažs

izglābts.
4 Bet Jums kā lai nosūta? pasts noņems.

5
— Par

laipno honorāra piedāvājumu 6 daudz mīļu paldies, bet vēl

jau nav drukā iznācis. Nogaidīšu Jūsu plašāko vēstuli un

ziņas no Baum[aņa] un tad Jums rakstīšu. — Sastādu ta-

gad dzejoļu krājumu, bet tas 10 reiz asāks par «J. Sp.»,
un liktens jau zināms. Kas lai ari izdod, jo izdevējam
var celties nepatikšanas.

7
Asp. raksta vēsturisku rakstu

par revol. sioviotēm
8

un liek Jūs mīļi sveicināt, nožēlo,

ka nedabūjāt šokolādi, 9
un apprasās, kā labi pārbraucāt,

kam es arī pievienojos. Sirsnīgi sveiki un tāpat sirsnīgi
sveicināt visus draugus. Sveiki.

25.

A. DEGLAVAM

Kastaņolā 1907. gada 16. februārī

Mīļo, dārgo August, uz Tavu mīļu vēstuli tikai šodien

saņēmos atbildēt, kaut gan tik daudz, ko teikt un pār-

runāt, un sūdzēties, un arī svarīgas veikala darīšanas guļ

nenokārtotas, ceļ zaudējumus un nepatikšanas, un būs jo

grūtāk nokārtojamas, jo ilgāk tiks atliktas. Bet nepatik-
šanu bijis tik daudz pēdējā laikā, paši mēs, abi tālenieki,
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bijuši tik daudz savārguši un slimi, un visam pāri tie

briesmu notikumi dzimtenē, kuri nemaz negrib mitēties,
ka visa enerģija iziet uz turēšanos kājās un uz priekšu
nekur netieci. Daudz, daudz man šinī laikā piepalīdzējusi
visam atturēties pretī tā stiprā pārliecība, ka ir taču cil-

vēki, izņēmuma cilvēki, uz kuriem var palaisties visos ap-

stākļos. Tu man esi aizvien tuvāks un tuvāks ticis taisni

šinīs grūtajos laikos, kur tik daudzi atrada izdevību atiet

nost. Paldies Tev vispirms par mamas apmeklēšanu;
1 tikai

kādēļ Tu nerēķini savus ceļa izdevumus par braukumu? To

gan lūdzu ļoti darīt visās lietās, ja Tu visus, it visus izde-

vumus neliec uz manu rēķinu, tad es nemaz nevaru iedro-

šināties Tev ko lūgt. Laikam Tu «Mfūsuļ L[aiku]» apstellē-
jumu arī pats esi samaksājis? Būtu ņēmis no tiem 40 r., ko

mamai aizvedi. Visādā ziņā Tavā rokā vajga stāvēt cik

necik mūsu naudas, lai Tu varētu izdarīt, kad ko Tev lūdzu.

Tādēļ esi tik labs un aizej iekasē uz savas pilnvaras pa-

mata honorāru par «Tāl. Noskaņām» no Brigadera, pa-

prasi ari, cik viņš izmaksājis U[lpes] kungam. No Der.

grām. nod[aJas] U. kgam iedotos 100 rbļ. viņš dabūjis,

laikam baidās sūtīt. Dr[avnieks] viņam arī esot nodevis

priekš nosūtīšanas man 25 rbl., kuri arī vēl nav pienākuši;
tie no Konvers. vārdnīcas honorāra. Ja Krļeplins] iet sa-

ņemt no D. gr. n. vēl atlikušos 100 rbļ., tad lai tos atsūta

taisni šurp, parunā ar Nodaļas kasieri, vai varbūt U. tos

saņēmis. Ja no Brigadera Tu neko nedabū, tad es likšu

kādu honorāru, kas man Rīgā nāksies, Tev izmaksāt, lai

Tev būtu nauda priekš maniem izdevumiem. Izdari, lū-

dzams, šos gājienus, jo U. k. slinks rakstītājs un vēl ir

projām,2
un es nedabonu nekādu ziņu; laikam viņš ari

baidās sūtīt naudu. (Nupat dabonu zināt, ka viņš precas,
3

un tad nu viss top saprotams, nav laika.) Tavu sūtījumu

dabūju gluži pareizi.'' — Vēl viena veikala darīšana: vai

nevari dot man kādu padomu, ko lai daru ar savu vasar-

nīcu. Vai negrib kāds pirkt?Vai īrēt? Vai varbūt tāpat
dzīvot un izīrēt citiem? Vai Tu pats, bez ciešas vietas bū-

dams, nepadzīvotu tur pa vasaru, no maja sākot; īrnieki

varētu gan arī Rīgā pie Tevis pieteikties. Man jau pilnīgi

pietiekoši, ka ienāk tie 180 rbl., kuri man jāmaksā kro-

nim un asekurancei5; pat tā man labāk, ka vasarnīca stāv

tukšā un nekā neienes, nekā peļņa, kad Doriņa bija visu

izīrējusi un tomēr bij jāpiemaksā klāt 2 reiz tik daudz,

nekā mēdzu ieņemt īres. Kā nu man tikt vaļā no savas ze-

mes īpašnieka godības? Nu par rakstiem un žurnāliem:
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labi, ka Tev bij iespējams izsisties cauri izgājušu gadu, es

zinu gan, cik grūti tas nākas; domājams taču, ka šogad
pēc drukas ies labāk. Man tagad būs iespēja ko pelnīt
no «Rīta»;6 vai Tu tur arī rakstīsi? Cilvēki godīgi; vai
teikt man arī par Tevi? Citādi man noteikta nekā nav, iz-

došu atkal vienu otru grāmatiņu, ja izdosies. Tu zini, kā

gāja ar «J[auno] Spēku», un tur taču 2/3 vecu dzejoļu.
Dodu šur tur pa dzejolim, kur kāds pieprasa. Pērn visu

gadu nekā nepelnīju. Labi jau ļoti būtu paša apgādiens un

bods, Emma tehnisko pusi smalki pārvalda. 7 Tikai līdz

šim vēl tas risks. Mēs savas grāmatas varētu paši izdot.

Bet Tev savu drāmu nevajadzētu līdz tam mājā turēt, Pē-

terburgā gan nodrukātu.8 Lūk, kā «Priekšvakars» arī iet,

un tas tikai tulkojums', un nav mākslas darbs. Tu esi māk-

slenieks, un Duburs taču arī ko prot. Vai Tu nevarētu

likt krieviski tulkot Cešihinam? Tas drusku prot latviski,

pelņu viņš, liekas, grib uz pusēm. Krieviski tāda satura

gabals taisni taisītu furoru.

Rakstniecības apstākli tagad Baltijā gan gluži zem nul-

les: neviena godīga žurnāla, kur rakstīt, pat «Rītā», kā

nupat šodien redzu iekšā, arī atpakaļrāpuli; pilnīgo pa-

grimšanu norāda arī, ka tādi vīri kā Līg. raksta galīgus

mēslus spriedumos par visu mūsu literatūru. Tu saki, man

rakstīt? 10 Bet man ir svarīgāki, pozitīvi raksti rakstāmi;
kad es ielaižos polemikā, es izjaucu sev pilnīgi to atmo-

sfēru, kurā vien varu rakstīt, tad paliks labākais nerak-

stīts, ko es spētu. Un taču, no otras puses, atkal briesmīgi,
ka tāda ķēmošanās iesakņojas. Tāpat jau ir ar tiem mis-

tiķiem un atpakaļrāpuļiem — dekadentiem. Tie ar paliek
neatslaucīti kā mēsli durvju priekšā. Tagad tos gan -vs

pārņēma «M. L.», 11 bet Līg. paliek godā. Man liekas, ka

Tev vairāk būtu laika un pienākuma viņu savaldīt, jo Tu

nupat savu lielāko darbu — drāmu — esi pabeidzis un no-

darbojies ar filozofiju, kas neprasa tādu koncentrēšanos

kā dzejošana. Labs dialektiķis, arī domu iztirzātājs Tu

esi, uzskatu plašums, kas vajdzīgs kritiķim, Tev arī ir,

uzsāc kritisku darbību, iztirzādams šo liter. vēsturi; un

tad ņem priekšā simbolistus, par Poruku Tev jau toreiz

bija tik skaists rakstiņš, paplašini to un rādi, ka simbo-

listi pie mums vai nu tukši ķēmi, vai atpakaļrāpuļi ka

Eglīts un Poruks. īsākus artiķeļus es arī varētu, kā, piem.,

aprādīt visu to bezkaunību un muļķību, ar kādu pret mani

mēdz izturēties, kā arī par Līg. Tie muļķi nemaz nesaprot,

kāda vieta Tev pienākas kā mūsu reālist. romāna nodibi-
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nātājam un strād. šķiras reprezentantam. Te ir daudz,
daudz darba pie noskaidrošanas, jo ātrāk jāiesāk darbs.

Tiklīdz es tikšu brīvāks, es mēģināšos šinī darbā, bet Tu jau
vari tūdaļ iesākt, mīļo August. Bet nu vēl veikala lietas:

sūtītos manuskriptus un grām. saņēmu un lūdzu mīli vēl-

reiz aizbraukt uz Jelgavu un sameklēt vēl tur atlikušos

rokrakstus, arī atsevišķas lapiņas, varbūt vēl to rakstnieku

petīciju,
12 varbūt vāku ar uzrakstu «Latv. rakst.», kur būtu

iekšā dažādi avīžu izgriezumi, tad mazu (30 kap. maksā)
krievu grāmatiņu «KaTaAor khht aah HapoAH[bix] 6h6-

AHOTeK(?)» no riaHOB (vai Py6aKHH). Man liekas, to var

arī dabūt pirkt krievu bodēs. «Salameas tiesnesi» saņēmu
no Zeltiņa, tas laikam to negrib;

13
es aizrakstīšu, lai noiet

pie Tevis cits izdevējs. Teikšu arī, lai apgādā no Tevis, ko

Tu dosi. Viens izdevējs ir: jauns cilvēks, nav bagāts, bet

taču arī maksās, — nav krāpnieks, zināms, lūk, droši, nav

kā ar vecu firmu. Ko saki? Bet varbūt pēc domes14 varēsi

pats? — Vēl, lūdzu, izrakņā man no vec[ajiemļ «Mēn.

Rakstfiem]», laikam 1895. vai 6. gada: «Bals Bābelē» no

Hartlebena un, ja var, «Pirmā dzejniece», Debora15.— Der.

grām. nodajai, lūdzu, pasaki, ka varu pabeigt tiklab

«Otello», kā «Vallensteinu»; aktiers Rudzītis gribējis
«Otello» manā tulkojumā; 16

es ar mieru, bet vai tas no-

zīmē, ka teātrs pats to arī ņem? Teātrim tāda tulkota luga
maksā 50 rbļ. Ja viņš vien to izrāda, tad es nezinu, cik

ņemt, lai viņš nosaka. — Priekšlasījumu rakstīt visu laiku

taisījos, bet tā ar nepatikšanām un nevaļu neiznāca; Elza

nākošās nedēļas beigās vienu Tev nosūtīs, es gribu vis-

maz drusku nobeigt līdz kādam apstājas punktam savus

darbus, tad varētu ko pa starpām. Bet Tu pa tagadējo
brīvlaiku starp saviem lielākiem darbiem liecies arī uz

kritiku; Tavām filozofiskām studijām arī pa daļai turp

jānoved. Tu esi gan, pēc laikrakstu īsām ziņām spriežot,

pašulaik aizņemts ar jautājumu, kas stāv tuvu reliģijas

pētījumiem,
17 bet arī tie nestāv visai tālu no literatūras.

Tu esi daudzējādā ziņā laimīgs, Tu esi sev izmeklējis

klusu vietu, bet tā ir augsta, un Tu no turienes tāli vari

pārredzēt apkārtējos notikumus, un Tu tur atrodi savu

mieru un savu darbu, — pēc abiem es arvien vēl tik dze-

nos. Arī no Tavām vēstulēm var nomanīt šo noskaidroju-

šos atmosfēru, kurā Tu dzīvo un kura Tevi dara man tik

mīlu. Palieci vesels, mīļo August, mīļus sveicienus Emmai

no mums abiem; sveicini Frici un citus. Atraksti atkal

par notikumiem un štimungām. Sveiks, mīļais.
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26.

A. DEGLAVAM

Kastaņolā 1907. gada 7. martā

Mīļo, dārgo Augusi, gandrīz jau kā gaidījis biju Tavu

vēstuli, tūliņ iedomājos, avīzē lasot, ka tur ir vislabākais

mūsu senā jautājuma atrisinājums, ka žurnāls iznāk no

bezpartejiskas iestādes, kurai plašas izglītības nolūki, savi

zināmi abonenti; atspaids materiālos līdzekļos, cienība

publikā un kur mani draugi,1 arī Fricis te. Te viss kopā,
kas nešaubīgi un bez aplinkiem, bez kompromisiem, de-

mokrātisks; te arī vieta visiem ideologiem, kas prak-
tiski, aktīvi nevar piedalīties pie partijas, te īsts kultūras

darbs, te īsta jaunā nākotnes māksla, kas brīva un dara

brīvus, kas vienīgā attīsta individualitātes, jo katrs mis-

ticisms novelk tumsas miglā, kur nav vairs izšķirības
starp personu un personu, bet visu ārējo spaidu atbīdī-

šana (mūsu partijai) dod tikai ceļu katram attīstīties un

nošķirties savā patībā. To no mūsu kritiķiem neviens

pats nav sapratis, visi misticisma kalpi, vāji vai bailīgi
domātāji un jaunāko modes virzienu pakaļķēmotāji. Ga-

tavosim tā vietā jaunu mākslu, maz mēs būsim, bet skaidrs

gaiss, līdz šim tas nekur nebija, un, kur to domāju, tur

nācās maldīties, kā pie mana vecā izdevēja Zļālīša], viņš

nav spējis saprast jaunos laikus, kur nošķiršanās gājusi
tālāk nekā pat gadu atpakaļ. Es viņam tūdaļ sākumā aiz-

sūtīju pāris rakstu, grūti būs dabūt atpakaļ. Maz gan pa-

liks mums vīru, tā šķirojot, bet tad droši. Citādi nevar

vairs, visu to laiku nebija kur likt dzeju. Pašā pēdējā
laikā «Svari» man solīja liberālu virzienu arī taču, un

tad tur es aizsūtīju šo to.
2 No tālienes arī ļoti grūti ko

noprast, reti ko dabonu lasīt, nezinu, kādi kur laikraksti.

Tev vajdzētu mani drusku orientēt. Bet nu «Auseklī» ir

droša patversme. Nu par sīkumiem, cik ātrumā iekrīt

prātā: redaktors tagadējos laikos ir tehnisks personāls,

tādēļ nevar neko profanēt, un komisija labi darīja, ievē-

lēdama Fr. M. — Komisija pate man ļoti simpātiska.
3

—

Burtnīcai 5 loksnes, vai cenzūras dēļ nevajga 6? Vai tad

žurnālu nevar kā grāmatu izņemt no drukātavas tūlīt?4
—

ledalījums labs; varbūt drusku vairāk beletristikas?

2—2V2 L varbūt pastāvīgu nodaļu sātības jautājumiem?
Interese «Aus.» publikā, partijai arī, tā arī zinātnē, bez

tam «Aus-im» tā ir specialitāte. Nodaļa: zinātn. atra-
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dūmi — ļoti laba. Bet tādas vajga arī priekš sabiedris.
zinātnēm (sabiedr. kustību, arodniecisko dzīvi, saimnie-

cisku, komunālu, skolām), — tātad 5 nod.: polit., sabiedr.,
dabas zin., māksla, atturība. (Vai šo pie sabied. zin.?) —

Kas tās rakstīs? Katrai vajdzētu sava rakstītāja — re-

daktora. Tev būtu varbūt vēl Rīgas notikumi jāreģistrē,
Tu tur speciālists, un ļoti skaisti bija agrākie apskati. Tev

arī biedrību un pašu valdību dzīve. Turpat ari partiju
dzīve. Kas rakstīs politisko apskatu? Tev vienam viss var-

būt par daudz, jo še daudz sīka darba, sameklēšanas, tad

kondensēšanas. Dab. zināt. — Priedkalns, māksla — Fri-

cis. Ārzemju pārskats — Jankavs. Beletristiku, kad mēs

esam 5,
5

gan jau piepildīsim; Upīts vēl varētu arī rak-

stīt,
6 tik tas ļoti gauss. Skolotājus, mūsu ļaudis, lūko pie-

vilkt. Polit. un sabiedr. rakstos Tev būs līdzstrādnieki

pastāvīgi, laikam no «Aus.», kurus es nepazīstu (priekš-

lasītāji, piem., Kurzemnieks v. c). Visu apskatot, iespē-
jams ir, ka mums iet, bet no sākuma neceri daudz, līdz-

strādniekiem jāsastrādājas kopā, tas nav tik viegli, un

galvenais aizvien ir labi sastrādājušies līdzstrādnieki, uz

iesūtītājiem nav ko cerēt, un daudz dažādi elementi tik

traucē ansambli. Tev būs no visiem tas grūtākais: reži-

sora un direktora darbs — saturēt saskaņā galvenos strā-

dātājus. Tālums man gan neļaus Tev tik daudz palīdzēt,
kā es gribētu, bet orientē mani par visu. Galvenais, man

liekas, ir, ka žurnāls nebūs tik daudz politisks, cik kultu-

rels, plaša masas izglītība, pieturoties pie partijas. Tāda

otra žurnāla nav, tas būs viņa speciālais, atšķirošais rak-

sturs. — Vai «Ausekļa» paša biedru, vismaz vakaru ap-

meklētāju, ir daudz? Ja tā, tad var dot viņiem ko sevišķu,

piem., Rīgas notikumu apskatus. Kur vairāk domājams

abonentu — Rīgā vai uz laukiem? Vairākuma saprašanai

jāpiemērojas. Kādas šķiras? Cik strādnieku? Abonentu

laikam vispār maz, visvairāk nonāk pārdošanā; ja abo-

nentu vairāk, ved tiem statistiku pēc šķirām. Tas viss.

kas man iekrīt prātā. Tu pazīsti apstākļus tuvāk un, ilgi

praktizējis, zināsi labāk. Vispār es domāju, mums vaj-

dzētu labi iet, kā atsparam pret dekadentu muļķību —jo

bezprāta dzejas ātri apnīk publikai — un kā atsparam

pret negodīgumu un laipošanu mākslā un politikā. — Nu

vēl sīkums: honorāri, protams, pēc «A.» iespējas, un

tagadējie pilnīgi pietiekoši. — No manuskriptiem šodien

pat iet līdzi no Asp[azijas] «Pie vēstures ugunskura» (pus-

beletristika, pusvēsture), ap 2 loksnes, 7
un 2 dzejoļi; 8

no
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manis pāris dzejoļu (numurā varēs ielikt kādus 2).9 Prozas

man ir divi garāki beletr. gabali (pa 2—3 loks.), bet pie
Gulbja, nezinu, kad dabūšu atpakaļ, bet tad tūdaļ
nosūtīšu. Varbūt, ka šai I burtnīcai sagatavoju vēl

garāku dzeju (100 rindiņas).
10 Tad vairāk pirmai burtnī-

cai] nekā. Man tagad jānobeidz solīti darbi: «Ug. un

Nakts» (drāma) un dzejoļu krājums, tiek jau gaidīti. Ļoti

gribētos Tev rakstīt ko publicistisku, bet laikam tagad

tūliņ nevarēšu. Es tagad nespēju vispār tik daudz strā-

dāt, cik gribētu, nervi neklausa. Bet, ja Tev visādā ziņā vaj-
dzīgs, ko lai rakstu, tad pasaki. Tev pašam derētu kaut kādā

veidā I burt. rakstīt par mūsu tagadējiem preses apstākļiem,
ka laipotāji visu sagrābuši savās rokās, valda kompro-
miss un neskaidrība, un mākslā ākstīšanās. Tad vēlāk va-

rētu par to pašu tematu vēl vairāk rakstīt, arī man tas

gribētos. Dari to, ja vien paspēj, tam nav jābūt program-
mas raksta veidā, satura ziņā viņš tas būs. — Nu par

citu: Friča luga ļoti skaista, labi izstrādāta, un galvenais:

viss šis darbs nav patēlošana, fotografēšana vai dekaden-

tisku jūtelību ākstīšanās, bet problems, par kuru stāv

vīrs ar savu dzīvību. Tā ir drāma. 11
— Vai Tu savu drāmu

neliktu žurnālā — visu vai daļas? Būtu labi. — Ar villu

dari ta: Tev pilnvara pietiekoša, jo Elzai no manis piln-
vara. Bilderiņu 12

grunts Elzai, bet grunts šogad jāapbūvē,
citādi zūd tiesības, vismaz jāuzbūvē maza mājiņa par

300—500 rbl. Kas lai man to dara? Tādēļ grunts būtu jā-

pārdod; mana iemaksa tur ir 120 rbļ., ja to dabon atpa-

kaļ un vēl drusku varbūt klāt, tad jāatdod. Vai neņemtu

Fricis vai Ķēniņš? — Dubultu villas atslēgas pie mainas,

īres ienāca: no apakšstāva 200—230 r., augšā 2 istabas

ar balkonu — 60—80 rbļ., pārējās 2 pa 25—35, augš-
kakts — 15—20. Mama, ja nāks, tad ieņems apakšā atse-

višķo istabu (kas citādi ienes ap 30—45 rbļ.). Tev, mījais,

nu būtu jānomaksā līdz 9. mājam asekurance (Kungu
iela N 11 (?) pie Dž. Hafferberga) 45 rbļ., ja Dubultu

-policija pieprasa, arī vēl grunts nauda 70 rbļ. Tad Tev

būtu jāiekasē no apakšīrnieka īre (parasti 2 terminos;

tiek izdota kvīte). Arī augšā 2 balkona istabas, labi būtu,

ja izdotu ar kvīti. Pārējās istabas vajdzēs mamai izdot.

Jābrauc Tev būtu sākumā apskatīt, ja vajga apkopt, ista-

bas pārtapsēt, tad mama pieņemtu amatniekus, bet mak-

sātu Tu. Naudu varētu iepriekš ņemt no īrnieka, kurš

prasa reparatūras. Rēķinus vajdzētu Tev vest, jo mama

to neprot. Izgājušo vasaru bij Doriņa, tā dzīvoja un rīko-
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jās tik neprātīgi, ka cerēto ienākumu vietā (jāatliek
skaidri ap 200 r.) bija klāt jāpiemaksā 600 r. Tas prieki
manis tik liels zaudējums, ka es otra tāda nespēju izturēt

un tādēļ gribēju labāk visu pārdot vai atstāt villu neiz-

īrētu. Tādēļ, ja aizbrauksi pie mamas, parunā, vai viņai
būs iespējams iztikt ar īri, ja nē, tad lai paliek neizīrēts

(protams, priekš dzīves viņa dabūs savu līdzšinējo mē-

neša maksu no manis). Kad neizīrē, man jāpiemaksā klāt

par asekuranci un grunts nauda līdz 200 r., bet, kad Do-

riņa tur rīkojas, tad četrreiz vairāk. Tik daudz es ar savu

rakstīšanu nespēju pierakstīt. Kad apskati, mīļais, tad ap-
rēķini ar mamu, cik vajga nepieciešamo reparatūru. Tad

es redzēšu, cik Tev jāpiegādā naudas no maniem hono-

rāriem, kad no īrniekiem nedabū uz priekšu. — Es do-

māju, sludinājumā mans vārds neko nelīdzētu, jo īrnieki

ir pa lielai daļai žīdi; latvieši turp neiet. — «Kraft ufndj
Stoff» ļoti labi ies, tulko vien. — «Salamļeas] tiesnesi»

varbūt ņem mans izdevējs Baumans, rakstīšu tam. «Ausek-

lim» derētu ierīkot arī grāmatpārdotavu un apgādniecību,
es tad viņam dotu savu grāmatu.

Palieci nu sveiks, mīļais, labais, daudz mīļu labdienu

Emmai no mums abiem.

Vesels, mīļais.

Kā iet miesniekam? — Vai kas ļauns pie dubultnie-

kiem? 13
Painteresējies. Sveiks.

27.

A. DEGLAVAM

Kastaņolā 1907. gada 28. martā

Mans mīļais, dārgais, rakstu Tev tik šodien: neveselība

un nevaļa. Daudz, daudz paldies par visiem pakalpoju-
miem, un še būs vēl jauns lūgums un atbildes uz veciem

jautājumiem: māmiņa nu ir saņēmusi sūtīto naudu, tādēļ

no Tevis viņai iedotā paliks tai priekš aprīļa mēneša.

Priekš braukumiem nosūtu viņai vēl liekus 10 rbļ., bet

Tu, mīļais, aizbrauc turp un aprunājies, kādi vēl būs iz-

devumi pie reparatūrām un mājas apkopšanas. Aprīlī lai-

kam nāks arī policija, lai saņemtu 70 rbl. grunts naudas,

un 9. mājā jāmaksā 45 rbl. asekurancei (Dž. Hafferberg,
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Kungu ielā N 9 (?)). Naudu dabūsi vai nu no Brigadera
(še zīme klāt) 1

,
vai no Krepliņa (ja viņš «Nodaļas» sa-

ņemto naudu 200 rbļ. nav atdevis Ulpim; visādā ziņā pa-
runā ar viņu, bet to naudu nedod U., bet paturi vai nu

pats, vai dod Tev priekš minētām vajadzībām).2 Ja nau-

das nepietiek, tad atraksti man vai lūko tur sadzīt. Var-

būt māmiņa ir jau Dubultos, tādēļ pirms braukšanas aiz-

raksti viņai karti ar savu adresi. — Labāk jau būtu, kad

es tiktu vaļā no savas vasarnīcas, bet kamēr tik daudz

ienāk, ka nav jāpiemaksā klāt, es varu viņu noturēt. Bil-

derliņus pārdod gan, tie ir Elzas, un Tev no viņas piln-
vara. Izdevumi man bijuši oficiāli 120 rbļ., un par tiem

3 gadiem ari jāmaksā vēlāk grunts nauda. Ja šogad ne-

apbūvē (vismaz sēta, kas arī maksā 300 r.), kad es nepār-
dodu un mama vai cits kāds neapņemas būvi, tad man

jdzaudē viss, tātad uz peļņu nav ko cerēt, un labi, ja kāds

vispār ņem arī par mazāku summu nekā mani izdevumi.

Es tagad tieku mācīts panest zaudējumus ari vēl lielākos

skaitļos. — Pie teātra ļaudīm neej. — Tavu sūtījumu sa-

ņēmu ar daudz paldies. — Vai Elzas «Pie vēstures uguns-

kura» tika nolasīts?3 Referāta «Mūsu Laikos» nebija. —

Nu par «Ausekli»: aizsūtīju «Zem saules stariem», kādas

5 lpp. Ja trešajā ievadpantā tas viens vārds liekas ne-

ejošs, tad ieliec tā vietā «Tā pamatpārmaiņa un atdzi-

mums».
4 Pēc divām trim dienām sūtīšu Tev vēl mazu ar-

Uķeli 4—6 lpp. (tulk.), labi būtu, ja ienāktu I burt[nīcā], 5

tad vēl šonedēļ no Elzas būs (beletrist.) «Dvēsles brau-

ciens ellē»,
6

ari ap 5 lpp. No Jankava ieliec I b., vislabāk

«Utopisti — soc[iālistil», krāsas dēļ, ja vajga, arī pārējos.
7

Gribēju visādā ziņā dot prozas gabalu: publicistiku un

beletristiku, bet nevesels. Raudzīšu otrai burtnīcai. Vaj-
dzīgs taču nu ir. Domāju vēlāk arī vēstules veidā, kā Tu

teici, ļoti labi. — Par ko J. Asars nav licies sludināties

līdzstrādnieku sarakstā?8 Tas nesmuki. Man nekas nav

pret viņu. Upītim rakstīju, bet vēl nav atbildes. Herma-

nim daudz mīļu sveicienu, tika rakstīts viņam no šejienes
zem viņam tuvas personas, bet laikam nav saņēmis. 9

—

Vēl kādu vispārēju vārdu: es, kā Tu zini, rakstīšu gluži
brīvi, bet arī ne izaicinoši, lai velti nedarītu grūtības

(protams, man vienalga «sīkumos»), un no redakcijas
Tev tik jāpielūko, ka iesūtījumos nekur, nekādā vietā un

veidā nebūtu uzbrukums partijai, bet pozitīva draudzība.

Tad ies. Sveiks, mans mīļais, labais, un sveicini visus no

mums.
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Ar lugu nav labi iesākt I burt., bet vēlākās ļoti labi.
Vēlreiz sirsnīgi sveiks no abiem. Sveiks.

Uz pārlocītās vēstules augšējās malas ar zīmuli pierakstīts:
Apstellē, lūgums, «M. L.».

28.

B. PRIEDĪTIM

Kastaņolā 1907. gada 2. aprīlī

Sirsnīgi sveicieni lieldienās, kas mums atnākušas apmā-
kušām debesīm. Bet Jums lai spīdētu saule. Drīz sekos

kārtīga vēstule, Jūsējo saņēmām. Sirsnīgi sveicieni un

skūpsti visiem mūsu mīļajiem.

Jūsējie.

29.

TAUTAS GRĀMATU VEIKALAM

Kastaņolā 1907. gada 3. aprīlī

Tautas grāmatu veikalam

Ar šo atsaucu savu iepriekšējo Freiligrāta Kopotu rak-

stu eksemplāra pasūtījumu un lūdzu minēto darbu man

nesūtīt.

Ar dziļu cieņu
A. Nagliņš

Castagnola (Tessin)

Castagnola
3. 4. 7.

30.

E. BIRZNIEKAM-UPĪTIM

Kastaņolā 1907. gada 4. aprīlī
Castagnola 4. 4. 7.

Mīļo biedri!

Jūs būsat laikam jau saņēmuši «Kopumu», tādēļ nesūtu

Jums eksemplāri, kādu man no Baumaņa vairāki piesūtīti;

ja nav — tad nosūtīšu. Mūsu sāpju bērns nu beigās klajā

gājis, un nevar liegt: glīti viņš ir izdots, B. ir garša, un

satura ziņā: J. J. raksts tiešām ievērojams, 1 tāds vel nav
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bijis, un sajūtas pilnais «Pelēkā akmeņa stāsts»2 visu

ievada loti zīmīgi, kā uvertīra dod pamata skaņu. Tagad
nu jāstājas pie otrās burtnīcas izdošanas. J. J. jau tura

gatavus dažus rakstus, citi — tie paši — arī laikam drīz

būs gatavi. Vasalam rakstīju tik nupat, nebija viņa adre-

ses. Gaidu tagad no Jums. Būtu aicinājis arī vēl citus

pulkā, bet pa lielākai dajai būtu jāsola un jāmaksā hono-

rārs, un — par to B, nerunā. Vispār viņš ir labs izdevējs,
ar garšu un nopietnu virzienu, bet tiem rakstniekiem,

kam jādzīvo no honorāra, ar to vien nepietiek. Viņam

nav kapitāla priekš honorāriem. «Kopums», kā redzu, būs

izdots ar tiem 200 rbl., ko Jūs viņam devāt,3
un nu viņam

jāgaida, kamēr to izpārdos. Es šaubos, vai viņš J.J. būs

jau maksājis honorāru. Otro «Kopumu» viņš laikam arī

izdot varēs tikai ar Jūsu palīdzību. Viņš solās ari izdot

manu lugu «Uguns un Nakts» (drukāta «Mājas Viesa Mē-

nešraksta»), bet laikam arī to ar Jūsu palīdzību.
4 Tikai to

es negribētu dot bez honorāra, jo tai nav jābaidās no

konfiscējuma, un arī citi izdevēji to labprāt ņemtu, —

tātad viņa man gandrīz skaidrs ienākums, no kura es

savā tagadējā stāvoklī nevaru atteikties. Tā kā Jūs savās

2 pēdējās kārtīs bijāt runājuši par honorāra maksāšanu

par «Kopumu» un par naudas sūtīšanu B-im, tad es slēdzu,

ka Jums ir kāds veikala sakars ar 8., un es tagad mīļi

lūgtu man teikt, vai Jūsu līdzdalība un garantija sniedzas

arī uz turpmākiem B-a izdevumiem vai tik uz «Kopumu».
Jeb vai Jūs izdosat ko kopā ar Iniņberga k.? Vai viņš
Jums ir ko rakstījis? — Skaidrības pēc piezīmēju vēl, ka

par «J. Spēku» esmu dabūjis no B. ar grāmatām kopā
līdz 100 r., runa bij par 2—300, bet pietiktu jau ar. Par

«Kop.» man nāktos tik 15 r., bet J. J. līdz 80—100 r. —

Protams, tagad grām. izdošana ir diezgan grūta, jo izdod loti

daudz, visvairāk aktuālu un tad priekš buržujiem deka-

dentisku, ko labi samaksā; priekš tautas jābūt lētām,

daudz tulko, nereti gluži par velti, — tā oriģinālus un lie-

lākus tulkojumus nesamaksā, ja nav taisni dekadentiski un

reakcionāri. Bet cik daudz ir vajadzīgu, kuri tā paliek,

par to daudz varētu runāt. Es domāju, Jums arī bija tam-

līdzīgi plāni? — Beigās man vēl viens lūgums uzdevumā;

nākat par līdzstrādnieku «Auseklī» un dodat tūliņ ko

I N-am, tiek mīli, mīli lūgts.
5 Un nu daudz sirsnīgu svei-

cienu no mums abiem.
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31.

A. DEGLAVAM

Kastaņolā 1907. gada 6. maijā

Mīļo brāli! Tā skaisti, jo pareizi, un tā lai paliek bez

daudz vārdiem; 1 Tu zini, kāda vērtība maniem vārdiem,

un es, kāda Taviem. Tavu mīļo vēstuli un karti saņēmu,

un nu arī «Ausekli»: glīta āriene, skaidra, gaiša druka,

lēta cena, — saturs viscaur noturēts noteiktā, godīgā vir-

zienā, un raksturs tam dzīvs, cerības un nākotnes pilns,
turklāt nav sauss, ar nodrāztu oficiālibu, nav arī salkans,

ar dzejas pārplūdumiem kā dekadentiem. No «Rļīta]» labi

atšķiras, tas ir neskaidrs virzienā, šaudīgs. Ar vienu vārdu

sakot, tas ir noteiktākais, dzīvākais un pievilcīgākais žurnāla

numurs, kādu esmu redzējis. Tur lielākais nopelns redak-

cijai («R.», piem., nebija līdz šim redaktora). Daži raksti

arī Joti piepalīdz pie labā iespaida, ved sakarā ar šodie-

nas dzīvi un ar Rīgu. (Poruks ir labs. «Unterhaltungs-

schrittsteller»,2 «lielas» dzejnieka dāvanas, un to izšķie-
šanu grūti viņam pārmest.)

3
«Grām. plaukts» ļoti labs, tik

ārējā forma: izskatās tagad pēc kataloga ar maziem ietei-

kumiem, tas pats, izteikts kā grāmatniecības apskats (viss

ar parastiem, ne sīkiem burtiem), būtu darījis daudz lie-

lāku iespaidu. (leteicamo grāmatu sarakstā nav uzņemts

«Pusideālists», vai tas darīts ar nolūku? Apprasies, lū-

dzams, Raņķim.) 4 Adata Tev ir ļoti labs ieguvums,s bet

tas Kļaviņš taču «Staru» vīrs, un tādus nevajga jaukt
mums klāt; ja grib, lai izvēlas vienu, — vai «A.» vai «Sta-

rus»; zaudējums no viņa nav liels.6 Kad vēl nāk raksti

no citiem minētiem past. līdzstrādniekiem, tad mums

laužu arī pietiek, un tiek uzturēta šī skaidrā, labā sabied-

rība, bez kādiem piejaukumiem. Taisni caur skaidrību at-

šķiras «A.», un tādēļ viņā tik patīkami strādāt. Tas tad

nu laikam arī viss, kas man ko piezīmēt pie «A.», un pēc

I burt. gaiši redzams, ka «A.» ies, ka viņš varbūt caur

savu noteiktību un tomēr vispusību iegūs vadošo vietu

mēnešnieku starpā. Skaties Tu, August, kā redaktors

abām acīm, ka paliktu šis raksturs: garīgs spirgtums,

skaidrs domu virziens, bez šaubīšanās un bez šablonas.

Es visus rakstus pārskatīju, vēl gan nepilnīgi izlasīju. Un

taisni tas, ko es prasu, ir: visi kā izlieti, bez pretskaņām

un nesaskaņām (Kļav. drusku sentimentāls un sastiķēts,
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Adata daudz labāks un labs). Nu, labu ceļavēju! II burt.

liec turpinājumu no Elzas «Ugunskura». No manis še pā-

ris dzejoļu un piezīmes par «Sp. un vielu»,7 lp. 2—4, ne-

zinu vēl, kā iznāks, varbūt arī vairāk, ja ierunāšos par

ekon. materiālismu. «Zem saules stariem» II b. nebūs tur-

pinājums, es nebiju nobeidzis un nu jūtos pārāk nevesels

priekš darba, kurš tik koncentrēts. Tagad atbildēšu uz

jautājumiem Tavā vēstulē. Vispirms tas jau ir gluži pat-

stāvīgs, labs darbs šis Tavs priekšvārds. Tev drošsirdība

iet pret visiem tumsoņiem, kuri līdz šim palikuši neaiz-

tikti, Tev būs no viņiem daudz jācieš un atbalsta atradisi

maz, arī partijā, kurā Būhn. nav iecienīts, protams, uz B.

stāvokļa Tu arī nestāvi, tas novecojies, bet B. cīņa un

darba skaistums paliek, darbs ir viens no pamatdarbiem
Tulk. brangs. Vai vismaz dabūji pietiekošu honorāru?

Tu, liekas, maz piespied izdevējus, varbūt Saul.8 arī la-

bāks ka citi. Bet re, kāds tas ir, pats grib gulēt pa naktīm,
bet Tev neļauj. — Gulbfis] ir diezgan godīgs cilvēks, tik

viņš nesaprot šo laiku un grib par vari visus sadabūt

zem vienas cepures. Un tur vaina visam šaudīgumam

(Tādēļ Tev nevajdzētu ņemt tādus, kas raksta «Staros»,

«Dzelmē» v. c. reakcionāros laikrakstos.) Hiršs un SniĶe

ris sauc par niekiem mūsu virzienu, vai tie ir kaut kur tā

izteikušies? Par Tevi ar tādas domas, bet laiks gan tās iz-

klīdinās, es Tev to saku kā brālim, lai Tu zinātu gainīties.
9

Traģiski tas nav ņemams. Tu zini, no kurienes tas nāk:

no tās pašas kliķes, kas man aizvien lūkojusi kaitēt. Kad

jaunais deputāts uzstātos pie jums, tad tas būtu ļoti, ļoti
labi. 10 Laid klajā Hartmani, pats īstais laiks, bet zini atkal,

ka var būt uzbrukums no partijas puses. — Es nezināju,

ka zināmais nav ārzemēs, citādi nebūtu tā rakstījis. — Un

nu vēl par mana paša lietām! Lielais paldies vispirms par

vasarnīcas izīrēšanu, Pētersoniete laikam atkal domā, ka

es taču nākšu drīz atpakaļ, labi ir tas, tā ir laika zīme, un

viņai esmu daudz pateicīgs. Tev vajdzētu viņai par pie-

gādāšanu atlīdzināt vai nu naudā (kādus 10 r.), vai, ja re-

dzi, citādi, bet tā, ka neaizskar, un nodod sveicienus no

mums. — Mamīte Tev, mīļo brāl, gan, liekas, ņēmusi

ļaunā, vismaz tā nojaužams, bet, ja palikusi istabiņa brīva

vasarnīcā, tad jau nav vainas, lai iet turp. Par to viņai

raksta Elza. Ja istabiņa vecā mājā nav brīva, tad gan viņ*

pie P. kdzes laikam neies, un vajdzētu noīrēt viņai ista-

biņu, kas būs grūti izdarāms. Viņa, kā liekas, laikam ir

uz to priecājusies, bet, ja nevar, lai paliek. Ja viņa nāk
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jūrmalā, tad viņa varētu tur ierīkot sev sakņu dārziņu.
Naudu priekš pārvadāšanās un dārz. iekārtošanas Tu vi-

ņai dotu. — Augšas stāvu vari atdot tiem pašiem apak-
šējiem, ja tie labi maksātāji, nepazīstami bieži aiziet ne-

samaksādami. Daudz paldies, brāl, ka Jūs abi paši
aizbraucāt un apskatījāt, un iekārtojāt. P. taisnība, jākrāso
ir grīdas augšā. Posts man ar savu agrāko pilnvarnieku
U[lpi], es pat kopš 8 mēnešiem nezinu, kur viņš dzīvo,
nedz dabūju kādu ziņu; sūtījis viņš man ar nav naudas

kopš vairāk nekā gada, rēķinu arī nē, un nu tik dzirdu

ka viņš visur saņēmis man pienācīgo naudu. Atraksti, lū-

dzams, neaizmirsti, kad Brig[aders] viņam izmaksājis par

«Tāl. Noskaņām», cik reizes un kādas summas, jo, pēc mana

aprēķina, man nāktos no Br. ne 70 rbļ., bet pāri 200. U.

man nevienas reizes nav rēķinu devis, lai es cik necik

zinātu, cik izdots, cik ir, kā varu rīkoties. Un tad, mīļo

brāl, ko tas nozīmē, ka daudz dzird par viņu? Un vai tas

noticis ar manu ziņu? 2ēl, ka Tu neatrakstīji tūdaļ, kas

tās par baumām. Varbūt viņš izdarījis ko nelāgu manā

vārdā? Un es še sēdu un nekā nezinu, un nespēju atgai-

ņāties pret mana vārda nolikšanu. Varbūt, ka viņš ietaisī-

jis parādus uz pilnvaras pamata? Es viņam nekad neesmu

licis ko tamlīdzīgu, varbūt pat gājis pumpēdams apkārt?
Pēc tādām manas naudas übagošanām, par kurām man

neziņo, es varu baidīties arī par citām lietām. Tas jau

būtu taisni briesmīgi. Atraksti, mījais, par šo tūdaļ, uz

kartiņas, un, ja tiešām noticis kas līdzīgs, tad noej pie
advokāta Cikstes, tam laikam ir mana pilnvara, un liec,

lai viņš pie notāra izdara manas pilnvaras atņemšanu no

U. Varbūt var uzdabūt U. adresi? Negribu jau tādām lie-

tām ticēt, tas par daudz briesmīgi, viņš jau bija mans

draugs. Visādā ziņā, nesaki vēl nevienai blakuspersonai

ne vārda, kas varētu nelabu gaismu mest uz U. Tikai tad,

kad pilnvara jāatņem un jāaizstāv mans vārds, tad teic

patiesību, arī atklāti aizstāvēdamies. Mani moca, ka es

nekā skaidri nezinu; tas arī neļauj strādāt. Tādēļ atraksti,

mīļais, labais, visu itin skaidri un pilnīgi. Briesmīgi jau

arī, kad es veltīgi pāri daru cilvēkam ar aizdomām." Tā-

tad raksti, mīļais. — Mans kases stāvoklis pie Tevis itin

labs, bet vēl nesūti man, jo nezin, cik būs jāmaksā grunts

naudas. Doriņa esot jau saņēmusi paziņojumu, cik maksā

māmiņas pārvadāšanās, cik reparatūras v. t. t. Sūtīt varēs

tik majā, kad būs lielums noskaidrojies. Ja no Nodaļas

vēl nāktos, tad pagaidām paturi arī to. Māmiņai gan iz-
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maksā ik mēn. 25 r., tagad par maju tai laikam vajga vēl

tik 10 r., jo aizturēto sūtījumu un vēl papildu sūtījumu

dabūjusi. Par tālākbūvi varēs runāt, kad braukšu mājās.
Kur tagad Tu un es izdodam grāmatas, vai nevarētu Tu

uzņemties pats izdošanu? Emmai taču speciālzināšanas.

Kapitālu varētu dabūt no kādiem draugiem. Vai Saulītim

ir nauda? Samaksās honorāru? Tad pēc Tavu darbu izdo-

šanas var viņam dot ari «Salamejas tiesnesi». Bet pār-

domā vēl, vai Tu pats nevarētu to uzņemties. Kad Tu

varbūt domātu, es rakstītu par to vairāk. Vēl lūgums: ja
tiecies ar Dravnieku, sveicini un apjautājies, vai viņš

domā, ka būtu panākumi, ja es rakstītu zināmo vēstuli;

es tad to darītu ar mīļu prātu. Vēl ekstra sveicieni un

lielie paldiesi no mums vecajam draugam deklamatoram

un mīļajam, lielajam dziedātājam, kas mūs re- un de-

klamē, un izdzied pa visu pasauli. 12
Tāpat sveiciens vi-

siem kolēgām, un nu pats, mīļais brāl, abi ar Emmu esat

no mums mīļi sveicināti un skūpstīti garā un uzturaties

pie veselības.

Grām. skapi gan būtu labi pārvest uz Jelgavu, bet Do-

riņas krāmešana man nepatīk. Vai nevar pie Tevis?

Nupat man raksta, ka «Domas» būšot skaistā izdevumā, 13

un Baumans tiešām izdod ar garšu, piem., «Kopums» —

vienkāršs, bet glīts.
«Domas» ārēji var pārspēt «A.», gādājat par «A.»

ārieni; labāks vāks (dzeltenraibs) maksā rbļ. 20 par zī-

mējumu, āriene tagad pie publikas ļoti iecienīta. Pārdomā

to. «Dom.» ari līdzstr. nebūs vāji, un Jankavs laikam

pāries pilnīgi turp
14 Bet zināms nav. Jābeidz. Nu sveiks.

«A.» ir žurnāls citādi ļoti labs. Vesels.

32

E. BIRZNIEKAM-UPĪTIM

Kastaņolā 1907. gada maijā un 19. jūnijā

Majā

Sirsnīgi sveiki, mīļais draugs, un daudz paldies par

pkŠ&jāflß un labajām ziņām, bet vēl vairāk par Jūsu mīļo

piemiņu, ko uzglabājāt mums, tāleniekiem, un par visas

kolonijas simpātiskajām jūtām.' Kad atnāk vēstule no

Baku, tad tā mums ir prieka diena un viņas atspirdzinošos
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iespaidos un piemiņā pavadām līdz nākošai. Jūs kā dzej-
nieks sapratīsat vislabāk, cik vajdzīga šāda atspirdzinā-
šana taisni šinīs laikos, kuri vissmagāk krīt uz nerviem

tiem, kas ar nerviem strādā. Nu ir taču minēts tas vārds:

strādā, no kura tā gribētos izbēgt kaut uz. brīdi, jārunā
tad vien ir par strādāšanu. Pēc paris dienām nosūtu Blau-

manim] «Uguni un Nakti». Honorāru noteikt man pašam

diezgan grūti; pēdējā laikā turējos pie tā mēra, kādu man

bija priekšā licis nelaiķis Ozols: skaidru atlikumu uz pu-

sēm; tas apm. būtu arī godīgs honorārs, un tad izdevējs
taču arī nevar sūdzēties, kad viņa darbs tiek pilnīgi pie-
līdzināts rakstnieka darbam: es zinu gan, ka līdz šim tika

vērtē turēts tikai pirmā darbs un otrā bija tik dekorācija,
kā viņjete vai Makarta buķete. B. arī runā par «Kop[uma]»
honorāru; 40—45 rbl. loksnē; es ar mieru pieņemt arī šo

mēru, — vispār kaut kuru mēru, kad tik pēc tā tiek arī

tiešām izmaksāts honorārs. Sis pēdējais apstāklis bijis
manā praksē arvien tā bīstamākā klints. Un tādi piedzīvo-

jumi laikam katram, kas dzīvo no rakstīšanas. Kā līdzēt?

Jums skaists projekts, 2 kurš vispirms liecina, ka jūs mīļš,

mīļš cilvēks un liels ideālists — darbos.3 — Tik tālu es biju
ticis savā vēstulē, nu jau laikam pāris nedēļas atpakaļ —

tad nāca daudzi starpgadījumi, posts mājās un viss tāds,

par ko negribas runāt, bet arī patīkami, kā viesojums pie

manis, par ko Jūs nupat rakstāt savā karti. Viesis padzī-

voja trīs dienas un aizbrauca — un es jau dabūju karti,

ka viņš laimīgi nobraucis mājās4
un solās tūlīt rakstīt. Bet

nu jau divas nedēļas, un nenāk nekādas ziņas; grūtības
naudas ziņā viņam nevarēja būt, man arī izdevās viņam

iespiest kādu drusku priekš ceļa. Apstākļi dzimtenē pārāk

grūti, tas laikam visu izskaidro. Kas ir ar 8., nezinu, un

arī neder tieši rakstīt,5 bet varbūt dabūšu aplinkus ziņas,

tad arī Jums paziņošu. «Kop.» manuskriptu
6

man jau liels

daudzums, pietiktu, ja būtu vēl beletristikas vairāk; dala

jau Rīgā, un par tās tālāko likteni nezinu. Bez Jūsu solītās

skices būtu grūti iztikt. Drukā vēl nekas nebija nodots,

vismaz, cik es zinu. Žurnālu 7 norunājām izdot augustā, tā

man vēl rakstīts pēdējā kārtī. Un nu «Spēks», — Jūs redzat

te tūliņ viņa vājo pusi, tiklīdz nav 8., nav arī nekā. Jūsu

plānam, protams, pilnīgi piekrītu, bet kas to izvedīs?. Uz

vietas vajga būt cilvēka, kas spēj izlaist drukā un izpla-
tīt. 2ēl, ka Iniņb[ergs] nevar. Vai gluži drošas, bez riska

grāmatas arī ne? Laikam, jo nav Jums atbildējis. Man nav

nekādu pazīstamu, kas to darbu uzņemtos. Ja nu Jums
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nav arī un mēs nedabonam ziņas no 8., tad visam būs

jāapstājas. Kas ir ar Jūsu Dļišleru]? Tā nu tagad jāgaida,
kas būs tāļāk. Jūs prasāt, kā ir ar B. pienākumiem, un

gribat to izpildīšanu uzņemties uz sevi, mīļais draugs. Es

zmu tikdaudz: Jjankavs] dabūjis no B. drusku honorāru

(no manis 100 fr.), viņam pietika braucienam un laikam,

ko iztikt. Man pašam B. rakstīja, kā jau teikts: «Kopuma»
honorārs būšot 40—45 r. un man kādi 50 r. par redakciju;
viņš pieprasīja, vai man sūtīt visus honorārus priekš izda-

līšanas jeb lai viņš izdalot. Es atbildēju, lai viņš izdala

un izsūta katram. Uz to saņēmu atbildi, ka Aps[es]dēlam
viņš izmaksājis 10 rbj. ārkārtēji, kā es biju viņam licis; 8

par citiem honorāriem nezinu. Es no B. esmu honorārā sa-

ņēmis līdz šim kopā 170 r., par kuriem rakstiem tas skai-

tās, to viņš nemin. Man iznākot, pēc B. rēķina, par

«Jauno Sp.» 200—300 r. un par «Kop.» būtu 50+10 r. (4 vai

5 lpp., t. L, 4X2'/2=lo rbļ.) =60 r. Tā kā «J. Sp.» lai-

kam vēl nebūs viss pārdots, un vēl par to B-m nāks

nauda, tad to rēķinu viņš noslēgs vēlāk, un tad paliktu
man no «Kop.» tie 60 rbļ. Ja Jūs tas neapgrūtina un ja

nav citi pienākumi, tad man, protams, būtu tikai ļoti patī-

kami, ka Jūs šo «Kop.» summu uzņemtos uz sevi. Jo vai-

rāk tādēļ, ka mani citi ienākuma avoti apsīkuši: «Rītā»

jaunais redaktors uzņem tikai savus paša rakstus (tulkoju-

mus un kompilējumus) un atraidījis šejienes daudzu emi-

grantu darbus, kuri bija jau «Rītā» izsludināti par pieņem-
tiem. Tā kā es biju bijis vidutājs pie emigrantu darbu piedā-
vāšanas «Rītam», tad pēc to piepešas atraidīšanas man pa-

šam bija jāatsakās no «Rīta». Otris mans honorāra avots —

«Auseklis» par I burtnīcu nebija vēl saņēmis aprēķinu no

sava ģenerālkomisāra Raņķa, kad tas tika apcietināts.

II b. nupat konfiscēta,
9

— Jūs redzat, ka tas avots jau

izsīcis, iekam vēl sācis labi tecēt. «Ug. v. N.» I cļelienu]

nosūtīju B. Citas grāmatas šinī laikā arī gan nevarēšu Iz-

dot, nebūs izdevēju. Un ģenerālgubernatora amats Baltijā
laikam paliks par pastāvīgu,

10
t. i., grāmatizdošana paliks

uz pēdējo aprobežota. Tā šis mans amats būs jāizbeidz. —

No mūsu abu mīlā Vila dabūju to bēdu ziņu pašā sā-

kumā," tad tālāk nekā nezinu. No Vasaļa nupat vēl bija
man ziņa. Daudz mīļus sveicienus S[udrabu] Edžum, ar

kuru mēs arī reiz personiski esam tikušies. Rīt vai parīt

rakstīšu balahanietim, līdz tam sveicināt sirsnīgi viņu,

arhitektu, V. jkdzi 12
un visus, visus un esat paši no mums

abiem uz sirsnīgāko sveicināti.
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Es nezinu, vai Jūs to zināt: «Kop.» gājis loti labi: dru-

kāti 4000 eks., jau 3000 izdoti, tik vēl nauda nav iekasēta,

pats B. pārdevis 1000 eks., no tiem izdevniecība] izmaksā-

jās tik 300 r. Arī «J. Sp.» labi gājis, laikam arī «V[ecie]
Elki», bet to nezinu. Viss būtu bijis labi. Daudz mīlu lab-

dienu. Sveiki.

33.

A. DEGLAVAM

Kastaņolā 1907. gada 17. jūnijā

Mīļo brāl, nu reiz nosūtīju Tev visu, kas bija; kavēklis

bijis parastais: neveselība un vēl viens traucējums. Par

«Sp[ēku] un vie[lu]» varbūt būs par garu,
1 bet, kad to liek

kā artiķeli «Viens cels uz brīvu pas[aules] uzskatu», kā

vācu žurnāli visi mēdz darīt, tad lai ar iet, jo vairāk, ka

jautājums pats ir svarīgs un gluži neapstrādāts pie mums.

«Zem saules stariem» tāpat iznāk par garu, bet es esmu

pārāk noguris, lai to īsinātu, Elza ari domā, ka nebārsat.

«Auseklis» II ari iznācis loti labs, varbūt vēl labāks nekā

I, jo vairāk caurrediģēts. A[sar]a apskats nesamērīgi garš,
un gluži neiespējama lieta apskatu izstiept uz divām burt-

nīcām, apskats nav apskats, kad nav vienā burtnīcā

beigts.
2 As. tā manīja pierakstīt pilnus visus žurnālus vie-

nam pašam, kur tik vien tiek klāt. Tā viņš tagad «Rītu»

pieraksta viens pats, lai saņemtu viens pats visu naudu

un nekas no tās netiktu šejienes emigrantiem, kuru rak-

stus, kas jau bija izsludināti par pieņemtiem, viņš visus

atraidījis. «R.» tagad gluži tukšu saturu. Tādas redaktora

rīkošanās dēļ es atteicos no «R.» un nesūtu tam vairs ne-

kādu rakstu. Raugi tagad «Ausekli», ka A. to arī neap-

ēstu, apetīte viņam liela (bet par šo lietu nevienam, ne-

vienam citam, tas tik priekš Tevis). — Es nesaprotu, kādēļ

«Aus.» iet vāji, šīs 2 burtnīcas ir interesantākās, kādas

mums bijušas. Tur jābūt ārējam iemeslam: vai «A.» bied-

riba pate nav populāra? — «Kop[ums]»( piem., gājis Joti
labi. Vai viņa izdevēji ir citi? Vajdzētu jums pūlēties pa-

celt «A.» biedrības pašas prestižu; vai deputāts
3

nevar ko

rakstīt, tas būtu no ļoti liela svara, arī Zvārguls būtu labs.

Tad vai nevarētu pavairot pate biedrība sava žurnāla iz-

platīšanu? Vai visos biedrības izrīkojumos, priekšlasījumos,
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izbraukumos uz Valmieru un citur izliek pie kases vai la-

sāmā istabā žurnālu pārdošanai? Vai paši biedri ieteic un

pārdod saviem pazīstamiem savu žurnālu? Ar priecāšanos
par savu žurnālu un ar garantiju vien nepietiek. Vai «A.»

ir savs kolportieris? Atjauju biedrībai viegli dotu, un tāds

daudz izplatītu žurnālu un vispār labu grāmatu. Kad jums
biedri dūšīgi un grib darīt ko priekš savas lietas, varētu

ievest jaunu sistēmu «A.» pārdošanai: tagad komisijai,
grāmatbodēm un kolportieriem ņem 25—40%, tas ir: uz

Irim vai divām samaksātām grāmatām viņi dabū vienu par

velti. Nu darāt to pašu ar saviem biedriem, dodiet viņiem

ari katram, kas pērk 2—3 grāmatas, vienu klāt par velti.

Tad jums būs ne viens kolportiers vai komisija vien, bet

vairāki simti. Tiklīdz iznāk burtnīca, visu var tūdaļ izdot

biedriem uz pārdošanu, katram tā jāpārdod tik 2—3 eks.

Katrs dabū ne uz parāda, bet tik pret skaidru samaksu,

un tā jums tūliņ skaidra nauda rokā, nav jāgaida ilgi uz

aprēķiniem un samaksām. — Var biedrus vēl tuvāk sais-

tīt ar žurnālu un dot žurnālu par to pašu biedra maksu,

tik tā tad ir par žurnālu izmaksu jāpaaugstina; tā ārzemēs

iznāk Joti daudzas avīzes. Es nezinu, cik liela jums biedra

maksa, vai tas iespējams, laikam gan nē. — Vēl viens:

vai jūs netaisāt par maz reklāmas avīzēs? Nevar gaidīt,
kamēr pašas redakcijas ko raksta, lai kādi biedri saraksta

paši referātus par «A.» burtnīcām un iesūta visām godī-

gam avīzēm; redzēsat, ka lielākā daļa uzņems. Saprotat

psiholoģiju, redaktoriem daudz darbu, nevīžīgi, bet dodat

tiem gatavu, tad paņems. Biedru recenzijās nevajga neko

Ueki slavēt, teikt tik to, kas ir, bet vispirms: īsi. Tad, kā

liekas, «Aus.» ekspedīcija neizsūta tūdaļ uz pieprasījuma

burtnīcas, man sūdzējās, ka vienā gadījumā uz diviem

pieprasījumiem tomēr nav izsūtīts. Tūdaļ jāsūta, ekspe-

dīcija Joti lielā svarā, redakcija var būt labākā, eksp. visu

var samaitāt. Kā iesācējam žurnālam jums jāaizsūta pat tur

N°, kur tik grib ar to iepazīties, te skopoties ir lielākā iz-

šķērdība. Liec tagad man atsūtīt divas pirmās un divas ot-

rās burtnīcas, lai es aizsūtu pieprasītājiem. — Vai «A.»

priekš grāmatbodes ierīkošanas nav naudas? Paši biedri

pirktu savā bodē. — Ja jums tagad grūti izmaksāt hono-

rāru, tad mēs pagaidām ar saviem prasījumiem. Ja nol i

liela, pamazinājāt honorāra mēru; labāk mazs, bet drošs

honorārs, nekā liels solīts un nedots. — Nu diezgan par

«A.», tik vēl viens, kādēļ Tu nemaz iekšā ar saviem rak-
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stiem? Tu laikam tāpat kaunies kā es: kā lai redaktors

liek pats sevi iekšā. Bet mācies no A., kaunību neviens

nesaprot. — Par ko Fricis nekā neraksta? — Par K. H[iršu]
es nekā negribēju teikt, man bija par to teikts, un es Tev

tik paprasīju, es nebūt nevēlējos, ka viņš nebūtu līdzi,
kad viņš tik nav tiešs pretnieks; «A.» vajga būt tik īsti

demokrātiskam. — Tagad par manām lietām. Daudz lielo

paldies, mīļo brāl, ka pats ari šad tad aizbrauc. Naudu

no īrniekiem saņem visu pats, jo Pētersoniete neprot

naudu noturēt un tūliņ iztērē. — Māmiņai aizsūti ari šo

mēnesi 25 rbļ., ja viņai vajdzēs vairāk, tad viņa atrak-

stīs mums šurp. — Hafferberga polise ir vai nu pie māmi-

ņas, vai pie U[lpes], rakstīšu abiem, kaut gan no pēdējā
vēl nav nekādas ziņas. Bilderiņu grunts laikam nav vairs

glābjama, jo vai tad Pēter. ir tā nauda 2XIIB r.? un es

ari to negribu maksāt. 4 Lai P. atraksta, kā domā darīt, un

nodod vēstuli Tev priekš atsūtīšanas man. Mēs P. pazīs-
tam tikai no jūrmalas, un Tu zini, kā iet ar vecām pazi-

ņām tagad.

34.

ZVĀRGUĻU EDVARDAM.

Kastaņolā 1907. gada 22. jūnijā

Mīļo biedri!

Jūs tagad esat nobeiguši uz laiku savu nopelnu pilno

deputāta darbību, 1 kurā parādījāties kā sirsnīgs dzimtenes

aizstāvis un īsts dzejnieks; un Jūsu spēki atkal svabadi

priekš literāriskas darbības. Es ceru, ka Jūsu uzskatiem ne-

būs pretī «Kopuma» ieturētais virziens un Jūs tādēļ neat

teiksaties pabalstīt jauno pasākumu ar saviem rakstiem.

«Kop.» materiālā puse tiktāl nodrošināta, ka ir iespējams

maksāt honorārus, kuru mērs nepaliks pakaļ parastajiem.

«K. II» vēl telpas dzejoļiem, 111 ceru uz vairākiem rak-

stiem no Jums.

Rakstu Jums, mīļo biedri, šo lūgumu uz ieteikumu no

Jums pazīstamas puses,
2 ka Jūs neliegšoties tam paklau-

sīt, un pievienoju tam otru: ņemt līdzdalību arī pie tālā-

kiem tamlīdzīgiem darbiem. Es personiski esmu daudz pa-

teicības parādā un nekad neaizmirsīšu Jūsu sirsnību
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pret mani, mums pēdējo reiz satiekoties. 3 Gaidīšu nepa-
cietīgi uz Jūsu atbildi. Saņemat manus sirsnīgākos svei-

cienus. Jūsu

[paraksts].

35.

A. DEGLAVAM

Kastaņolā 1907. gada 6. jūlijā

Mīļo brāl, mūsu prieks bij liels, kad no Tevis beigas
dabūjām ziņu, un Tava humorpilnā vēstule noņēma visu

smagumu.1 Ar vienmēr lielāku apbrīnošanu es redzu, ka

Tu attīsties, šis humors ir vairāk nekā rakstniecības spēja;
es gandrīz katru reiz gribētu par to runāt un plašāk, bet

man kauns tā acīs labu teikt, mans mīļais brāl. Labāk ru-

nāsim tūliņ par veikaliem, gan jau kādreiz es Tev varēšu

vairāk teikt. — Elza jau rakstīja karti, lai īrnieki maksā

tikai Tev un ne Pfēterson] kdzei, tā neprot naudu noturēt,

ne savu, ne citu, ir tādi raksturi; ja viņa prastu cik necik

saturēt, viņi jau tagad būtu pārtikuši ļaudis, jo vīrs bries-

mīgi strādīgs. Ja viņa lielāku summu (varbūt 100 rbļ.)

saņēmusi no īrniekiem un nevar atdot, tad liec, lai P. un

viņa dod Tev no abiem parakstīt vekselblanketu, citādi

viņi nebaidās. Abi savā ziņā godīgi cilvēki, bet tā viņu in-

deve. — Pats Tu dari ļoti pareizi, ka sagatavojies uz visu,

sevišķi izraidīšanu: nodod no sevīm pilnvaru Emmai, un tā

atkal kādam advokātam vai kādam draugam, kas drošs;

tas vajdzīgs priekš visiem gadījumiem. Mana un Elzas

pilnvara laikam ir adv. Cikstem, un, ja Tu domā, ka pa-

mats baidīties, tad parunā, vai Dravnieks neuzņemtos
mūsu pilnvaras no Tevis (darīts tā tiek, ka Tu paturi piln-

varu un vari joprojām rīkoties kā pilnvarnieks, bet tas,

kam Tu devi nepeAOßepie, var arī tāpat rīkoties, t. i., tad

ir divi pilnvarnieki un vairāki). Dr. vajdzētu tikai īri sa-

ņemt un naudas iekasēt. Es gan baidos, ka viņam nebūs

tik daudz laika; tad parunā arī ar Krepl[inu], Tas viss, pro-

tams, tik tad, ja Tev ir šaubas, vai varēsi Rīgā uzturēties.

Tad varbūt vislabāk būtu Tev griezties uz Pēterburgu. Bet

tas jau viss tik tālas varbūtības. Tuvāk, ko nu darīt. Viens

priekšlikums un lūgums: uzraksti par to, ko vēstulē tik

humorpilni aprakstīji, kādu skici priekš «Virpuļa kalen-

dāra».2 Varbūt vēl ko. Man tik ļoti patika tas Deverots un
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«V[elna] cep[elis]» (es nezināju, kas autors). Es vēl varētu

lietot veselu loksni. Honorārs tāds, naudu es pats dabūšu

par loksni. Nezinu gan vēl, kas izdos, vai Zeltiņš, vai var-

būt Tu zini, jāizdod ir. Elza grib arī izdot savu «Sieviešu

kalendāri»3
un lūdz Tevi tur arī kādu skici, loksni vai

vairāk. Es tur būšu ar V2loksni, viss cits Elzas, un hono-

rārs arī ietu uz trim daļām. Tam būtu Tev jāgādā izde-

vējs. Varbūt Tu pats salasītu sludinājumus un nolīgtu ai

drukātavu, bet tad taču vajdzētu viena, kas rakstās par

apgādātāju (vai viens ģenerālkomisijā). Rakstīts būs tā, ka

netiek konfiscēts (tad skaidrs atlikums nāktu uz pusēm Tev

un man). Tev pašam, es domāju, nebūs laika, kaut gan man

sena ilūzija, ka Tu taptu par grāmattirgotāju un izdevēju

(Emma speciāliste!), mēs ar Elzu arvien par to švermējām4

tikt par bodniekiem, bet tagad nevaram. — «Aus[ekliļ» ta-

gad nevar turpināt. — Drav. es aizsūtīju jau dzejoļus
Elza skici, nu «Zem saules stariem» dod Baum[animļ, kas

pie Tevis atnāks priekš «Dfomāmļ». Par Būhneri (izstrī-

pot tik pāris rindiņas par Saulīta uzteikšanu), ja grib, lai

rem Dr., bet tam būs par asu, tad dod Zariņam priekš
Piliņa kal.,5 ja ņem, tad dodarī dzejoļus, dzejoļus vien nav

vērts dot, viņam par daudz liela reklāma par vienu rubli.

Bet varbūt pa mēnesi savāktu ko prozā, tad to varētu dot.

Tev laikam arī vāji ar literāriskiem plāniem. Par kalendāru

es vēl rakstīšu kādiem izdevējiem, mums pašiem izdot

jau gan maz cerību šinīs apstākļos. — Nu par vasarnīcu:

vispirms paldies lielais par apmeklēšanu un naudas ieka-

sēšanu. Jūs abi varētu paši nodzīvot tukšajā apakšējā
istabā (protams, par velti); tagad laikam vairs neizdosat

Kad tagad dabūsi īres naudu, tad paturi prieks māmiņas

jūlijam un augustam un visu citu atsūti šurp, atskaitot un

paturot to, kas Tev vajdzīgs priekš maniem sīkākiem izde-

vumiem. Ja Tu pats nevari izdarīt sūtīšanu, tad lai sūta

Dr. vai Kr. Dr. īre ir 70 r.
6

— Būvkoki vasarnīcā agrāk

bija vērts 100 r., tagad novērtē pats, jau 3 gadi stāvē-

juši. — Nu par Bilderiņiem — parunā pie gadījuma ar

Dr.; viņš man rakstīja, ka gribot uzņemties tur būvēt, bet

nu būtu viņam pašam jābūvē ar savu naudu, jo tagad es

nevaru ielikt naudu, ja viņam ir, tad jānotaisa tik kon-

trakts. Es atbildēju tā un gaidu nu no viņa ziņas. Ar Pē-

tersonu būtu tāda pat runa: jānoslēdz kontrakts, ka viņš

ar savu naudu uzbūvējis manā gruntē māju un zināmus

gadus (apm. 10) izlieto viņu, ņemdams no viņas ienāku-

mus, pēc kam māja paliek manā īpašumā. Ja nav kon-
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trakta, tad P. var nemaksāt grunts naudu, ko tad no ma-

nis piedzītu, arī par bijušajiem 3 gadiem piedzītu. Varētu

būvēties viņi abi ar Dr. katrs savā stāvā, un noteikums

būtu tik tas, ka uzbūvē viņi un tad dzīvo, man un kronim

neko nemaksādami, bet pēc gadiem māja paliek man, es

tad pats maksātu grunts naudu. Ja es gribētu agrāk par

noliktiem gadiem māju ņemt, tad man būtu jāatlīdzina

par nenodzīvotajiem gadiem. — Ja P. vai Dr. grib pašu

grunti atpakaļ, tad es negribu vairāk peļņas kā 120 rbl.

(zalogu un kontraktu), un 3 gadu grunts naudu lai uz-

ņemas pircējs. Priekšlikumus, kā viņi ir ar mieru, lai at-

sūta pēc iespējas ātri, un es gribu redzēt arī kontrakta

projektu iepriekš. Dari, mīļais, uz ko atliek laiks. Vai

varbūt Tu pats vai vēl citi tā gribētu ņemt? Māju diviem

stāviem Bildļerliņos] uzbūvē mans kaimiņš, tas Pētersons,

par 1500—1800 rbļ.; vienkāršu namu ar 2 istabām var jau
uzcelt par 500—600 rbļ. Ja Tu pats varētu uzbūvēt, tad

man vismīļāk, blakus varētu arī Dravn. Mums, protams,

nevajdzētu kontraktu. Rīkojies, mīļais brāl, kā atrodi

par labu. Nu daudz mīļu sveicienu un skūpstu no mums

abiem jums abiem. Sveiks.

Šafā pašā aploksnē uz atsevišķas lapiņas rakstīts:

Dravniekam vai, kas būvēs Bild. māju, aprēķins vēl

tāds; ka māju uzceļ vairākiem dzīvokļiem un citus

izīrē citiem, visa šī īre tad nāk viņam par labu. Es vispār

tik gribu, ka man nav nekas klāt jāpiemaksā un ka es vē-

lāk varu izpirkt māju. Ja Dr. māja 2 stāvu, tad var būt

3 dzīvokli; viņam ne vien liels dzīvoklis, bet arī vēl

peļņa no izīrēšanas, jo viņš jau pats izīrēs.

36.

E. BIRZNIEKAM-UPĪTIM

Kastaņolā 1907. gada 20. jūlijā

Sirsnīgi sveiki un lielo paldies par sūtījumu, kuru sa-

ņēmu jau 18. jūl., bet, gaidīdams uz vēstuli, kvitēju tik

tagad. Ar šādu sūtīšanas kārtību esmu ļoti mierā, 1 jo nu

man ir kas drošs, ar ko varu rēķināties, lielo paldies. —

«Kop[umu]» II sūtat taisni uz Rīgu; 2 ļoti vajdzīgs. Par J.

man ar labas ziņas,
3

bet viena vēstule izgaisusi. Jūsu vēs-

tuli arī vēl neesmu saņēmis. Paliekat sirsnīgi sveicināti un

sveicināt tāpat citus no mums abiem. Sveiki!



50

Vai Jūs nevarētu kādu mazu stāstiņu uzrakstīt ari

priekš mana «Virpuļa Kalendāra»? 4 Būtu Jums ļoti pa-
teicīgs, mīļais draugs. Sveiki.

Ļoti lūdzu ziņas par Vili,5 ja kas pienācis. Sveiki.

37.

A. DEGLAVAM

Kastaņolā 1907. gada 25. jūlijā

25. Jūlijā

Mīļo, dārgo brāli, Tu tik daudz esi nopūlējies priekš
manis, ka man gluži bēdīgi paliek, ka Tevi tā notrenkāju,
bet nav jau vērts, ka mēs abi zaudētu humoru. Un Tev hu-

mors visādā ziņā jāpatura — Tu jau viņu nezaudēji daudz

nepatīkamākā stāvoklī — tāpat es ar nedrīkstu tagad hu-

moru zaudēt, jo jātaisa humora kalendārs. Bet nu taču

pirmais jārunā par nepatīkamām lietām, par veikaliem.

Un tad es domāju: neraizējies tik daudz par Bilderiņiem,

tie 120 r. ir jau sen samaksāti, ja tagad jāatstāj grunts

kronim, tad zaudējums ir gan; bet savējs. Kad turpret
P[ētersons] paņem un atmaksā manu iemaksu, tad tas pat
izliekas kā ienākums. Gulbis arī esot gribējis pirkt to

grunti un varbūt būs pie Tevis piegājis. Lai ņem, kurš grib.
Vieta jau ir labāka, nekā būs tās jaunās 35 gruntis, jo tik

tuvu vairs nevar būt. Kad neņem neviens, tad atmet. No

Elzas piedzīt nevar, jo viņai nav nekāda īpašuma. Vispār
Tu, brāl, esi ļoti labi rīkojies, un es ari tur vairāk ko

teikt nevaru; dari pilnīgi tā, kā Tu pats atrodi par labu,

jo katrreiz jau ar nav iespējams sarakstīties, īpaši, kad

steidzams, kā tagad. — P. kdze nav ļauns cilvēks, tik nau-

das lietās viegla (ari neko nevar paturēt neizpļāpātu,

piem., manu vēstuli pērn esot nodevusi policijai); ja Tu

vajadzības gadījumā noņem no viņas un vīra vekseli, tad

jau pietiek, kad ar neatdotu tik drīz, tad jau es tai ne-

spiedīšos virsū. Ja viņa dabūs no bankas, tad gan var man

ar samaksāt. Kad viņa tik daudz pūlējusies (atkal izde-

vusi Dr[avniekam] korteli un arī apakšējo istabu), tad

rbļ. 25 māklera naudas nemaz nebūtu par daudz. Kad pērk

Bild[eriņu] grunti un ir jāmaksā jauni kontrakta izdevumi,

tad tas viss nāk uz manu rēķinu, tikai zalogu negribētos
zaudēt. Bet lai ari pienāktos visu atmest, tad tas tomēr

jādara, jo Elza nevar braukt turp, un nav neviena, kas
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būvētu un pārlūkotu. — Nu un ar Karlsbādes villas' pār-
došanu arī ir, kā ir. Man pašam villa to maksā, ko pir-

cējs sola, tad vēl ir iekšā mēbeles un piederumi par
500 r. Tos nav citur kur likt, jāpārdod līdzi (es paturu
tikai grāmatas un dažas piemiņas bildes). Ja dod tik

3500, — tad jau es zaudēju 500 r. Bet laikam viņš ņems

visu kopā par 4000. Tad arī vēl paliktu nesamaksāti baļķi,

malka, melnzeme, kas arī būtu 500 r., bet tad nāktu nost

pārdošanas izdevumi. Vēl viens: garā izmaksa. Kad ir

drošs cilvēks, es ar mieru uz garo izmaksu, bet ja nē? Vai

Rļozenbergu] viņa tanī ziņā pazīst? Pr[iedkalnam?ļ, piem.,

es tūliņ uzticētos. Ja pircējs dotu tūliņ skaidrā naudā, tad

es varētu lētāk, jo tad ar naudu varētu ko iesākt. — Ob-

ligāciju neko nenokavē, ne pirkšanu, ne būves izdošanu

uz nomaksu.2
— Viens ceļš vēl būtu ruden izsludināt

villu uz pārdošanu, bet cerību nav lielu. Naudu nesūti

man tagad, bet noliec bankā un ruden iedosi līdz Laurai

priekš atvešanas vai vajdzības gadījumā, kad Tev kas

draud, nodod Lauras tantiņai 3 glabāšanā. — Nu par lite-

ratūru: «Aus. kalendārim» pāris dzejoju būs vai nu še

līdzi, vai nākošā vēstulē.4 Piliņa kalendāram vai krāju-

mam
5 visādā ziņā raksti literārisku apskatu; man nemaz

nav laika, un citādi to izdara kāds mūsu pretnieks. Tādēļ
tad raksti skici tikai priekš «Virpuļa», Elzas «Siev{iešuļ

kalfendārsj» laikam tā kā tā paliks neizdots. Par to ģene-

rālsapulci jau arī būtu ļoti interesanti,
6

bet raksti tik tad,

kad atliek laika, kad literārisk. apskats jau gatavs. No

mums Piliņam būs: viena loksne no Elzas pēc 2 nedēļām,

no manis kritika par Būchneri un dzejoļi. Man daudz

darba ap «Virpuli», nevar neko citu. Tev manuskripts nav

jāsūta šurp, tik paziņo, cik loksnes Tev būs, lai zinu, cik

man jāraksta. 3—4 loks. man jau gatavas. Paprasi Zelti-

ņam, vai viņš ņem šogad arī «Virpuli»; maksa tāpat kā

pērn, t. i., ka iznāk vismaz 240 r. — «Sieviešu kalendāri»

mēs varētu tik tad izdot, kad Tu iespētu uzrakstīt lit. ap-

skatu Piliņam, man skici — un vēl Elzai. Honorāru liktu

apm. uz 30 r. Bet, kā jau teikts, cerību maz. — Tagad lū-

dzu vēl augustā atkal māmiņai aizsūtīt 25 rbļ. — Žēl, ka

Drav. izgājis, kas tur vainīgs? Troksnis? Ja satiec, izsaki

viņam nožēlošanu, paziņo arī, ka Elza izsūtīja viņam uz

villu manuskriptu, lai to meklē pakās. Nu vēl gribētos Tev,

manu mīļo, dārgo, teikt kādu labu vārdu, lai Tu dabūtu

atkal savu humoru, tā Tev varbūt drīz vajdzēs lielākā

mērā. Var notikt, ka mēs visi satiekamies dzimtenes tu-
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vumā un kopīgi. Uzturies tik pie veselības un zini, ka var

arī tā dzīvot kā mēs, kaut gan tas grūti. Bet es Tevi esmu

mācījies pazīt kā siltu dvēseli un varoni un nešaubos, ka

Tu izturēsi arī grūtāko. Mīļus sveicienus un skūpstus
abiem no abiem. Sveiks.

Vēstules pirmās lapas augšā ar zīmuli virs datuma pie-
rakstīts:

«Aus.» 111 dzejoļus vari likt, kur gribi.

Sa/ā pašā aploksnē uz atsevišķas lapiņas rakstīts:

Ja tornkalnieki atdod, tad labi; no RLb kora personāla
lai paliek, nabagi paši, kaut gan nesmuki, ka pati nepie-

prasīja, pie komisijas negriezās.
— Pie gadījuma atsūti man šādas grāmatas: Ulmaņa

latv. vārdnīcu, M. Arona tautas dziesmas, Puškaiša pasa-
kas (viens sējums), Vekenstādt «Sagen und Mvthen der

Samaiten», Brīvzemnieka «AaTtimcKue CKa3KH», Kassner

«Kūnstler und Leben», Maeterlink «Schicksal und Weis-

heit», visas bija man mājās. — Un nu uz beigām: raksti

jel pats ko — vai Deverota gabals nav Tavs, tas loti

smuks, raksti tādus. Tev «Vistu kolonija» ļoti izdevās.

Raksti vispār beletristiku, zinātnisku jau netrūks, bet gan

beletristisku. Tu reiz esi daiļrakstnieks, nepārej pilnīgi
uz žurnalismu, Tavi «dažādi raksti» gan ļoti brangi, se-

višķi par «dzīves īstfenību]», 7 bet beletrist. man dārgāka.
Vai «Vēstures filozof.»8

ir Tava? Laba, bet tādas var arī

citi rakstīt. Bet Tavus stāstus un lielos romānus cits nevar.

Bet nu esmu paguvis vairāk rakstīt, neņem man ļaunā, ja

Tevi dzenu vairāk uz beletristiku, es domāju, ka ar to iz-

saku tikai to, kas Tavā dabā labākais; es par Tavu publi-
cistiku ļoti augstās domās, bet neaizmirsti arī savu otru

pusi, kuru Tu nu jau tik sen atstājis novārtā, savu daiļ-
rakstnieka darbu. Paliekat nu abi mīļi, sirsnīgi sveicināti

no mums abiem. Elza rakstīs nākošu reizi vēstuli. Skūpsti

no tāleniekiem. Sveiks.

38.

A. GULBIM

Kastaņolā 1907. gada 29. jūlijā

Mans nabaga mīļais draugs! Kā Tevi tie nežēlīgie cilvēki

būs mocījuši! Kā Tev laupījuši visu pašpaļāvību un paš-
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cienību, visu paša spriedumu un uzņēmības garu un aiz-

dzinuši Tevi līdz izmisumam. Ko tas nozīmē: pazudīšu no

skatuves, slīkonis, kuram ar kāju pasper. l Ja tas nav sti-

listisks zieds, tad tas ir briesmīgi — tā nolaist rokas. Es

Tevi nemaz vairs nepazīstu, tāds Tu nebiji, kad mēs kopā
strādājām pie Ģētes un kalām lielus plānus.

2 Bet Tu aiz-

gāji savu ceju. Tu no manis tā atsvešinājies, ari šī Tava

vēstule tik sveša, ka es gandrīz baidījos Tev vēl šo rak-

stīt (tādēļ tā nāk tik vēlu): es nekad negribu uzbāzties,
bet es Tevi esmu saucis par savu draugu, un tam vārdam

priekš manis ir nozīme. Varbūt es Tev tomēr varētu vēl

būt vajadzīgs un palīdzīgs. Man liekas, visa vaina tā, ka

Tu esi ļāvis sev imponēt no cilvēka, kurš stāv zemu zem

Tevis, Tu esi ar dzīvu fantāziju apdāvināts, visiem iespai-

diem viegli pieejams, pats sevi nedisciplinējis cilvēks,
turklāt nesavtīgs ideālists. Un tas Tavs redaktors Alfa3 ir

vecs, ievingrinājies intrigants, sauss pedants, kuram nav

nekādas fantāzijas un ideju, bet ir daudz grāmatu un

daudz tintes, arī runāt viņš var sešas dienas no vietas,

vienmēr to pašu. Tas pratis Tevi pārliecināt, ka zin visu

labāk. Un tāds tev ir imponējis! Viņš taču savus trūkumus

pārmet citiem, emigranti pavirši rakstot. 4 Vai tu neredzi,

ka «Rīts» izbeidzās, kad viņš sāka viens pats to pierakstīt
ar saviem paškidrinājumiem jeb popularizējumiem, kom-

pilācijām un tulkojumiem. Kur viņš iesēstas, viņš nomāc

visu dzīvību un interesi. Viņš nomācis Tavu žurnālu, Tavu

uzņēmību un Tavu pašcienību, viņš, laikam, Tevi kā slī-

koni paspers ar kāju. Un Tu uzticies viņa lietpratīgam

spriedumam! Man žēl Tevis, nabaga draugs, ka Tu tik maz

spējis pretoties tam, kas Tevi nonicina.

Bet, ja Tu arī gribi uzticēt viņa spriedumam par Tevi,

tad citi viņa spriedumus tik atraidīs: Aspazijas un mani

raksti bija cienīgi krājumi. Ka mēs visi esot invalīdi, pēc

tā skauģa domām, par to daudz maz prātīgi tik paraustīs

plecus, to pierāda jau tas, ka vēl nekad mums nav vaja-

dzīgs bijis..
5

arī Tev nē: atminies, ka Tu mani aicināji,

ne es piedāvājos. Tas viss man nebūtu Tev jāsaka, ja Tev

būtu vēl Tavs paša skaidrais spriedums. Atkraties, mīļais

draugs, no Tava lietuvēna, Tu tagad esi personiski tālu

no tā un varēsi drīzāk atrast pats sevi. Tad Tev radīsies

atkal dzīves prieks un pašcienība, un es priecātos loti, ja

būtu Tev piepalīdzējis. Nešaubies vispirms par sevi un

savām literāriskām spējām, Tu esi maldināts ticis. Ta-

gad beigšu par to. Es jau pat nezinu, vai šī vēstule Tevi
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sasniegs, Tu dzīvojot Pēterburgā, bet adrese Maskavā.8

Vienu vēl lūdzu: atsūti tūdaļ visus emigrantu rakstus un

«Par franču rev. sievieti», man pēdējais raksts loti vaja-

dzīgs. Rēķins par «R.» honorāru klāt pielikts, man nākas

55 rbl. Atmet savas izmisuma domas: ir ari vēl godīgi cil-

vēki pasaulē, atpūties jaunā veikala darbībā un tad, ceru,

Tu atkal darbosies latviešu tautai par labu.

Dzīvo sveiks un zini, ka Tev ir draugs visās bēdās.

39.

B. PRIEDĪTIM

Kastaņolā 1907. gada 4. augustā

Sirsnīgi laimes vēlējumi vārda dienā no mums abiem.

Pēdējā dzīvības zīme no Jums mums ir karte. Vai Jūs

esat jau mājās? 1 Dzīvojiet veseli, mīļie bērni, un rakstiet

arī labi drīz. Sveiciniet sirsnīgi visus savējos un paliekiet

paši sveicināti un skūpstīti.

40.

K. KURŠEVICAM un E. KALNIŅAI-KURŠEVICAI

Kastaņolā 1907. gada 5. augustā

Mūsu mīļie, labie, nosūtīts ir viss «Kop.», 1 bet iznāk-

šana nokavējas pazīstamo apstākļu dēļ: izdošana loti

grūta un riskanta, kad raksti ir brīvi; tik tādi remdenības

plūdi kā «Rīts» pēdējā laikā un kā «Pētferburgasļ Vēstne-

sis» — tie var plūst bez mazākā traucēkļa. Bet izrādās, ka

tie atkal apstājas plūšanā aiz iekšēja nespēka: «Rīta» re-

daktoram un vienīgam rakstītājam tintes vēl daudz, un tā

neizsīkst, bet lasītāju pacietība izsīkusi, un noticis fakts,

gluži nepieredzēts mūsu revolūcijas laikos, ka opozici-

onāls laikraksts beidzas aiz lasītāju vienaldzības, — citi

visi opozicionāli laikraksti beigušies aiz represijām. Alfa

pirmais, kurš spēj savus klausītājus totsprechen
2

un lasī-

tājus totschreiben3. Pie «Rīta» aiziešanas līdz «vakaram»

viņam vien nopelns, par «rebeniecību» no Gulbja puses

runāt diezgan grūti, rebes tiešām mazas no izputējuša

laikraksta, un pielikt vēl vairāk naudas ar nav prāta. Bet
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gluži savādāk viss izliekas, kad paklausās pašu Alfu, ko

viņš caur G. liek mums teikt par savām spējām un visu

citu nespējām. Man riebjas Jums to rakstīt, kavējos —

laikam jau otro nedēlu —, bet jāraksta taču, lai Jūs zi-

nātu. Par emigrantu rakstiem laikam es pats neesot labi

orientējies, raksta G. ... «Alfa atzīst visus emigrantu iesū-

tītos rakstus par reti pavirši sacerētiem, resp., pārtulko-
tiem. — Žurnāls nav paspārne, kur uzņemami invalīdi.

Bez tam visu šo rakstu kaudze bij jau apstaigājusi visus

Rīgas grāmatu tirgotājus — tad es neesmu pirmais, kas

tos atraidīja, tas ir Alfa.»4 Turklāt bij teikts, ka raksti

man izsūtīti, bet atnācis nav vēl nekas, protams, neatnāks,
tā emigranti nav cienīgi. Te nu ir jaunā, bet jau izbijušā
redaktora uzskati par citiem, un viņš nav nemaz manījis,
ka viņš tikai tulko un izplāj garus svešus rakstus. Sis

Alfa spilgts piemērs «BbīcKOMKa», es tādu daudz esmu re-

dzējis, viņi var turēties ilgāku laiku, kādā kad sadodas

kopā kliķē. Sādi vēja ļaudis ir arī tie, kuri taisa to vēju,
kas pūš pret mani, kā Jūs sakāt. Vējus no šīm kliķēm es

esmu vienmēr jutis pret mani pūšam, bet viņu tik daudz,

ka es nezinu, no kurienes kurš vējš. Zināšanas pēc man

būtu loti patīkami, ka Jūs, mūsu milie, atrakstītu, cik Jūs

zināt, kas tie par ļaudīm, minat personas un to, ko man

pārmet. Es jau pat šos pārmetumus nedabonu zināt, tātad

nevaru ne atspēkot nepareizības, ne pārlabot savus dar-

bus un izturēšanos. lenaidnieks nekad klaji neteiks, kur

es kjūdījies, tik slepeni cels neslavu, un, kad draugi arī

nesaka — aiz nepareizas kaunības, — tad es esmu bez

visiem ieročiem ienaidnieku starpā — turklāt slepenu,
tādu, kas varbūt izliekas labi. Esat Jūs, mīļie draugi, un

palīdzat man, teikdami, kāds ir uzskats uz manu darbību?

Lielas tautas gan neizturas tik maziski kā mūsu latvieši,
tur arī tā nevalda kliķes. Dažreiz domā gluži, ka būs jā-
nosmok no šīs maziskās apspiestās viduvējības atmosfē-

ras, no tām kapeiku jūtām mūsu ļaudīs! Jā, man pat

teikts par vēl ko ļaunāku: denuncējoties savā starpā.

Kur tāda izvirtība, tur pat kauns strādāt. Jūs, mīļie, runā-

jat par orgāna dibināšanu
5 tādos apstākļos. Man jau nav

savas kliķes un, kad grib bez tās, tad vajga «cilvēku», bet

tādu tagad neredzas. Jeb vai Jūs, mīļie, zināt? — Vienu

es Jūs lūgtu: vai man nenorakstītu iz sekcfijasļ protokola
visu, kas zīmējas uz manu projektu par mūsu revolūc.

laika vēstur. attēlošanu no dalībnieku un liecinieku pu-

ses. Varbūt varētu ari dabūt norakstus no iesūtītām āt-
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bildēm? Un Jūsu sastādīto vēst. jautājumu listi.* Tie solī-

tie darbi, kuru dēļ mūsu pasākumu izpostīja, nenāk.7 Tad

vēl cits lūgums: vai Grūtli grām. bode nevarētu dot man

arī procentus rabāta, kad es ņemtu savas vajadzīgās grā-
matas caur viņu. Tagad pat es gribētu Hesses izdoto visu

«Freiligrātu». 8 Jūsējo atsūtīšu atpakaļ. Tad vēl lūgums:

atrakstāt labi drīz, kad braucat uz Stutgarti9 un kad vaj-

dzīga nauda, es tad piesūtīšu tūliņ par vienu loksni,

pārējo vēlāk, kad «Kop.» būs iznācis. Un nu daudz mīlu,

sirsnīgu sveicienu no mums abiem Jums abiem. Sveiki!

Vai negribat dot kādus manuskriptus priekš viena ka-

lendāra (Pilliņu Pēt[erim]), kurš uzņemšot tikai rakstus

s[ociāl]d[emokrātiskā] garā. Viņš maksāšot līdz 25 rbj. par

oriģinālloksni. Es gan tuvāka nekā nezinu, tikai to, ka tas

kalendārs iznāk jau daudzus gadus, t. i., laikam maksā.

Termiņš vēl divas nedējas. Sveiki nu mīļie, sveiki.

41.

ŠVEICES GRĪTLI BIEDRĪBAS GRĀMATU VEIKALAM

Kastaņolā 1907. gadā, ap 11. augustu

Šveices pilsētas grāmatu tirgotavai

Augšējā Baznīcas ielā 17

Šodien saņēmu grāmatu sūtījumu ar attiecīgi klātpie-
liktu rēķinu no š. g. 9. augusta. Bet neatrodu šai sūtījumā
«Jauno Pasaules kalendāru». Tātad laipni lūdzu man to

atsūtīt. Freiligrāta darbus es noteikti vēlējos Makša Hes-

ses izdevumā. Tāpēc lūdzu tos apmainīt.

42.

E. BIRZNIEKAM-UPĪTIM

Kastaņolā 1907. gada 18. augustā

Sirsnīgi sveiki, dārgo biedri, un lielo paldies par sūtī-

jumu, kuru nupat saņēmu. Jūs esat tas labais gādātājs,

kura sirds par visiem iedegas, un maz es pazīstu cilvēku,

kurus visi tā mīlētu, kā «lāga dvēseli» un «Dieva vīru».

Vasals bij gan dzimtenē, bet tik 18 stundas un tagad So-

mijā (adr. ct. roAHUHiio).' No J[ankava] man ar sen nav
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ziņu, es jau baidos. «D[omas]» viņi ļoti grib izdot. — Pried.1

es pazīstu un ļoti priecātos viņu redzēt. — Tagad strā-

dāju pie kalendāra. 3 Asp[azija] — «Franļcijas] sievietes».

Tūliņ pēc kalendāra sakārtošu dzej. kr. priekš Blaumaņa].
Jums šogad pašā karstumā darbi, pats manu, cik grūti

vasar strādāt. Sirsnīgi sveiki no mums ab [tālākais teksts

ar atklātnes virsējo kārtiņu noplēsts].

Mīļi, sirsnīgi sveicieni Jums un biedriem. Vfilis] 4 lai

raksta māsai; tā gaidot. Sveiki!

43.

A. CIELĒNAI

Kastaņolā 1907. gada 15. septembrī

15. 9. 7.

Sirsnīgākos sveicienus, dārgā kundze, un vēlreiz mīju

paldies no ceļa vīra, kuru Jūs tik laipni uzņēmāt.
1 Mēs

tagad sēdam še divatā, priecājamies par Jūsu skaista-

jām rozēm — tās ir Aspazijas mīļākās puķes — un es

stāstu par jaukajām dienām Jūsu Trottenmattā, par mī-

ļajiem sirsnīgiem cilvēkiem un gabaliņu dzimtenes, kuru

tur atradu, un par mīļo radinieci, kas man arī no Jums

dāvināta. Visiem mīļas labdienas, nekad es šīs dienas ne-

aizmirsīšu, un ceru, ka Jūs tās paildzināsat, mums ari

kādu rindiņu atrakstot.

44.

B. SKUJENIECEI

Kastaņolā 1907. gada 19. septembrī

Manu mīļo, mīļo Rūtiņ
1
,
kur Jūs abas tik mīļi sasēdušas

kopā,
2 galviņu klēpī tur es arī piemetīšos un noskatīšos,

un klausīšos, kur man arī atkrīt kāds labs vārdiņš. Un,

lai tas notiktu jo vairāk, es piesēdīšos jo tuvāk un teikšu

arī «māsiņa» un Tu uz Tevi.3 Es zinu, es tagad to varu,

ko sen vēlējos tanīs skaistajās jūrmalas dienās,4 kad es

tās lielās acis pašas redzēju. Viņas liekas man tagad tā-

lumā vēl gaišāk un siltāk spīdam un tos sirsnīgos vārdus

sakām, kuri dara vieglu katru, arī šejienes dzīvi. Es esmu
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laimīgs, atradis tik mīlu dvēselīti, vai es tik spēšu Tevi

paturēt? Man rokas tik asas, un es daudz esmu zaudējis.
Esi pacietīga ar mani. — Bet nu daudz, daudz panākumu

jaunajā gaitā,
5 kura tik laimīgi iesākusies.6

— Ja Tev

varētu sabiedrībā kaut kā palīdzēt kādi pazīstami, kas

man tur ir, tad varu aizrādīt uz P. Dauģi, zobārstu: Dmut-

pobka, Metropola lielajā namā (ieeja ne caur viesnīcu,
bet caur maza[jiem] vārtiem), tur bieži ir mūsu ļaudis.

Mijas, sirsnīgas labdienas Tev un Ainai
7

no Jānīša.

45.

A. GULBIM

Kastaņolā 1907. gada 22. septembrī

22. 9. 7. Gulbim

Nevajga apspiest sevī nekādas dziņas un spējas: mēs

nekad nezinām, kādi spēki ir iekš mums, tikai, kad esam

tiem ļāvuši darboties uz āru, tad redzam, vai tie der mūsu

nolūku sasniegšanai, vai ir piemēroti mūsu patības ko-

pībai, vai ir diezgan stipri kopjami vai vāji, neattīstāmies

un tādēļ no īstā darba atvelkoši. Tas lielākais ir atrast

savu īsto darbu un no tā nenoklīst. Tavas rakstnieciskās

spējas ari tad nebūtu apspiežamas, kad tās noder tik Tev

par apmierinātāju. Galu galā, kad atņem nost maizes

jautājumu — katrs rakstnieks raksta tikai sevis paša ap-

mierināšanas dēl, citiem vārdiem to sauc par dzinekli. —

Veci darbi nospiež kā akmens, to es zinu labi, un, gaismā

nākdami, tie atdos Tev prieku uz dzīvi un nākotni.

46.

E. BIRZNIEKAM-UPĪTIM

Kastaņolā 1907. gada 24. septembrī

Mīļais draugs!

Saņēmu sūtījumu 66 f[ranki] 65 ar lielu paldies un tūliņ

pēc tam arī Jūsu mijās rindiņas. Es redzu, ka Jums nav

nekādu ziņu no Rīgas; man gan arī viņas nav daudz, bet

taču esmu rakstījis un arī dabūjis šo mēnesi vēstuli no

8., par kuru jau sāku baidīties viņa nerakstīšanas dēl.1
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Viņš esot gaidījis zīmējumus no māksleniekiem; 2 zīmē-

jumi beigās tomēr izrādījās par ļoti dārgiem nodrukājot.
Veseli ir abi mūsu «Spēka» vīri, 3

un J. strādājot ļoti
daudz, tāpat kā Jūs, neļauioties nebūt atturēties no darba

un izvairoties arvien ar izrunu, ka jūtoties pilnīgi vesels.

Man gan par viņa veselību loti bail, bet es zinu, ka tādus

raksturus nevar atturēt; un ko var darīt, to gan darīs

mūsu apgādātājs. Tagad tiekot drukāts «Ug. un Nakts».

Pēc tam vai nu «Domas», vai «Kopļums] II». «Kopumam»

grib pavairot lokšņu skaitu ( —10), un tad gan vajdzēs
vairāk rakstu; sevišķi trūkst beletristikas, varbūt Jūs v* l

pēc 16. sept.4 varētu ko dot? Nezinu, kā bez Jums lai iz-

tiek? 10 loks. grib tādēļ drukāt, ka tagad ejot labāk lielas

grāmatas pa 1—1,50 r., mazās nelabprāt pērkot, un arī

cenzūra uz tām pārāk stingri skatās. Izdošana vispār ļoti

apgrūtināta, laikam jau būs atkal tikpat tāli kā priekš 5

gadiem; tikai to nu sajūt citādi. B. grib arī manus dzeju
krājumus (3) savienot vienā, kas pēc dzeju rakstura gluži

labi iespējams un priekš izdošanas esot labāk; izdot va-

rētu vēl šogad. Bet es domāju, ka tas stāvētu ceļā «Do-

mām» un būtu tādēļ jāatliek. Viņš nebaidās no «D.» izdo-

šanas, kaut gan piedzīvojumi nav labi, un tiešām tagad

nav neviena progresīva mēnešnieka. Mēs tagad izdodam

viens otrs, bet kad Jūs nāksat klajā ar kādu savu darbu

krājumu? Ne vienmēr jau Jums būs tik stingrs darbs

bibliotēkā,5
un ir vajadzība, ka nāktu Jūsu krājums. Pa-

stāstāt man arī par saviem plāniem šinī ziņā, kad Jums

būs vairāk laika. Par politiskiem notikumiem dzimtenē

nestāstīšu neko, laikam Jūs visu zināsat, un briesmīgo

negribu minēt, un laba nav. Rolavs nošauts, 13 no 22 kok-

nesiešiem apžēloti uz mūža katorgu, cerības uz vienu kan-

didātu.6 Pretī tam gan entuziasma pacelšanās, bet tas jau

nav dzimtenē. Labāk par paziņām un draugiem: Vasals

ir sveiks, vesels, apbraucis vai visu Eiropu, arvien vēl

mācās; bijis uz 18 stundām mājās, aicinājuši un gribējuši

pie dzimtenes saistīt, bet atteicies. — No šenes daudzi

brauc prom: dzīve grūta, darba nav, ilgas. Nav jau kat-

ram gādnieka kā man, tā ka varu brīvi strādāt. Veselības

vēl vajdzētu drusku vairāk, sevišķi manai otrai pusei,

un nu nāk virsū rudens ar lietiem. Nezinām vēl, kur pa-

likt. Prļiedītis] līdz šim nav še piebraucis, laikam nav bijis

pa ceļam. Nu daudz mīļu, sirsnīgu sveicienu Jums un

mūsu mīļajiem bakiniešiem. Sirsnīgi sveiki no mums

abiem. Veseli.
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47.

A. DEGLAVAM

Kastaņolā 1907. gada 25. septembrī

Mīļo brālīt, biju izgājis drusku kājām pastaigāt pa

apkārtni, un tādēļ novēlinājās šī atbilde uz Tavām kār-

tīm un vēstuli. Ļoti brangi, ka Tu atsūti to «M[ājas]
Vjiesi]», nevien tādēļ, ka dabon ko zināt par mājām, bet

sevišķi tādēļ, ka tā ir dzīvības zīme no Tevis, jo šinīs

nedrošajos laikos katra nokavējusies vēstule no mājām

tūdaļ saceļ nemieru. Turpini tā, sūtot «M. V.», tik atliec

to rēķinā, tāpat kā visus savus ceļus, kas nāk man par

labu. «M. V.» jau virzienā pilnīgi svešs, bet firma jāšķir
no avīzes, sevišķi gadījumā, kam gar literatūru nav ne-

kādas daļas, tātad Elza nem to darbu, 1 viņai jau tā kā tā

gar kādiem virzieniem nav zināšanas, es nevaru apspiest
savus uzskatus. Daudz paldies, ka māmiņai aizsūtīji naudu

par septembri. Un nu vēl tik īstie paldiesi — par vasar-

nīcas apkopšanu: tā man pērn atnesa lielu zaudējumu un

šogad pilnīgu atlikumu; tas arī bij ļoti mīļi no Tevis, ka

aizdevi Pēt[ersonieteiļ, jo citādi jau nebūtu man nekas

iznācis ar Bilderl[iņu] grunti; par to aizdevumu es gal-
voju, un, ja viņa nesamaksā tos 37 r. 75 k., tad es tos

uzņemu uz sevi. Es varētu būt pilnīgi laimīgs, ja arī nā-

košo gadu varētu tāpat izdarīt visas vasarnīcas izīrēšanu

un apkopšanu, bet, kas zin, vai Tevi atstās mierā, un tad

es esmu atkal gluži bez gādnieka un aizstāvja; tad es

slēgšu vasarnīcu cieti. Laimes gadījums jau arī ir, ka Tu

pārdevi Bild. grunti; ko mēs ar viņu būtu iesākuši, viņš

bij mums zudis, citādi nevar — pašam jābūvē. Par Karls-

bādes grunti Elza jau rakstīja, mēs nevaram lētāk atdot,

tik daudz pašiem maksā, un, otrkārt, gruntsgabali vēl ļoti

stipri celsies cenā. Kad man pat tagad būtu jāpiemaksā

klāt, es arī varētu nepārdot, jo vēlāk gan tas atmaksā-

sies. Mēbeles arī pircējam jāņem, jo kur tad lai es tās

lieku? 500 r. gada nomaksa arī ļoti zema, pavairo manu

nedrošību, un es tagad redzu, ka bez 1000 r. nevarēšu.

Tātad vismazākais ir mans pirmais prasījums. Tavs aprē-

ķins par nelielu māju celšanu uz tās grunts ir tāds pats,

kādu es to domāju: tā es arī biju nodomājis tikt pie ne-

atkarīgas literāriskas darbības un pie labas strādāšanas,
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tas būtu bijis mans Arhimēda punkts, no kura es būtu

spējis pasauli pacelt. Nu Tu, mīļo zelta brālīt, man to

saki gandrīz tiem pašiem vārdiem un rādi to vilinošo

ainu, — bet kā viņu pārvērst par patiesību? Tā kā mēs

ar E., cik redzams, nevaram būt mājās, tad atliktu Tu,
bet vai tad Tu varētu palikt mājās? No tā viss atkarājas.
Kad nu lieta iesākta, jauns trams piebraukts klāt, un uz-

reizi Tu nevari būt tur! Mēs esam domājuši uz Emmu,

bet viņa laikam to neuzņemsies. Un cita tāda cilvēka

kā Jūs jau vairs nav. Tā laime, ja šo jautājumu varētu

tā izšķirt, kā Tu saki, t. i., uzņemt naudu un būvēt Karlsb.

gruntē arvien jaunus namus klāt, līdz ir drošs ienākums;

būtu tik liels priekš mums, ka mēs aizvien uz to atgrie-

žamies, bet kā uz skaistu ainu. Jo būtu jau arī tas vaj-

dzīgs, ka pat pēc pilnas piebūvēšanas vienmēr mums būtu

cilvēks, kas pārvalda visu grunti. Tas iespējams tik tad,
kad Jūs abi to varētu uzņemties. Mēs tad dalītos ienāku-

mos, bet vai arī tad Emiņai būtu laika tam nodoties?

Veikalu arī tad nevarētu atmest, — un, kad būvē, jā-
kontrolē; vai tad no veikala netiek par daudz atrauts? —

Ja Tu esi klāt, tad tas, zināms, ir iespējams, bet mums

jārēķina ari uz visjaunākām varbūtībām. Varbūt Emiņa

pārgrozītu savu vietu? uzņemtos patstāvīgu veikalu? Viņa

to prot, bet viss tas pārāk nenoteikti un riskanti. Piem.,

mūsu abu apgādniecibas nodibināšana līdz ar grāmat-
bodi? Bet varbūt var savienot Emiņa tagadējo vietu ar

būves pārlūkošanu un vasarnīcas pārvaldīšanu? Raksti

par to, mīļo brālīti. Varētu ari tādu ienāk, dalīšanas veidu,

ka Tu rentē to vasarnīcu. Atdot žīdam uz būvi ar tik cits

veids no pašas pārvaldīšanas, tātad, vai ir iespējams, ka

paliek kāds pārvaldītājs (Pēt, piem., nevarētu tā būt),

jeb vai jāpārdod. Es ceru, ka nāk. gadu vēl Tu varēsi

pārvaldīt, tādēļ izšķiršanu līdz tam atliksim, ja ar Ro-

7.enb[ergu] nekas neiznāks. Vēl ko citu: kad noslēdz villu

uz ziemu, tad, lūdzams, pieliec visgar četriem sētas vār-

tiem atslēgas, lai govis neizbradātu kā pērn. Melnās ze-

mes gubu varētu labāk pārdot, jo citādi to tāpat izzags;

vezums melnās zemes maksā 1 rubli. Un tad, mīļo, dari

kā zini ar villu, atraksti savas domas un saņem mūsu sir-

snīgākās pateicības. Vai Tu netieci daudz traucēts caur

šo pārvaldīšanu? Vai bez tiem stāstiņiem, ko raksti

priekš «Aus[ekla] kalendāra» un «Virpuļa», esi vēl paspē-

jis ko strādāt? Kā stāv ar rakstiem par Hartmani un Ta-

vām filozof, studijām? Vai savu lugu arvien vēl nevarēsi
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dabūt cauri caur dram[atisko] cenzūru?2
«Virpulim» šo

nedēļu nobeigšu visu un nosūtīšu, tad Tu arī nodosi savu

skici Zeltiņam. [Vēstules malā pierakstīts: Protams, ski-

ces temats var būt, kāds Tev tik patīk.] — Nu vēl

par literāriskiem darbiem: kopā ar dekadentiem ne-

liec mūsu rakstus nekādā ziņā, un Zariņam laikam ari

nekas neiznāks ar savu krājumu, 3 tādēļ labāk atprasīt at-

pakaļ tos darbus un dzejoļus un paglabāt pie Te-

vis, kad kur vajdzēs, tad varēs to izlietot. Tā, «Slepk[avī-
basļ eņgels» būs laikam vajdzīgs priekš «Kop[uma]
II». — «Vaidelote» vecajā teātrī nu jau divas reizes uz-

vesta: aizsūti kādu savā vārdā kā pilnvarnieks (jo pats
Tu negribēsi iet) un liec iekasēt honorāru (būs varbūt

kādi 25+15 rubli). Turpat arī tika uzvesta «Hannele»,
laikam taču mans tulkojums: ja tā, tad liec ari tur prasīt
honorāru (ja atpērk izrādes tiesības, tad rbl. 50—30). 4

Vai Tu negribi tulkot loti izdevīgu rakstu: Upton Sin-

claira jaunāko apcerējumu (zinātnisku un reizē fantas-

tisku) «Pēc 10 gadiem», tas ārzemēs loti iet. Varbūt Zel-

tiņš to ņem. Tas ir drusku pāri 200 lapp. un viegli lasās.

Atturības jautājums ir gluži nopietns un svarīgs, un ļoti

simpātiski, ka «Aus.» to ievēro tādā ziņā, kā Arb. Abstin.

Bund5. Elza arī domāja, ka nevar dzejot ko specifisku, pēc

programmas.
6

— Kā iet labi Doriņai? Vai iztur aptieķī,

neapnīk dienests?7 Es ceru, ka viņa nopietnā darbā tiks

par nopietnu un izturīgu cilvēku. — Vēl par villu: būves

plāna man še nav, bet pie U[lpes], un tas no sevis nedod

ne mazākās ziņas. Rakstu tagad caur aplinkiem, lai vis-

maz atdod dokumentus, kuri tam nav vajdzīgi. Pilnvaru

no manis dabūsi no adv. Čikstes. Atraksti man viņa ad-

resi un paprasi, vai viņš saņēmis no manis vēstuli.

Tas laikam būs viss. Un nu esat sirsnīgi sveicināti un

skūpstīti abi no abiem, mūsu mīļie. Sveiki. 8

Sīs grāmatas, mīļo brāl, būs vai nu Jelgavā, vai Karls-

bādē. Atsūti tās priekš Elzas un priekš manis:

Ulmaņa latv. vārdnīcu, EpHß3eMniaKC «AaTi.mīcKHe

CKa3KU» (H3Aaime Mock. 3th. 06-a), Vekenstādt «Samai-

tische Sagen».

Sveiks.
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48.

A. DEGLAVAM

Kastaņolā 1907. gada 30. septembrī

Mīļo brālīt, šoreiz tik pāris rindiņu. Rakstīju Tev ga-
rāku vēstuli izgājušo nedēlu; būsi laikam jau dabūjis.
Elza pārmainīja savus uzskatus, viņa neuzņemsies to dar-

biņu, par kuru Tu rakstīji: tās firmas izturēšanās, kā re-

dzu iz piesūtītu avīžu numura, ir neiespējama, — te viņa
lieto manu vārdu, sevi aizsegdamās, te atkal manu vārdu

aptraipa, žēl, ka man nav orgāna, kas varētu pret to pro-

testēt. 1 Vai Tu, mīļo brālīt, nevarētu teikt, ko man tādā

gadījumā darīt.

Par visu citu jau tiku rakstījis, nu atraksti, vai nav

šķēršļu pie tās pilnvaras dabūšanas. — Šonedēļ ceru no-

sūtīt Zeltiņam kalendāri, un Tu tad pievienosi savu skici.

Daudz mīlu, siltu labdienu abiem no abiem un skūpstu
no tālumniekiem.

Grāmatiņa iet līdzi ar to pašu pastu. Lūdzu, izsūti mā-

miņai arī uz oktobri naudu.

49.

E. BIRZNIEKAM-UPĪTIM

Kastaņolā 1907. gada 9. oktobrī

Sirsnīgi sveiki, dārgais draugs, un lielo paldies par

sūtiiumu, kuru nupat saņēmu. Diemžēl pretim varu Jums

sūtīt tikai bēdīgu ziņu, man pašlaik raksta, ka mūsu dār-

gais J. esot atrauts uz laiku; 1 vēl gan nezinot, vai uz ilgu,

un cerot, ka viss iziešot labi, — bet viņa veselība bija tik

vāja, ka viņš visādā ziņā stipri cietīs no brīvības laupī-

šanas.

Vairāk man nekas netiek ziņots, avīzēs arī nekā ne-

esmu lasījis. Tiklidz būs kas, paziņošu. Līdz tam paliekat
veseli un līdz ar visiem bakiešiem esat sirsnīgi sveicināts

no abiem.
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50.

A. DEGLAVAM

Kastaņolā 1907. gada 19. oktobrī

Mīļo brālīt, Tava mīlestība, kas spīd cauri Tavās mīļās

apmierināšanas vēstulēs, dara man tik daudz laba, ka to Tev

grūti pateikt: tā jūtos taču vēl saistīts arī ar tagadni un

ar dzīviem cilvēkiem, ne tikai ar mirušiem un vēl nedzi-

mušiem. Tu mani sapratīsi un vairāk neprasīsi, sāpīgi ir

par to runāt. — Tās grāmatiņas es aizsūtīju atpakaļ (Tu

zini, ka tas var būt tik mans un ne Elzas darbs, jo Elza

jau nav nemaz politisks un sabiedrisks cilvēks), jo man

riebās no tās firmas tā liekulība: reizē mani noliegt un

ņemt manu darbu. Tāds pats nepatīkams gadījums nu

laikam atkal būs ar «Hanneli». «Hanneli» es notulkoju
un pārdevu Zālīšam, tas viņu izdeva grāmatā. Kā es nu

to būtu varējis otrreiz pārdot Der[īgu] grām[atu] nodaļai?
Un es nesaprotu, kā D. gr. nod. grib viņu tagad no jauna

izdot; kas tad pirks, kad vecais izdevums nav izpārdots?
Un tad jau Zālīšam vai Pl. firmai tiesība sūdzēt par pa-

kaldrukāšanu. 1 Es neesmu «Hanneli» pārdevis ne Der, gr.

Nod., ne teātrim. Apjautājies, kas te par pārpratumu. Ja

pats negribi, palūdz Dravniekam (es ari viņam rakstīšu).

Nu varētu būt tik viens, kad tik Ulpe nav «Hanneli» pār-

devis! Un kad tik viņš vēl nav ko izdarījis manā vārdā!

Mīļo, labo brālīt, atraksti man tūdaļ, kā ir ar šo lietu,

kura man divkārt nepatīkama, jo es taču biju pilnīgi uz-

ticējies. — Nu es to nepatīkamāko esmu novēlis, un nu

par liter. darbiemun vasarnīcu. Kalendāri izsūtīju 17. okt. —

j. st., apdrošin[ātuļ — Tev. Savu gabalu ieliec starp 31. un

32. NN. Ja ir pāri par 6 loks[nēm], tad liec izņemt apzīmē-
tos gabalus, saspiest ciešāk druku — nav vērts, lai drukā tik

reti kā piedien. Bet, ja Zeltiņš gribētu paturēt visus ga-

balus iekšā (man pašam arī žēl tos atstāt) un ja neceltos

tādēļ nepatikšanas ar cenzoru, tad lai arī taisa Kalendāri

lielāku par 6 loks. un uzliek lielāku cenu.

Šogad var arī drukāt vairāk eksemplāros, jo ir daudz,

agrāks — mums tad būs lielāks ienākums. (Honorārs ir

puse no skaidrā ienākuma, vismazākais, 240 r. par 6 loks.)

Bet, ja es būtu nepareizi rēķinājis un ja trūktu manu-

skripta, tad es varu tūdaļ sūtīt, jo es pats dažus paturēju

mājas. No šī atlikuma no jauna es varu par 4 nedēlam
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sastādīt ari 6 lokšņu grāmatiņu, kura ietu ļoti labi, rak-

sturs tai būtu citāds nekā «V[irpuļa] Kal[endārāļ»; un vi-

ņas dēļ no «V. Kal.» nav nekas jāatlaiž. Visādā ziņā ne-

aizmirsti, brāl, teikt, lai uzliek Kalendārim: otrais gada-

gājums. Laikam tas būs viss par Kalendāri, man viņš

daudz laika aizņēma (tādēļ arī Tev tik vēlu atbildu) un

gluži atrieba. Tagad vēl drusku jāatpūšas un jānoraksta
vēstules, kas sakrājušās, tad atkal pie darba. Ļoti grūti

sarakstīt, cik vajga publikai. — Ko ar vasarnīcu darīt?

Ja jau ienāk tā kā šogad, tad labi, — bet atraksti, mijais,
kas rīkos, kad Tevis tur nebūtu? Tev lielu lielais paldies

par visu Tavu gādību, bet, kad Tu nevarēsi, tad tomēr

būs jāpārdod. Villu cena vēl augs, nu tātad zemāk par

norunāto neatdod R[ozenberg]im. — Krāsot vajdzēs, bet

ruden, kad lietains laiks nāk virsū, nav tik labi kā pava-

sar, kad tas aiziet. Apprasies arī, cik grib Rīgas meistari,

vai tik dubultnieki nav lētāki, man pirmoreiz krāsoja
labi un lēti Dubultu Goldšmits (nabagais brālis). —

Grunts naudu arī nav vērts tūliņ maksāt — sods ir 1/2

procents par mēnesi, un Dub. policija mēdza pavasarī,

febr., martā, pienest pavēsti par piedzīšanu, kur tad ne-

maz nebija minēta soda nauda. — Tev naudas jāpatura

vispirms priekš mammas 2 mēn. — 50 rbļ., tad priekš
villas apkopšanas: cieti aiztaisīšanas, atslēgām, norūmē-

šanas; priekš ledus ievešanas — 10—12 rbļ., tad nepare-

dzētiem izdevumiem — kopā varbūt 100—150; citu atsūti

man caur Lauriņu. Ar obligācfijuļ ir darīts, kā Tu raksti,

no tās puses nebūs grūtības pie pārdošanas. — Nu vēl

literāriski plāni: kad pa vaļas brīžiem tulkojam savus

darbus vāciski, tad ļoti labi — bet dibināt uz to kādas

cerības ir gluži neiespējami, Verlagu
2

no latv. literatūras

nekādā ziņā Vācijā nevar dibināt kā veikalu, kuram jā-

atmet pelņa, tikai kā luksusu, uz kura var iztērēt naudu

un laiku; cik es manu, tad Vācijā pārāk ražojumi litera-

tūrā. Ja Tu, mīļo, labo brālīt, būsi piespiests braukt uz

ārzemēm, tad vienīgais ceļš Tev ir pie mums, mēs dzīvo-

sim kopā un iznāks lētāk, un varēsim viens otru mierināt,

es no Tevis visvairāk profitēšu, jo Tev filozofa tempe-

raments, un es uztraucos ātri. Bet tad rakstīsim visi latv.

literatūrā, lai tā mūs baro, vācieši to nedarīs. Sities tagad

cauri arī sīkākiem darbiem, kā Kalendāru v. t. 1., gan jau
izdosi arī Hartmani un sarakstīsi savu lielo darbu. Mēs

esam izturīgi cilvēki, mums laika vēl diezgan, gan ari
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mēs izkulsimies iz pelniem. Man arī tas labums, kad Tu

tur, ka ir cilvēks, kas uztura sakarus ar dzimteni, kas ap-

gādā mūs un mamu. (Kas citādi viņu apraudzītu? Doriņa

to nevarēja, varbūt turpmāk no viņas iznāks cilvēks, ta-

gad viņa ne sevi nevar apkopt.) Tātad mans padoms: pa-
liec savā policijā, cik ilgi var izturēt,3 un varbūt lūko tur

pats dibināt Verlagu. Grāmata, par kuru Tev minēju, 4

nav man rokās, un vajdzētu vispirms Tev būt izdevēja,
citādi Tu tulko to par velti. Kad dabūšu, tad Tev aizsū-

tīšu. — Bet nu man iekrīt prātā, ka Tu varbūt gribētu būt

Vācijā, lai tiktu pie Tev vajdzīgiem avotiem, tad, pro-

tams, cita lieta, tad Tev jābrauc ir, Tavs uzņemtais darbs

Tev jāaizved līdz galam. Raksti par to, brāl. — «Aus[ekļaļ
kal[endāru]» dabūju, ļoti smuks, bet kādēļ tad konfiscēt?

Bailes vien metas. — Paldies par «Mfājas] V[iesi]», atsūti

kādu numuru paraugam no «Rīta Blāzmas», ko tad deka-

denti var rakstīt? 5
— Un tad nu, mūsu mīļie, labie īste-

nieki, paliekat veseli un še sirsnīgi skūpstīti no tāluma.

51.

J. DRAVNIEKAM

Kastaņolā 1907. gada 23. oktobrī

23. 10. 7.

Dravfnickam]

Darbs un neveselība — tā ir mūžīgā dziesma mums

abiem, tur mēs tūliņ saprotamies. 1 Darba rūķi arī pazīst
viens otrā no tālienes līdzīgas īpašības: izturību, pacie-
tību ar apstākļiem un cilvēkiem, labsirdību, klusinu, vai-

rāk mīl saturu un darbu nekā ārēju formu un lepnību,

tādu es Tevi pazinis pa šiem gadiem un nebūt nebrīnījos,

bet tikai nopriecājos, kad Tu mani vienkārši un mīli, it

kā tas būtu saprotams par sevi, uzrunāji par draugu un

Tu. Visus tos gadus Tu esi pavadījis lielā, nepārtrauktā

darbā, arī kad šo darbu ārēji neredz un par viņu nerunā,

tad viņš netop caur to mazāks, bet gan viņa darītājs savā

klusībā lielāks. Tas ir kultūras darbs, bez kura neviena

tauta nevar iztikt, un uz kura [bojāts teksts] citu darbi at-

balstās.
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52.

K. PĒTERSONAM

Kastaņolā 1907. gada 23. oktobri

Konrādam 23. 10. 7.

Reliģiskie iemesli Belfāstas streikā 1
— tas rāda, ka tur

vēl saimnieciskie apstākli maz attīstījušies. To pašu manu

no Jūsu cīnās koledžās, arī tur īri ir vēl pakaj kriev.

barbariem Nu mācļībasļ sākas, būs jums, lāga zelli, prie-

cīga rauš[anās] ap statūtiem, lai izvestu angļus svaigā
gaisā: inteliģence tur ļ[oti] mietpilsoniska.

Es zinu, ka svarīgas cīņas dzīvē neatrauj no mācīšanās

darba, bet tikai uztura garīgo interesi svaigu, un tad jau

arī mācības darbi veicas labāk, — tas priekš Tevis tagad
svarīgāk — jo labs cīnītājs spēj būt tik tas, kam ir garīgi
ieroči.

Dzimtenē steigties tagad nav vairs tāda vajadzība, cīņā
dzimtene pamazām sākusi pieņemt citādu veidu, asās for-

mas ir izzudušas, sākusies lēna saimnieciska un konstituc.

attīstība. Tur vajaga cīnītāju taisni garīgiem ieročiem,

partija citus sāk jau atstumt. Mednis2 neatradīs dzimtenē,
ko gaidīja.

Mans uzskats, ka vajaga uz visu gatavoties, bet galv.
ir garīgā spēja un viņas attīstīšana. Tu esi tik sparīgs

zēns, ka Tu arī še paveiksi, ja tik griezīsi vērību, — me-

ties nu ar tādu pat straujību uz mācībām kā uz cīņu līdz

šim un iznāksi pilns vīrs.

53.

A. DEGLAVAM

Kastaņolā 1907. gada 24. oktobri

Mīļo brālīt, saņēmu Tavu vēstuli no 5. 10. 7. un jau

pirms tās saņemšanas biju Tev atbildējis 6. 10. 7. — Ceku

neesmu vēl saņēmis, bet paldies par izsūtīšanu, nesaprotu

tik, kādēļ nav Lauriņa paņēmusi pate līdzi. «Hanneles»

lietā domāju, ka U[lpe] būtu to patvaļīgi pārdevis, labi,
ka tās nu bija veltas bailes. Bet no teātra puses tāda mā-
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nīšanās loti nesmuka. Tas «pusgraudnieks» Vulfs tiešām

ļoti nepatīkams, varētu jau teātrs uzvest «Hanneli» kopā
ar «Zeltīti» — tas pildītu visu vakaru, un lai viņi tad

maksātu tāpat kā par «Vaideloti» 5%. Par «Hanneli»

25 rbļ. ir maz, bet tā, kā liekas, ir viņu vecā cena un

kaulēties negribas, lai tad arī ņem par 25 r., viņiem jau

gadījums labs tagad piespiest. — M. jkdzes Jelgavas pir-

cēji jau būtu ļoti pa rokai, 1 tagad arī mama raksta, ka

laucenieki labprāt pērkot mierīgās jūrmalas vasarnīcas

nekā savas nemierīgās lauku mājas. — Varbūt kas iznāk

mums ar. Bet tādi ļaudis negrib pirkt bez kaulēšanās, tā-

tad Tev arī būs jāaizprasa 5 vai 6 tūkstoši, lai būtu ko līgt.
M. jkdzei pateicies par sveicinājumu un liec viņu ari no

mums sirsnīgi sveicināt. Kad jau runa par sveicināšanu,

tad, vai Tu esi ar kādreiz sveicinājis savus vecos kom-

panjonus pie «Precībām», 2 izdari tad to. — Vai Cikste ir

saņēmis manu vēstuli, kuru viņam adresēju uz kases

vārdu? Viņš man nekā nav atbildējis, lai taču saka Tev

to, ja jau par slinku kvitēt par saņemšanu. — Apdroši-
nāšanu pārved gan uz II Kriev. biedrību, aģents 81. man

pazīstams un goda vīrs, un 15 rbļ. par gadu lētāks, ir taču

aprēķins. 3

— To zināmo jauno adresi es Tev drīzumā sūtīšu, līdz

tam raksti uz Lauriņas vārdu/ Par minēto vakaru, kuru

izrīkošot par labu Afkurateramļ, jāsaka, ka labs mērķis at-

vaino līdzekļus un ka Elza aizsūtīs kādus dzejoļus. Man

tādu nav, kādu viņi grib. Bez tam, viņi jau pret mani,

t. i. — vairāk gan viņu iestāde — bijuši vienmēr naidīgi,

labs prāts jāparāda vispirms viņiem. Pret literfatūras]
fondu man nekas nav pretī, tas ir kulturāls iestādījums,

bet viņa vadība atrodas tādās rokās, kuras strādā atpakaļ-

rāpulības darbus, lai atsvabinājās no tumsoņiem, lai pa-

rāda, vismazākais, gribu uz to, tad pabalsta netrūks. Es

arī šaubos, vai viņiem jel maz atļaus viņu tuvākās un

tālākās priekšniecības lietot manus dzejoļus. Galu galā —

galvenais — es baidos, ka tos varētu izlietot par ļaunu
vienā lietā. Elza nav politiska persona, un tādēļ tur tas

mazāk iespējams. Manu pretimnākšanu uzskatītu par vā-

jību, es gribu stāvēt savā vietā. Es esmu daudz upurējis,

vēl tam nav beigas; un šis nebūs no ievērojamiem zaudē-

jumiem.s Es to saku jo vairāk, ka man laikam drīz būs

jāatmet visa literāriska darbība, veselība neiztura, un es

neredzu, ka es varētu kaut kur ko palīdzēt. Man vājga

atpūsties, un tagad jau tā kā tā nāk garīgas atpūtas laiks.
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Tagad varēs strādāt avīžnieki: tur manis nevajga. Tavi

mīļie, labie vārdi mani ļoti apmierina, un es negribu

iekšēji saēsties. Vēl nav visu dienu vakars, tur Tev tais-

nība. Bet nu Tu vari man ari atrakstīt, ko tad īsti tas Tom-

sons un ko tie apcietinātie un L. stāsta,
6

es par to daudz

nebēdāšu, bet zināt to tomēr vajga.

Un nu, mans mīļais brālīti, palieci vesels un strādā

tālāk dūšīgi savā vietā. Tu esi viens no tiem gluži reta-

jiem izņēmuma cilvēkiem, kuri sitas uz tās lietas pusi,
kurā iet Jauni; visi citi tagad dievojas un taisnojas, un

lokās. Tā lieta arī mana lieta, un Tu esi mans brālis, un

kam tāds brālis tādā laikā, tas zina, ka nav vēl visu dienu

vakars. Esat skūpstīti, mūsu mīļie, un paliekat sveiki.

Tavs brālis.

Kokus un melno zemi vasarnīcā vajdzētu pārdot, jo tie

citādi iznīks; varbūt Pfētersoniete] to izdarītu vai pati tos

paņemtu. Sveiks.

Nodod U. še klāt pieliktu vēstuli un prasi, kur viņa

adrese.

54.

E. BIRZNIEKAM-UPĪTIM

Kastaņolā 1907. gada 31. oktobri

Mīļais, labais draugs, saņēmu Jūsu siisnīgās rindiņas
un tūliņ pēc tām naudas sūtījumu; par abiem lielo pal-
dies, bet līdz ar to lūgumu — jaunajos, nelabvēlīgajos
apstākļos' — turpināt tikai vēstuļu sūtīšanu, bet ne nau-

das. Kad Jus paši vairs nepelnāt, tad man ari neiespē-
jami no Jums pieņemt. Bez tam, varbūt vajadzēs mūsu

mīļajam J[ankavamļ; man gan jaunu ziņu nekādu vairāk

nav. Viens labums no visas nelaimes, ka Jūs netiksat vairs

tā atrauti no literatūras.

Es nupat nobeidzu savu kalendāri, 2
un, ja tik tas netop

konfiscēts, tad dabūšu ap jaungadu naudu. — Se laiks

jau l'/s mēnešus briesmīgs: līst vienā laidā. Esat mīli,

sirsnīgi sveicināts no mums abiem un sveicināt mīļus ba-

kiešus. Jūsu J. R.
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55.

A. GULBIM

Kastaņolā 1907. gada 10. novembri

Gulbim 10. 11. 7.

M[ījais] d[raugs], saņēmu Tavu vēstuli un esmu Tev sir-

snīgi pateicīgs par pūlēm pie kalendāra. 1 2ēl, ka Tev bi-

jušas lielas nepatikšanas Asp. raksta dēļ, 2 tikai es nezinu,

ar ko, vai ar cenzūru, vai redakciju — to Tev vajdzēja
man minēt. Būtu Tu klausījis manam noteikumam nedru-

kāt to rakstu «R[ītā]», kamēr ir vecā redakcija, Tu būtu

izbēdzis pats nepatikšanām un nebūtu arī man tādas cēlis,

jo es Tev teicu, ka esam ar mieru strādāt kopā tikai ar

Tevi un ne ar viņu3. Tagad uz Tavu lūgumu nosūtu Tev

pāris dzejolu, bet atkal: neliec tos iekšā, ja Tev ir vecā

redakcija, un nobeidz bez manis laikrakstu, 4 kuru Tu bez

manis esi vadījis. Ar lielu prieku turpret es redzu, ka Tu

laid klajā savus oriģinālus un ka gribi sākt atkal savu d/ī-

-ves darbu — klasisko rakstu izdošanu —, strādājot ar

mani kopā;
5

jo es ceru, ka Tu tiksi tīrs no svešiem, kaitī-

giem intrigantu iespaidiem, kas Tevi pazemināja un aiz-

veda līdz izmisumam. 2ēl, ka Tu tur pazaudēji tik daudz

laika, garīga spēka un naudas, ko varēja izlietot derīgi,
bet, ja nu Tu būsi pārliecinājies, kas Tavs īstais ceļš, tad

vajga atmest arī žēlošanos. Man bij ari savādi, ka Tu pēc

manas pēdējās vēstules paliki tanīs pašos sakaros, kuri

Tev kaitējuši, bet nu Tu sakies nobeigt visas vecās lietas.

Par honorāru runājot, man tas gan būtu ļoti labi noderē-

jis, bet negribu Tev darīt nepatikšanas. 6
Pēdējais priekš-

mets lai ir patīkamākais — Tu esi mākslā spēris lielu

soli uz priekšu ar savu lugu, tā taču var rādīties; bet pēc

pirmā cēliena vien negribu neko plašāki teikt.7 Neliecies

atbaidīties, tas ir jau tagad vārds. Un nu paliec vesels.

56.

E. BIRZNIEKAM-UPĪTIM

Kastaņolā 1907. gada 21. novembri

Sirsnīgus sveicienus, mīļais draugs, un daudz paldies

par sūtījumu; tagad nu tik gaidu zinas, kā labi sviežas un

kā izbeidzās pie Jums krīze; avīzēs par to nekā neesmu
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lasījis, tikai par policejmeistaru, un domāju, ka tad iznāks

komplikācijas. Mēs še dzīvojam vienā lietū, reti tik dabo-

nam atžirgt. — Ziņas no Bfaumaņa] man gluži izsikušas;

aplinkus dzirdu, ka viņa bode esot slēgta. Ne «Kopļums]»,
ne «Dom[asl» neiznāk. Vasals Somijā, bet arī neraksta.

Vai Jūs tagad esat tikuši pie brīvlaika un sava literārā

darba? — Vilis un Jānis arī solījās rakstīt, bet arī apsi-

kuši; sveicināt viņus un pagumdat. Daudz mīlu sveicienu

no mums abiem.

57.

E. BIRZNIEKAM-UPĪTIM

Kastaņolā 1907. gada 24. novembri

Daudz mīļu sveicienu, vispirms, un labu ziņu, otrs, —

mūsu mīļais draugs, par kuru es Jums rakstīju trīs nedē-

ļas atpakaļ, ir atkal laimīgi mūsu starpā,' un jau de-

cembra pirmās dienās iznākšot klajā viņa grāmata.
2 «Ko-

pfums]» šogad nevarot iznākt, drukātavas par daudz aiz-

ņemtas. Bfaumanis] arī neko neziņo, ka būtu kaut kā cie-

tis. Un nu vēlreiz mīļus sveicienus, sveicināt arī Vili un

Jāni, un jkdzi3

,
un arhitektu v. c, un paliekat veseli. Jūsu

īparakstsl

58.

F. MIERKALNAM

Kastaņolā 1907. gada 24. novembri

24. 11. 7.

Cicn. Mierkalna kungs!

Jūsu laipno uzaicinājumu līdzstrādāt pie Jūsu jauniz-
dodamā laikraksta «Vilni» saņēmām un ar prieku esam

gatavi tajā piedalīties.' Jūsu vārds un līdzšinējā darbība,

Jūsu uzskati uz literatūru ir man sen jau simpātiski, un

Jūsu nesaistītās rokas man dod drošību, ka es pie Jums

jutīšos gluži brīvs kā mājās un nebūšu piespiests satik-

ties ne ar kādām šādas vai tādas dekadences personām.
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Jau vecā režīma laikā mēs būtu kopā stāvējuši, ja ne

pretēji apstākli, un tagad esam loti apmierināti, ka reizi

tas izdosies. Laiks tagad arī, cik no šejienes var nore-

dzēt, ir izdevīgs, tātad sākat vien «Viļņus», mēs būsim

līdzi. Drīzākā laikā nosūtīsim kādus dzejoļus. Līdz tam sa-

ņemat mūsu sveicienus un labākos sekmju vēlējumus.

Jūsu [paraksts].

59.

A. KASTEĻANSKIM

Kastaņolā 1907. gada 2. decembri

Cienītais Dr. A. I. Kasteļanska kungsl

Uzzinu, ka Jums Jūsu grūtajam jautājumam par auto-

nomiju Krievijas nomalēs ir vajadzīgs raksts, kas apska-
tītu šo vielu attiecībā uz latviešiem. Ar Eduarda Aleksan-

droviča Voltera kunga rekomendāciju es griežos pie Jums

ar priekšlikumu uzrakstīt tamlīdzīgu rakstu, 1
un gadījumā,

ja Jūs būtu ar mieru, paziņot man tiešo tēmas apzīmē-

jumu un tuvākus norādījumus.

60.

E. VOLTERAM

Kastaņolā 1907. gada 2. decembri

Ļoti godājamais, dārgais Eduard Aleksandrovič. Kā es

priecājos savā vientulībā par ziņām no Jums un par
patīkamo manis atcerēšanos. Liels paldies Jums par re-

komendāciju. Tikai es šaubos, vai paspēšu tik īsā laika

kaut ko prātīgu uzrakstīt. Spiežu Jūsu roku un lūdzu Jūs

nodot vissirsnīgākos sveicienus no mums savai cienījamai
dzīvesbiedrei; dāvāto talismanu es uzticīgi glabāju.

Es būtu Jums ļoti pateicīgs, ja Jūsu rekomendācija man

darītu iespējamu piekļūšanu krievu presei, zinātniskajai
vai neitrālajai.
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61.

A. CIELĒNAI

Kastaņolā 1907. gada 10. decembrī

Cienījamā, labā kundze, kad mēs ar saviem siltākiem

sveicieniem varētu Jums aizsūtīt kādu daļiņu no šejienes
siltuma, mēs būtu to jau sen izdarījuši. Mēs dzīvojam
tagad vienā saulītē, pēc tam, kad lielie lieti pārgāja.

Sniegu mēs redzam tikai kalnu galos, līdz mums viņš ne-

nokāpj vēl; tas būs tik pēc svētkiem. Nu Jums tagad jā-

pārvadājasl jā, šveicieši prot izmantot mūs, svešniekus.

Vai Jums nebūtu labāk ņemt dzīvokli, kas pilnīgi patstā-

vīgs, un izdot istabas? — Cīrikieši ar koncertu naudu sa-

dabūjuši, 1 vai bernieši ari nemēģinās? Mēs no visiem tā-

diem baudījumiem tagad stāvam gluži tāli, un es dzīvoju

vēl no patīkamām Veggis atminam ar dzimtenes dziesmu.

Mēs abi tagad sākam ari atpūsties no sliktā laika, rei-

matisma un nervozibas. Daudz sirsnīgāko sveicienu no

mums abiem.

Vai ir kādas jaunas ziņas no mājām? Kā dēliem iet

dzimtenē? Vēlreiz sveikil

62.

A. KASTEĻANSKIM

Kastaņolā 1907. gada 15. decembrī

1 vēstules kopija

16. XII 1907 Rainis Kasteļanskim

Steidzos atbildēt uz Jūsu sirsnīgo vēstuli un paziņot

Jums, ka sakarā ar ārsta aizliegumu visdziļākā nožēlā

esmu spiests atteikties no goda līdzdarboties Jūsu krā-

jumā savu nervu dēļ. Pat, ja es atlabtu, tad baidos, ka ar

savu ne visai paklausīgo spalvu laikā nepaspētu un varētu

aizkavēt Jūsu tik interesanto darbu.1 Ja atļauts — viena

piezīme, manuprāt, ziņas par igauņiem vajadzētu lūgt pa-

šiem igauņiem, mēs esam latvieši.

Neesmu pietiekami pazīstams ar šo materiālu. Es varētu

norādīt kompetentu personu — Dk. Hellats2
— S. P. B.\

bijušais II Domes loceklis, 4
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63.

V. ZEĻENKO

Kastaņolā 1907. gada 15. decembri

Mīļais, dārgais biedri, jo vairāk tādēļ mīļais un dārgais,

ka mēs tik ilgi bijām norūpējušies par Jums, nesaņemdami

nekādu ziņu. Bijām tā noskumuši, izdzirduši nesen atpa-

kaļ, ka Jūs pēc veselu gadu ilgas pacietības un ciešanām

it kā neesot izturējuši, uzņēmušies uz sevi nepatiesos ap-

vainojumus un nodoti baronu rokās. Negribējās ticēt, bet

bija jātic, jāpierod pie domas, ka esam kļuvuši nabagāki,

zaudējot vienu no musu vistuvākajiem un dārgākajiem

draugiem. Bet tad pienāca ziņa, ka Jūs mums atstāti, un,

lūk, patlaban es turu rokās Jūsu tik mīļo vēstuli. Lai tā

ir laimīga zīme, ka briesmīgais laiks pāriet.

Dārgais biedri, es ceru, ka šie šausmīgie 14 mēneši nav

paguvuši salauzt Jūsu spēkus, 1 ka garīgi Jūs esat moži

un eneiģiski; par ko liecina Jūsu vēstule ar savu iedvesmu

lieliem literāriskiem plāniem un pasākumiem. Bet Jūsu

veselība vienmēr bijusi vājāka par Jūsu gribu, — lūk, par

to es tomēr vēl baidos. Jūsu plāni tiešām plaši, un jāno-
vēl Jums vislabākie panākumi, jo pasākums tiešām labs.

Cik atkarīgs no mums — mēs darīsim visu tā veicināša-

nai.
2

— Šoreiz Jums aizsūtu nedaudzus biogrāfiskus datus

par Aspaziju un sevi. Par Aspaziju biogrāfiskās ziņas ir

viņas kopotajos rakstos, palasiet tur katrā ziņā priekš-
vārdu,3 tad neliels, 2 lpp., bet loti labs raksts par latviešu

literatūru ir Brokhauza (vai Meijera?) vārdnīcā.4

Par to, ko vajadzētu tulkot no mūsu sacerējumiem, es

pacentīšos sniegt tūlīt noteiktu atbildi, lai gan nezinu, kāda

apjoma jābūt šiem paraugiem: nelieliem dzejojumiem,
skicēm prozā vai stāstiem. Ja paraugiem jābūt no labāka-

jiem sacerējumiem, tad lieta vēl grūtāka, jo Aspazijas
labākie darbi ir lielas drāmas. Arī mans labākais darbs

ir drāma «Uguns un Nakts». Bez tam mēs abi esam liriķi,

bet liriku ir grūti pārtulkot. Es ieteiktu tulkot dzejoļus
bez atskaņām, tas loti atvieglo tulkotāja uzdevumu, vis-

maz tiek saglabāta doma. Jūs, piemēram, varētu izvēlē-

ties Aspazijas poēmu «Patiesība» un manu «Vakarvējš»

no «Kopuma» vai «Fiat justitia», vai «Pastara tiesa» no

«T. N.»5. Ja Jums nav šo grāmatu, es aizsūtīšu Jums

Katrā ziņā uzrakstiet, mīļais draugs, kāda apjoma darbi

nepieciešami.
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Varētu ari pa cēlienam no drāmām: piem., II cēlienu

no Aspazijas «Sidraba šķidrauta» vai 4. cēlienu no «Uguns
un Nakts». No prozas: Aspazijas stāstus no kopotajiem
rakstiem un «Cīņas»8 vai manu satīrisko stāstu no žurnāla

«Rīts» — «Susutis» (I un II Nr.). — Ar pārējiem latviešu

rakstniekiem es nesarakstos — tie visi bez izņēmuma

reakcionāri vai renegāti; pat Jūsu pieminētais Skalbe

«Balsī» atteicās no maldīgiem uzskatiem un visa, kas sa-

maitā jaunatni. 7 Akuraters š. g. žurnālā «Stari» uzrakstīja
«Maldu zvaigzne», stāstu par oktobra dienām, un «mald-

uguns» — tas ir marksisms. 8 Bez tam abi kopā ar deviņiem
ci tīt m rakstniekiem žurnālā «Dzelme» 1906. g. formāli

atteicās no sātana, t. i., marksisma.9
Vienīgi Apsesdēls

neatteicās, bet viņš ir cietumā, viņam ir labi dzejoļu krā-

jumilo (arī varu aizsūtīt). Malā stāv liberālis Zvārgulis.
Par tādiem literāriem gorodovojiem un stražņikiem kā

Poruks, Viktors Eglīts, Niedra nesākšu pat runāt. Viņi

visi rakstīja stāstus — tas vairāk atmaksājas — un gan-
drīz pie katra, starp citu, var atrast arī darbus bez reak-

cionāras tendences (izņemot Niedru); tos Jūs varētu iz-

mantot, bet prasīt reakcionārus darbus Jūs vairīsieties, es

zinu.

Mūsu literatūrā bijuši šādi laikposmi:
1) Feodālais laikmets: baznīcas un daļēji laicīga litera-

tūra, ko sarakstījuši gandrīz bez izņēmuma rakstnieki —

vācieši;

2) Nacionālās atmodas un dzimtbūšanas atcelšanas laik-

mets no 1860,l,in
gadiem līdz 90-tajiem gadiem;

3) Latviešu nacionālās rakstniecības (buržuāzijas inte-

liģences un reizē ar to arī strādnieku šķiras) laikmets.

Virzieni pēdējā periodā: reālistiskais, demokrātiskais

un sīkburžuāziskais. Politiski progresīvais — Rainis, Aspa-

zija, Skalbe. Politiski un reliģiozi retrogradīvie: Niedra,

Poruks, Eglīts.
Reālistiskais, dekadentiski simboliskais un progresīvais,

un retrogradīvais, un neitrālais. 11

Kā literāros palīglīdzekļus ieteicu jo sevišķi «Vecie

Elki» (varu aizsūtīt).

I.īgotņu Jēkabs — liberāls, bet reakcionāro rakstnieku

Poruka un Eglīša cienītājs un brīvās mākslas piekritējs,
kurš neatzīst literatūras atkarību no valsts sabiedriski

ekonomiskās dttīstības. 12

Lielas, pat milzīgas grūtības Jums sagādās tas apstāklis,
ka mums nav ne vien literatūras vēstures, bet pat atse-
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višķu rakstu, kuri kaut cik kopumā izsmeltu Šo jautājumu
un aptvertu visu literāro jomu. Jūsu apskats būs gandrīz
vai pirmais šāda darba mēģinājums.

Izskatīšu cauri Jūsu apskatu, atsūtiet norādījumus.

64.

E. BIRZNIEKAM-UPĪTIM.

Kastaņolā 1907. gada 25. decembrī

Sirsnīgus ziemsvētku sveicienus un daudz paldies par

naudas sūtījumu. Vakar, ziemsvētku vakarā, saņēmu ar

Jūsu kartiņu, kura bij tikai ar adresi, bez teksta. Mēs no-

domājām, ka Bakū nekas nenotiek, par ko varētu minēt,

un ka Jūs to šādā veidā visīsāk izteicāt.' Bet beigās tomēr

palikām pie tā, ka tā ir no Jums man dota carte blanche';

pilnvara: vēlēties un darīt ko vien gribu uz svētkiem. Tā

man arī vajdzīga, jo taisni tagad man uzdots darbs, kuru

es nemaz negribēju. — No mājām ari nav nekādu ziņu,

vismaz ne labu. Toties jo sirsnīgāk novēlam Jums visu

labāko uz jaungadu, Jums mīļajam, labajam cilvēkam.

Sveicināt sirsnīgi visus mūsu mīlos: Hferteliļ, Otzoluj, ar-

hitektu un labo, cienījamo V[ārpas] jkdzi. Vēlreiz sirsnī-

gas labdienas. J. R.

65.

A DEGLAVAM

Kastaņolā 1907. gada 28. decembrī

Mījo brālīt, nāc nu man palīgā un jo drīzi, bez Tevis es

to darbu1
nemaz nevaru izdarīt un, uz Tevi cerēdams,

vien uzņēmos. (Biiu jau atteicies slimības dēļ, bet

izdevējs uzstājās, ka šis tik ātri nevarot atrast cita, un

bij jāņem tomēr.2) Temats ir: Nacionālais jautājums pie
latviešiem un nacionālā problēma Baltijā vispār (1 loksne

liels). Nu man nav gandrīz nekādu skaitļu, un taisni tos

viņš grib. Cik vispār latv., igauņu, vāc, (un krievu, leišu

v. 1.1.) Baltijā, cik liela Baltijas platība, cik latv. un vāciešu

pilsētā, kuram kur pārsvars skaita ziņā. Sīs ziņas laikam

vislabāk ir: «nepnan Bceofjuiafl nepemicb 1897 r.», XIX un
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XXI sējieni 1905. g. Cik šīs grāmatas maksā? Ja abas

kopā — 5 rbļ., tad vajdzētu pirkt. Bet varbūt Tu pats vari

tos skaitļus izrakstīt? 3 Vēl būs iekš «ITaMHTHaH KHHHCKa

AucpAfiiiA. (un otra) KypAfIHACKOH ry6.» arī skaitli, cik

tagad ir iedzīvotāju pēc tautībām v. t. t. Vismaz būtu jā-

zin, cik bij 1897. g. un par cik mēdz pieaugt ik gadus.
Platības lielums būs laikam arī «īlaMTrnaji kiihkkh» vai

dabūsi to pilsētas publiskā bibliotēkā, kur ir darba stundas

no rītiem līdz 12 vai 2; tur arī var rakstīt, varbūt tur būs

arī «nepenucb». Salīdzināšanas pēc varbūt Tu izrakstītu

arī tos pašus skaitļus (cik viss un cik pilsētās latv. un

vāc, un žīdu) — no agrākās statistikas (bij vāciski izdota

grāmata ap 1888. gadu, bet nezinu vairs, kā sauca, tā pil-

sētas bibliotēkā būs visādā ziņā). — Atsūti man arī kādu

ģeogrāfijas skolas grāmatu par Baltiju, vislabāk krievu

vai arī vācu, priekš ģimnāzijām (piem., Aleksandra ģim-

nāzijas). — Skaitļu ziņā es Tev pēc arī vēl šo to prasīšu,
kas rakstot izrādīsies par vajdzīgu. — Tad otrs lielākais

lūgums: dabon un atsūti man galveno partiju lietas, vācu,

arī krievu programmas. Varbūt vislabāk dabūsi no Berga4
,

visādā ziņā vajga programmas un prasījumi no Vein-

berga,
5

reformistiem, demokrātiem (vismaz to, kas tika

nodrukāta 1905. g. «Dļienas] L[apā]» un «B[altijas] V[ēst-

nesīļ»), tad vācu B. K. P. tt
un no liberāļiem, vācu ap

«Neueste Nachrichten».7 Varbūt vari vēl sadzīt manu un

biedrību petīciju,8
to man arī ļoti vajdzētu.

Vispirms man vajdzīgi augšējie skaitli, tos lūko pa-

priekšu dabūt un ģeogrāfijas grāmatu, un kādu vācu

«Heimatkunde»9
no vācu stāvokļa. Tiklīdz kaut ko dabū,

tad sūti tūdaļ, nenogaidīdams citu, jo es tad tūdaļ varu

strādāt. Programmas man darbā nāks uz galu, tātad tās

var vēlāk sūtīt. Darbam jābūt gatavam ap 15. janv. (v. st.),

tātad pēdējos sūtījumus Tev jāizsūta vismaz 10. janv. —

Nu es Tevi arī lūgtu, ja neesi apkrauts ar citiem darbiem,

varbūt uzrakstīt visā īsumā vēlēšanu gaitu tagad un uz vi-

sam trim valsts domēm un, ja iespējams, arī 1903. g. vēlē-

šlanas] uz pilsētas valdi Rīgā, 10
par katru pa vienai divām

lappusītēm." Tie nu ir mani lūgumi un palīdzi nu, mīļo

brāli, bez Tevis man bez žēlastības jāblamējas. Un vis-

pirms tos skaitļus! — Par «Ritu» vēl pienāca ziņa, ka ma-

nuskriptiem jābūt gataviem līdz 1. janv. priekš I burtnī-

cas, honorāri: oriģ[ināl]beletrist[ikaiJ 10—25 rbļ. 12 Adrese
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ir: Pēterburga, 7-aa pcrra N 19, Tirv Hb. Mii3Hcy
13

prieks
«Rīta». Es aizrakstīšu, ka esmu Tevi aicinājis.

—Ar B. man lielas nepatikšanas, 14 ka viņš, neko nezi-

ņodams, aiznes Elzas rakstu Fricim. Es B. rakstu, lai neie-

drošinājās tā darīt ar citiem rakstiem (man arī ir pie viņa),
bet ko nu lai ar Elzas rakstu dara? Viņa kautrējas ņemt

nost. Es savus gan atprasīšu. Ka ar Zariņa rakstiem arī

neiziet kaut kā muļķīgi? No tālienes mēs esam atdoti pil-

nīgai patvarībai. — Raksti nu, mīļo brālīt, kaut ko «Rītam».

Vai Tev nebija vēl kāda smuka humoreska? Kur tā ir

smuka, kas «Virpulī» 11! Es gluži sajūsminājos, tik asa un

tomēr mīlīga. Vesels nu, mīļo brālīt, esat abi skūpstīti.
Sveiki.

66.

J. JANKAVAM

Kastaņolā 1908. gada 6. un 7. janvāri

Jūs nu esat uzņēmuši garu cīniņa ceļu,' es zināju, ka

Jūs to darīsat, bet domāju, ka Jūs vispirms lūkosat teo-

rētiski tikt pilnīgi skaidrībā, lai Jums būtu visi ieroči ro-

kās un Jūs varētu katru neskaidrību un iekšēju pretrunu

izgaisināt, taisni polemikā, kuru Jūs paredzat, tas būtu va-

jadzīgs bijis, — lieta ir tik nopietna un liela, ka viņa prasa

vislielāko spēku kopojumu un visdziļāko garīgu apsvēr-

šanu, priekš kā polemikai nekad nav laika. Bet varbūt tas

tik mans personisks uzskats, jo man polemikas tā atrie-

bušās, ka es pats sevi vairs nevaru aizstāvēt un atstāju to

izdarīt tik saviem pozitīviem darbiem. Iz tā uzskata es

Jums arī agrāk ieteicu beigt savu lielo zinātnisko

darbu. — Bet nu Jūs visādā ziņā esat sākuši polemiku ne

uz personisku atbildību, bet spiesti no zināmas masas, un

Jūsu uzskati ari nav piepeši nākuši, bet lēni attīstījušies.

Jūs esat bēguši vientulībā, lai tiktu ar sevi skaidrībā, ko

es arī esmu darījis tagad kopš divi gadi un jau priekš

tam, kur tikai pārtrauca oktobra laiks. 2 Sī Jūsu vēstules

daļa atstāja uz mani dziļāko iespaidu, un es esmu pārlieci-

nāts, ka Jūs gribējāt to vislabāko un darījāt to ar skaidru

sirdi, pavairodami dezorganizāc i ju, vismaz pirmā laikā.

Tai bezdarbībai, kuru Jūs man pārmetat, bij viens cēlonis:

negribēšana traucēt iesākušos strādnieku kustību.
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Bet nu Jūsu grāmata:
3 tā ir tik gaišā, skaistā valodā

rakstīta, kādu tagad nemaz vairs nedabū dzirdēt; domas tik

skaidri izdomātas un saprotami izliktas — tas man kā

māksleniekam vispirms jāsaka. Priekšmetu pie mums vēl

gluži nedzirdētu, domu slēdzieni droši un pārsteidzoši;
tā mūsu pirmā zinātniskā grāmata, par kuru būs pilnīgāka
tikai Jūsu šā jautājuma skaidri zinātniska iztirzāšana, kas

Jums vēl atliek rakstīt. lespaidam jau no šīs polemikas

vajag būt lieliskam un iet pāri pār robežām, tā kā Jūs

grāmatu taču izdosat arī citās valodās, tādēļ vien, lai sar-

gātos pret divām pusēm. Kāds mans stāvoklis pret grā-

matu — to Jūs jau zināt no agrākām sarunām: tas paliek
tas pats. Es atrodu te to pašu, kas man arvien bijis tas

galvenais: šķiru iznīcināšana līdz pašam galam un strād-

nieku lietas pemšana pašu strādnieku rokās, svarīgākais
ierocis uz to — saimnieciska cīna. Man liekas, ka tas arī

Jums tas galvenais, bet varbūt, ka Jums vairāk par mērķi
ir no svara vieni ieroči: politiskas cīņas atraidīšana, un

Jūs tad šo jēdzienu vairāk paskaidrosat savos tālākos

Mkstos, lai neceltos pārpratumi, jo, piemēram, katrs eko-

nomiskas cīņas ieguvums (augstāka alga, īsāks darbi

Kiiks utt.) ir jau šķiru spēku samēra grozījums un kā tāds

izteiksies arī politiski. 4 (Jūs taču atzīstat vēsturisko mate-

riālismu?) Man pašam nav diezgan zinātnisku materiālu

pie rokas, lai pārspriestu, šimbrīžam man arī nav laika

zinātniski nodarboties, jo mani pilnīgi pārvalda mana

paša dzīves darbs: jaunās mākslas problēmas. Sis darbs

izi< t turpat, kur Jūsu zinātniskais, un mēs ne vien galā
satiksimies, bet iesim arī blakus ceļiem. Jūsu grāmata

attīsta un iekustina milzumu jautājumu, būtu daudz ko

teikt, bet maz laika un var būt — tas arī Jums maz node-

rēs; ja vēlēsaties, piezīmēšu pēc — še tik: rokstrādnieki

stipri diferencēti kvalificētos un nemācītos, tas jēdziens

nav vienkopējs; inteliģence pielīdzināta feodāliem un ka-

pitālistiem, bet šiem reāls kapitāls (zeme, raž. līdzekli),
tai tik abstrahēts, zinātne; tad Jums pozitīvā dala tik ski-

cēta, par to būs daudz runa. Bet es redzu, ka esmu jau par

ilgu pie tā uzkavējies — ko darīt, grāmata par daudz in-

teresanta. Jūs prasāt, kā būs ar kopdarbību. Man liekas,

ka man būtu Jūs tā jājautā. Par manām domām lai

liecina viss mans līdzšinējais darbs un arī «Vecie elki». 5

Jaunai mākslai par nesēju būs tikai galējā šķira; šo

mākslu mēs varam no|ēgt, bet tāli pēc galējās uzvaras

nāks māksla, par kuru nespējam iedomāties (par to
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Jūs runājat gr-as beigās, skaitīdami viņu par tādu,

kas it kā jau nāktu pa pārejas laiku). Kā Jūs, inte-

liģents būdams, spējat formulēt tagadnes proletar. uzska-

tus, tā es tuvāko mākslu. Bet nu, kā liekas, Jūs no «V.

elk.» domām atkāpjaties, un tad arī Jums jāizšķir jautā-

jums par kopdarbību un, cik es varu būt derīgs ar savām

dzejām. Varbūt Jūs, nododami manus rakstus «Vjiļjņiem»,

saudzīgā kārtā gribējāt izteikt, ka tie priekš «Dļomāmļ»
nenoder? Kad es vēl nebiju saņēmis Jūsu vēstuli, tad do-

māju, ka tas nozīmē «D.» likvidēšanu, bet nu redzu, ka tā

nav.
6

Nesaudzat mani, mījo biedri, bet rakstāt gluži at-

klāti, — atklātība ir vienīgais, ko es prasu no saviem

draugiem. Kad varbūt arī «U. v. N.» drukāšana liktos Jums

pretī Jūsu principiem, tad sakiet man arī to gluži atklāti;

es nekādā ziņā negribu izlietot līdzekļus, kas nodomāti

varbūt citiem mērķiem. Tad es tik lūgtu rokrakstu neno-

zaudēt, jo man nav vairs neviena skaidra eksemplāra. —

Arī tad, kad Jūs principiāli noliedzat manu līdzšinējo
dzeju un viņa nesader ar «Domām», tad man paliks tikai

siltākās jūtas pret Jūsu mījo personisko atzinību un «V.

elk.»; savus draugus es nekad un nekādos apstākļos ne-

aizmirstu. Bet bez tam Jūs jau vēl vēstulē izsakāt par

manu dzeju raksturojumu, par kuru pareizāku, īsāku un

tomēr dziļāku es nekad neesmu dzirdējis: bez izolēti in-

dividuālistiskā, tikai simbols ar masas raksturu. To es ari

domāju; viss mans personiskais raksturs iziet uz lieluma

aptveršanu, mana persona pilnīgi atkāpjas aiz objekta,

aiz darba. Bet taisni to, es arī domāju, prasa jaunā dzeja:
proletariāts ar visu savu kustību ir lielākā masa, kura

tomēr ir viens, tātad — aptveršana ir pirmais prasījums,
iekš tā viss spēks, visa nokāpšana līdz dziļākam pamatam,
te neder vairs nekāds sīkumu un dalu reālisms vai kas

tamlīdzīgs. Vai masa to sapratīs? Tik daudz, cik sevi sa-

pratīs. Vai cilvēks to aptvers? Cik daudz jutīs sevi kā

daļu, — tā varbūt arī mūsu celi kopā. Es skaidrāk izteikt

nevaru — nav še vieta. Vēl par praktiskām lietām jārunā.

Protams, es ne domāt nedomāju Jūs vai Blaumani] pār-

vilkt uz «R[ītu]» vai «Kopfumu]. II»; es tikai nezināju, ka

Jūs pa to starpu bijāt noskaidrojušies. Tagad man jāsaka,

ka «Kop. II» jālikvidē, jo kā Jūs un B. lai izdodat to, kam

nejūtat līdzi. Tas pats sakāms par «Spfēkaļ» firmu, jo visi

dalībnieki taču ir inteliģenti. Ja «D.» iznāktu «Sp.» firmā

tad jau būtu atkal inteliģentu uzbāšanās strādniekiem;

visādā ziņā «D.» jāizdot tik ar grupas palīdzību. Tāpat ir
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ar «D.» līdzstrādniekiem. Te jau jautājums top itin grūts,

kad visiem līdzstrādniekiem jābūt roku strādniekiem. Kā

Jūs to izšķirat, es nezinu, Jums man par to jāraksta. Ja

Jūs tomēr atkāpjaties no stingra principa un pielaižat arī

ideologus kā, piem., es, tad es gribētu arī zināt, kuri

tie ir, lai zinātu, ar ko man gadījumā jāstrādā kopā. Jums

šinī ziņā jābūt ļoti uzmanīgiem, vairāk nekā pērn, pir-
moreiz sludinājot par «Domam». Katrs elements, kas ir

pa labu [?] no s. d., ir reakcionārs, un no tādiem Jums jā-
sargās, ar tādiem mistrā es arī nestrādātu un tādēļ lūdzu

man paziņot visādā ziņā līdzstrādnieku listi, pirms to slu-

dinājāt. Se ir viens no lielākiem šķēršļiem Jūsu lietai, jo
strādniekiem nav savas pašas inteliģences. — Nu vēl sī-

kumi: reizē ar šo nosūtu V cēl. no «U. v. N.», par kuru es

jau vairākkārt rakstīju, lūgdams, lai B. to nopērk tur.

Gādājat, lūgtu, lai «U. v. N.» iznāk cik necik godīgi, bez

pārākām drukas kļūdām nodrukāta un ka V cēliens ne-

tiktu atmests nost

Kontrole visādā ziņā laba, arī mēraukla, kādu Jūs mi-

nat, bet, kad paši st[rādniek]i raksta, tad viņa, protams,

atkrīt — Manu vārdu tagad cenzūra strīpo laikrakstos,

i< tad zināt. Un nu daudz mīļu sveic, abiem un paliekat
veseli.

67.

E. BIRZNIEKAM-UPĪTIM

Kastaņolā 1908. gada 18. janvāri

Sirsnīgi sveiki, mīļo biedri, un lielo paldies par sūtī-

jumu! Tas jau iet pāri par to, ko bijāt solījuši. Kā nu

tālāk būs ar «Spēka» apgādienu, nezinu. Laikam Jums

J. Jfankavs] vai B[aumanis] būs jau rakstījis. Tagad

«Spēku» likvidē. B. vēl izdos «U. v. N.» 1 (jau 5 loks[nesļ

drukātas). J. J. negrib «Kopfnmul» agrākā virzienā, bet

jaunā.2 Atrakstāt, lūdzu, mījais draugs, kā Jūs spriežat

par «K.» un «Sp.» tālāko likteni un kādu stāvokli Jūs

ieņemat šinī jautājumā. Es rakstītu Jums vairāk par to,

bet, vienkārt, es vēl itin nevesels, un bez tam Jūs laikam

visu tuvāko jau zināt. — Jūs tiekat uzaicināti piedalīties

pie «Vārpām», 3
es viņiem par to rakstīju; ļaudis ir godīgi

un laikam neuzsvērs savus šaurākos uzskatus. — Esat nu

mīli sveicināti no mums abiem: sveicināt mījos bakinie-

šus; paliekat veseli!
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68.

A. KASTEĻANSKIM

Kastaņolā 1908. gada 29. janvārī

Augsti godātais kungs!

Neskatoties uz savu slimību, darbu' pabeidzu, taču atkal

nelaime: materiāls tik plašs, ka rokraksts pieaudzis div-

kārt vairāk par prasīto, bet jaunai pārstrādāšanai nav

laika. Tagad noņemu nost ievadu, ģeogrāfisko, etnogrā-

fisko, vēsturisko apskatu, pārējo pēc iespējas īsinu (bet
iznāk fragmentāri) un atstāju Jums tālākas īsināšanas tie-

sības; tā tomēr labāk nekā nenosūtīt vispār. Ceru ter-

miņu nenokavēt, ja kas — tad pāris dienas.

Ar visdziļāko cieņu
29. 1. 8. [paraksts].

69.

A. KASTEĻANSKIM

Kastaņolā 1908. gada 4. februāri

Augsti godātais kungs!

Ar šo nosūtu sava darba pēdējo daļu, atkal slimība aiz-

kavēja uz vairākām dienām. Es baidījos, ka raksts iznāks

divkārt garāks par prasīto, taču man izdevās saīsināt, un

tagad tam tikai V 4loksnes vairāk. Tālāko saīsināšanu

līdz l'A loksnei izdarīsiet Jūs pats. Dažas saīsinājumu

vietas es atzīmēju ar zīmuli, bet tas nebūt nav domāts kā

norādījums Jums. Diemžēl ilgi nevarēju atveseļoties, un

darbam palika pārāk maz. laika, ļoti ceru, ka ar savu ka-

vēšanos nesagādāju Jums nepatikšanas un varēju būt no-

derīgs Jūsu lieliskajā darbā.

70.

A. KASTEĻANSKIM

Kastaņolā 1908. gada 18. februāri

Augsti godātais kungs! 18. 2. 8.

Atsaucoties uz Jūsu paziņojumu, ka, manuskriptu no-

dodot, «OGruecTßeHHan noAb3a» izsniedz 50% honorāra,

lūdzu Jūs izrādīt pretimnākšanu un papūlēties, lai tuvā-
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kajā laikā izsūtītu man pusi honorāra uz manu adresi.

Pseidonīmu var izmainīt par Pētersons vai Bērzs, kuri,

ceru, neradīs šķēršļus. 1

71.

N. HELMANIM

Kastaņolā 1908. gada 22. februāri

Hellm[anim] 22. 2. 8.

Te nav aina un atspoguļojums vien, bet ir dzīvas gribas
darbs, kas pats dzīvs un dara dzīvu. 1 Tas ari ir augstākais
dzejas mērķis. Vecā estētika māca, ka dzejai jābūt tikai

atspoguļojumos, tikai tēlam, kam gar apkārtējo dzīvi ne-

var būt daļas; katru attiecību uz dzīvi sauc par tendenci

un pretekli mākslai. Tā mākslu dara par nedzīvu: pacel
to debesīs, bet atrauj no darbības cilvēkos, kur vien tai

vieta. Kad nāks jauna estētika, tā prasīs, lai dzejas un

mākslas darbi būtu ne tēli, bet dzīvi organismi.

72.

E. BIRZNIEKAM-UPĪTIM

Kastaņolā 1908. gada 27. februārī

Mīļais draugs, vēl gluži nesen J. J[ankavs] man rakstīja,
ka Blaumanis] esot Jums paziņojis par «Kopfuma]» un

«Spfēkaļ» lietām, bet arī piemetināja, lai es rakstot Jums

no savas puses, un var būt, ka 8., kā jau veikala cilvēks,

kavēsies; tādēļ tad še svarīgākais: «Sp.» firma likusi jau

labu laiku vajāta un ar to nebijis vairs iespējams izdot

grāmatas, būtu vārds jāpārgroza. Bet pienāca vēl jauns

apstāklis, kas nelāva «Kop.» turpināt agrākā veidā. J. J.

nesen izdeva grāmatiņu «Darbs», kuru varbūt būsat lasī-

juši: tur viņš uzstājas ar uzskatu, ka s[ociāl]d[emokrāti]ja
esot kungu un ne strādnieku partija, viņš viņu kritizē no

vēl kreisākas puses, ne no labās, kā līdz šim bijis; viņa

uzskats gandrīz sakrīt kopā ar sindikālismu, bet arī šķiras

svarīgās vietās. 1 Sos uzskatus, pie kuriem viņš nācis pa-
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mazām, sevišķi» Parīzē, viņš tad plašāk izvedis un pama-

tojis īpašā brošūrā, kura uz denunciācijas pamata tikusi

apķīlāta pilnīgi.
2 Tā kā viņa uzskati pamazām nodibinā-

jušies, tad viņš neesot arī neko par to ziņojis, kas nu gan

joti jānožēlo, jo nu mēs, «Sp.» dalībnieki, stāvam gatava
fakta priekšā; šie uzskati ir arī tie liedzēji turpināt «Kop.»
agrākā garā; dalībniekiem jāizšķiras, vai pievienojas jau-

najiem uzskatiem vai grib turpināt «K.» tādu pat. B. pie-

vienojas pilnīgi J. J. un izlieto visus līdzekļus, lai veici-

nātu tā uzskatu izplatīšanos grāmatās; bet «K.» viņš

turpinātu arī agrākā garā, tikai bez J. J. Protams, ka pē-

dējais nav iespējams, bez savas pārliecības nevar strādāt,

un atliek tik «Sp.» dalībniekiem vai nu pievienoties, vai

«Sp.» likvidēt. Līdzekļi, cik saprotu, būs ieguldīti jaunajā
brošūrā; bet no B. paša man nav tuvāku ziņu par to. «Ug

v. N.» B. esot jau kādas 5 loks. nodrukājis, būšot 7; J. .J.

raksta, ka janvāra sākumā iznākšot, bet līdz šim vēl nav

parādījies; 3 vismaz principiāli neesot nekā pretī pret «U.

līdzekļi, nezinu. Tas ir puslīdz viss faktiskais, kas bij
Jums jāziņo, ja to nezinājāt. J. J. atkal ir ārzemēs un no-

pietni strādā kā arvien; par dažiem sīkumiem, kas vēl būtu

interesanti, nav še īstā vieta runāt; varbūt pie redzēšanās,

uz kuru mēs abi ar Afspazijuļ loti priecājamies.
4

— Tagad
Jums jāizšķiras, kas Jums nebūs grūti, jo Jūs no politikas
arvien bijuši tāļi nost; Jūs, kā mākslenieks, esat interesē-

jušies tik par kultūras jautājumiem, cik es saprotu. Mans

stāvoklis paliek tas pats vecais: aktīvas dalības politikā

es arī neņemu, mans ierocis arī māksla, tikai man no-

teikta politiska pārliecība, un te es atzīstu reformu vaja-

dzību, galvenais, ka strādnieki ņem savu lietu paši savās

rokās, bet nenoliedzu visu doktrīnu, ticēdams viņas izbū-

ves spējai. — Kā būs ar lietas praktisko pusi, nezinu; mēs

jau šinī ziņā vienmēr esam pilnīgi atķarājušies no B.

Viņš nodosies ar visu savu darbību laikam tik pat sparīgi
kā agrāk jaunajam uzskatam; prieka priekš citas kultur-

darbības laikam nebūs viņam, un to arī nevar prasīt. Ja

Jums būtu zināms cits izdevējs, tad mēs varētu turpināt

«Kop.». Man ir piedāvājums, lai es sastādot tādu krā-

jumu, bet izdevēji nemēdz nekā maksāt, jāpaliek kaunā

pret rakstniekiem, un rakstnieki paši nevar izdot aiz nau-

das trūkuma. Ja nu B. būtu izdevis «U. v. N.», tad ce-

rams, ka nāktu nauda, citādi tās polemikas brošūras neko

neienesīs (darbs jau arī ir apķīlāts). Ja Jums ir prieks uz

«Kop.», tad atrakstāt; sastādīt jau nav grūti, tik Jums pa-
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šam arī būtu jāpiedalās ar rakstiem, varbūt ari S(udrabul
E[džus] piedalītos, 5 bet uz Jūs mudināt negribu, jo Jums

no «K. I» laikam līdz šim būs tik lieli zaudējumi. 6
— Mēs,

abi šenieši, tagad visvairāk un noteiktāk pieturamies pie

slimošanas, viens mēnesis bij it nopietnis man, tagad A.

nāk tas pats. Strādāšana tādos apstākļos nav patīkama,

un izredzi piespiestam darbam rādīja Afsarjs. Liels nogu-

rums nemaz neatstājas. Mēs abi ceram, ka redzēsim Jūs

toties spirgtāku, šoreiz visam par spīti šokolāde tiks ga-

tava, par to galvojam abi un līdz tam sū*am Jums, mīļais

draugs, sirsnīgākos sveicienus.

Paziņojat, lūgtu, man ar, kad B. Jums raksta, kā viņš

nokārtos veikala darīšanas ar Jums. Sveiki!

Sveicināt mīli bakiniešus. — Mans Kalendārs no kon-

fisk. atsvabināts, 7 bet nezinu, kas tāļāk.

73.

J. JANKAVAM

Kastaņolā 1908. gada 8.—10. martā

Mīļo biedri, apņēmos Jums to pašu dienu rakstīt, bet

atkal neiznāca. Vaina ir liela nokausēšanās ar mājas dar-

biem: ēst vārīšanu, apkopšanu un slimības sargāšanu (As-
pazijai] zarnu katars, kas prasa lielu uzmanību, pastāvīgu

siltumu, disciplīnu, kur vajga loti daudz laika, tā ka man

atliek pilnīgi brīvas tikai 2—3 stundas dienā, un es ne-

varu darīt nekādus darbus).

Se atbildēšu uz Jūsu svarīgākiem jautājumiem:
1) «Pusideālists» iesākts cietumā 1897. gadā, bet dibi-

nājās uz atmiņām vēl priekš 1893. gada, cīņām ar tautīb-

niekiem; rakstīts laikam 1899. gadā viena mēneša laikā

(Slobodskā). «Pusid.» grib izvest tautības ideju līdz ga-

lam, ideālu dzīvē izvest, tas izrādās mazāks par dzīvi. Sīs

diāmas laiks nāks īsti, kad tautība sāks no jauna izples-
tu s (jau sāk pamazām atdzimt Ausekli, Kaudzīši, nāks arī

vi I Jūsmiņi (Fallijs), un tad būs «Pusid.» kritika gatava).

2) «Uguns un nakts» rakstīta 1904. gadā: I cēliens Jan-
vāri 2 dienās (vai trijās dienās), II — janvārī 2 nedēļās,

111 un IV — vasaru (IV ]oti ilgi, mēnesi), V oktobrī 2 ne-

dēļās.

3) «Vētras sēja» ir rakstīta ne kā krājums, bet kā kop-
darbs (kā, piem., drāma) pavasara mēnešos 1905. g. («Tā-
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lās noskaņas» ir pēc darba veida krājums, tikai caur iz-

strādāšanu un saskaņošanu padarīts par organisku dainu,
kas bij iespējams dažādo sajūtu, priekšjūtu, ilgu vienādī-

bas dēl). Mākslas, gatavības, vienības ziņā «Vētras sēja»
nesalīdzināmi augstāka par «Tālajām noskaņām», kaut gan
kritika saka pretējo. (Pie mums kritika vēl nekad nav

spriedusi pēc mākslas pilnīguma, bet pēc pavadu apstāk-
ļiem, un tie «Tālajām noskaņām» bij laimīgāki, tās nāca

laikā. Kad «Vētras sēja» būtu iznākusi tūliņ, kā bij do-

māts — pavasari, tad viņa arī no kritikas būtu ieskatīta

par augstāku, jo politiskais panākums tad būtu bijis lie-

lāks par «Tālajām noskaņām». Bet «Vētras sēja» iznāca

oktobrī, kad notikumi jau bij aizsteigušies priekšā, un ar

pašu cīņu, ar skaidri materiāliem uztraukumiem dzeja

nevar mēroties, tomēr to darīja ar «Vētras sēju».)

4) «Vētras sējā» šādi dzejoji, kuri rakstīti «Tālo no-

skaņu» laikā: «Tukšā dvēsele» (32), «Lielās acis» (33),
«Balsis iz miglas» (44), «Garām!» (57), «Pirmie upuri» (73);
vairāki ir tādi, kuru iesākums ir vecāks (no «Tālo no-

skaņu» laika), bet kuri pabeigti «Vētras sējas» laikā. Veci

motīvi man bieži ir vēlāku uzņemti un izvesti, citādā

veidā, saturā, idejās.
Es esmu bijis ļoti agri gatavs (jau 16. gadā pilnīgs ate-

ists), bet nekad nebijis pilnīgi gatavs, arvien prāts un

temperaments mani dzinis par mani pašu pāri; bet arvien

es to arī esmu jutis kā pāreju, pagājušais un nākošais bi-

jis es pats, sakars nav zudis. Attīstības spēju es ieskatījis

par savu labāko, pilnīgu gatavību, kura vairs neattīs-

tās — par nāvi. Es esmu gandrīz pie visiem saviem pa-

zīstamiem redzējis šo gatavību un apstāšanos, un man

katrreiz bijis no tās bail kā no miroņa. Savā attīstībā es

novērojis periodus, lielākā es stāvu tagad, man tāpat

krīze kā Jums, bet par to vēlāk. (Grūti noturēties no aiz-

raušanās uz blakus lietām šādā pirmā uzmetumā.)

«M. R.» (Liepājā) nav mana dzeja; ar K. A. parakstītās
ir tiešām manējo vienai rakstura daļai loti līdzīgas. 1 Esot

jauns students, kura talants būs iekustināts ticis no «Tā-

lajām noskaņām». Tas ir man kas loti parasts; ja pamek-
lēsat mūsu dzejniekos, tad visos, gandrīz bez izņēmuma,

kas vēl attīstās tanīs gados no 1898., sevišķi pēc «Tālo

noskaņu» iznākšanas, atradīsat tematus, formu, sajūtu, va-

lodu v. t. t., kas nav izskaidrojami bez «Tālajām noska-

ņām». Daudzi pilnā sastāvā nemaz nav domājami bez

«Tālajām noskaņām», kā, piem., Akuraters, Apsesdēls;
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Skalbe ir puse no sava talanta, puse no «Tālajām noska-

ņām» (pēdējā laikā arī dekadence), V. Eglītim trešdaļa

sava, trešā «Tālo noskaņu», trešā dekadence, no krieviem,
kura beigās gan pārmākusi abas pirmās daļas. Simp'.o-
mātiski priekš mūsu dekadences, ka viņai nav savas va-

lodas, kāda bija tautībniekiem, reālistiem v. t. t. Deka-

denti ņēmuši gatavu manu valodu un no «Fausta» tulko-

juma, tikai to bojādami ar dažādiem «jurodiem» un kne-

viskojumiem.
Maz iespaida ir uz Poruku, vēl mazāk uz Blaumani, ne-

maz uz Niedru. Zināms, politikai un laikam tur lielākais

nopelns, bet dzejnieki izteiksmi meklēja ne pa saviem, bet

pa maniem ceļiem; es to tagad varu teikt, kur viss tas

pieder vēsturei un kur es pats eju un iešu citus ceļus; uz.

to nelepojos, bet skatos kā uz mēģinājumu un ceļa mek-

lēšanu —

Ar sociālismu iepazinos vispirms no «Zemļa i Vo!

ap 1880. g., bet tad pārņēma tautiskā radikālā kustība

(Aizups),
2

ap 1884 mans tēvs taisījās prāvoties ar baro-

niem, tad ieinteresējos par folkloru, pats Inflantē3
krāju

d/icsmas, parašas, no 1884.—1888. studēdams atkal sadū-

ros ar sociālismu, lasīju dažus no utopistiem, Fr. Mēringa

pretrakstu, sarunājos ar krievu biedriem, bet nepiestājos

pie viņu pulciņa. Sociālisms man palika kā tāļa mūzika,

es neredzēju viņā nekā kopīga ar dzīvi; demokrāliskā

tautība man likās tuvāka dzīvei, bet jau tad es opozīcijā

(Māters) un lūkoju tautības ideālu savienot ar dzīvi (tā,

«Pusideālists» pirmais sākums, es pats sevi tanī Puside-

ālistā).

Blakus folklorai, Būchners «Kraft un Stoffam», vēstu-

rei (grieķi — romieši), klasiķiem (antīkie Homērs, Ešīls,
mazāk Sofokls, Gēte, Bairons, jaunais Sillers, Shellev un

daudz mazāki vācieši, arī krievi: Puškins, Ļermontovs,

Gogolis) iet paša sava dzeja nepārtrauktā naivā pesi-

mismā. Dostojevskis («Biesi»), Turgeņevs («Novj»), Gon-

čarovs («Obriv») dod kā pretsvaru visam citam neskaidru

nojautu par sociālismu (arī «Vzbalamučennoe more», kura

tuvāk zemnieku dzīvei, «cāļu kaušanai»4 1884. gadā).
Tātad es pie sociālisma nāku vispirms caur dzeju, un

manas pirmās un paliekošās simpātijas (uz) masas atbrī-

vošanos jeb (kā toreiz varēja teikt) (uz) s[ociālismļu ne-

ieguva nedz ar teorētiski ekonomisko daļu, nedz praktisko
kustību, bet ar estētisko un ētisko. Es biju dzejnieks un

ideologs jau toreiz, kad to vēl nemaz neapzinājos (jo savu



88

dzeju es toreiz neuzskatīju par tādu, bet par intīmu die-

nas grāmatu, lai tiktu vieglāk; ritumā saliktie panti nebij
nekas cits, kā vienmēr atkārtoto žēlabu labākie, atmiņā

paliekošie teikumi).
Tad nāk garāks pārtraukums; savas nesaskaņas apka-

roju ar praktisku darbību: piespiestākas juridiskas studi-

jas, tad darbs tiesā, advokatūrā, beigās avīžniecībā — pa
šo laiku ne dzeja, ne sociālisms netop laisti pie vārda.

Bet izrādījās šis līdzeklis par nederīgu, kaut gan pieturē-
jos pie viņa gadu 10—12. Deviņdesmitajos gados soci-

ālisms nāk man klāt, atkal no sākuma caur vidutājību —

dzeju: Konrādi, Henkels, Hauptmans, vēl vairāk Ibsens,
arī jau Bēbeļa «Frau», arī Bellamv. Kad nevarēju vairs

izturēt, aizbraucu uz ārzemēm; te uz mani visvairāk da-

rīja iespaidu Bēbelis ar savu personu, tad viens polu par-

tijnieks. 6 Te tad beigās iepazinos arī ar sociālisma teoriju,
bet arī ar anarķismu (Kropotkins, vairāk mani imponēja
Stirners).

Pie sociālisma mani pievilka lielums, plašums, masas

ideja; anarķisms kā individuālisms man izlikās interesan-

tāks, bet sektantiskāks: mana personiskā gara priekšvēs-
ture mani bija jau novedusi uz to, ka indivīds viens bez

masas ir bezspēcīgs, balss bez skaņas, gars bez patības.

Anarķisms man kā personai nedeva nekā ļauna, es jau

biju pats individuālists; sociālisms man deva trūkstošo:

patību, masu, lielumu. (Mana persona to ir vienmēr pie-

prasījusi arī citās parādībās: dabā man, piem., vienmēr

ļoti vajadzīgi: plaši lauki, augsti kalni ar izredzi, pat

gluži līdzenā, bet tālā jūra, jo tā arī masa, plašums.)
Bet sociālisms man drīz vien sāka rādīt arī savu trū-

kumu: lielās personas, Bēbelis, kuru personiski pazinu un

dievināju viņa sajūsmības dēļ (kas viņa acīs tik ātri aiz-

degās, — viņš, vecāks vīrs, ar mani, jaunekli, kopā runā

aizrāvās gluži kā ģimnāzists ar ģimnāzistu), Markss, kura

ģenialitāti vairāk sajutu nekā sapratu, Lasals — tas pats

Bēbelis — šīs lielās personas man rādīja gatavu to, pēc

kā džinos: lielu indivīdu savienotu ar lielu masu (dau-

dzuma un laika ziņā); bet ikdienā, soc. presē, vācu un

šveiciešu partijas dzīvē, vēlāk arī, vienmēr visus gadus

pie mums un krieviem, es redzēju sociālismā tikai masu

bez individualitātes; individualitāte tika pat pilnīgi no-

liegta, katra patstāvīga iniciatīve apkarota, gribas mo-

ments pilnīgi izdzēsts iz vēstures un ikdienas darbības.

Visa tā vietā nāca vadošie organizatori. Es ilgi cīnījos
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pretī ar Marksu kā ieroci, bet ikdienas sociālisms ir pār-

varējis pašu Marksu.

Sis uzvarošais ikdienas sociālisms, kurš drīz izvērtās

par veikala sociālismu, man tika vienaldzīgs; es nu biju
atkal viens, un atkal piegriezos, ļoti negribot, dzejai un

sev. Cik stipri es meklēju to vienību, redzat no tā, ka

pat tāda spēka pilnība kā Aspazija nevarēja mani ilgus
gadus atvilkt no tā nost un to iespēja tikai mūsu oktobra

revolūcija 6
un viņas panāktā skaidrība, protams, tikai kā

pēdējais piliens.

Es esmu, mīļais draugs, tagad tādā pat pārejas stāvoklī

kā Jūs; tikai Jūs esat jauns un ātrāk to pārspēsat, un gā-

juši pa taisnāku ceļu. Man tagad atkal pēc tā parastā so-

ciālisma jāmeklē vēl dziļāk lielums un masa; sociālisms

bijis vidutājs starp mani un masu, man jānāk tai tuvāk,
bez vidutāja. Tas galu galā tas pats jautājums, kas Jūs

moca, arī Jūs gribat izmest vidutāju inteliģenci un mek-

lējiet masu tieši; Jūs nākat iz viņas pašas un meklējat to

filozofiski, es nāku no latviešu lielgruntniecības — aristo-

krātijas un meklēju to estētiski — ētiski; tie abi ce]i sa-

iet vienā. Pēc materiālā stāvokļa es tagad esmu jau diez-

gan tuvu proletariātam. Sinī pārejas stāvoklī es esmu

laimīgs, Jūs atradis ne vien kā domātāju, bet arī kā per-

sonu. Lai es tiktu ātrāk pie skaidrības, tur Jūs man daudz

palidzēsat kā subjekts un kā objekts, un laimīga zīme ir,

ka arī Jūs savā «haosā» esat taisni sākuši nodarboties ar

manu attīstības gaitu un būtni. Es pats ar savu būtni esmu

maz nodarbojies, bet tas ir jādara katram, lai nāktu skaid-

rībā par sevi; es no viena ekstrēma meties otrā. Tagad

gribu to sākt, tādēļ Jūs ļoti lūdzu šo loksni neiznīcināt,

bet, kad Jums vairs nebūs vajadzīgs, atsūtīt to man at-

pakaļ; šobrīd man nav laika pārrakstīt. Ja Jums kādi spe-

ciāli jautājumi, atrakstāt. Dzejas arī drīz sakārtošu un

sūtīšu.

74.

J. JANKAVAM

Kastaņolā 1908. gada 10. martā

J. J. 10. 3. 8. Jūs noliedzat slociāl]d[emokrāti]ju, bet,

stāvot uz viņas pamata: vēstfuriskā] materfiālismļa un ci-

tām M[arks]a teorijām, tā būtu reformēšana; priekš no-



90

liegšanos vajga cita pamata." Un tāds Jums, liekas, ir gri-
bas moments, cik redzu iz vēstules, ne iz brošūras. — Jūs

nostādāt s. d-u kā inteliģences šķiras pārstāvi, — par
i[nteliģenc]i kā šķiru nemēdz runāt, bet, tā kā viņa pie
Jums svarīgākā vietā, tad tā būtu jāapskata plaši un ga-
līgi, arī vēsturiski. Tad kur ir tredjūnisti? Kur kvalificētie

strādnieki? vai inteliģenti? un valdošā šķira pašos strād-

niekos? (Anglijā jau tagad tā.) Kā ir [arļ imigrāciju no

mazāk attīstītām zemēm un barbariem? Tie jāved pie at-

ziņas, līdz tam tie ir apspiestā daļa, bet vai arī karojošā?
Kā tikt pie atziņas un izglītības, kad līdzekli pie valdo-

šiem un kad izglītotie paši top valdītāji? Attālināš. līdz

vispārējai izglītībai? Vispār ari pozitīvā dala jāpapla-
šina. — Attēlojumā tā kļūda, ka pielikts pārāks svars tā-

dam klaunam kā Jansonam. Viņš taču tikai lelle (kaut
arī runājoša) un ne kliķes prfiokšļstāvis, tas ir daudz res-

nāks. Kliķes mater. pamats ir Bisfnieka] kase un garī-

gais — «D[icnasļ Lfapas]» II red. un adv. S[tučka].- Intel,

valdnieciskā tendence ari neparādījās «D. L.» 04., 95. g.,

bet personiskā aģitācijā. «D[ienas] L[apasj» ne vien 92.,

93., bet ari viss 94. un pa daļai 95. gads ir manā vadībā

(95. g. vasarā dažs tiek iekšā aiz manas muguras). Un, ka

man būtu bijusi 94.—5. g. kāda valdn. tendence, tas nav

pareizi. Es aizgāju 95. g., kad veikala soc-s
3 (ne J-a, bet

S.) ieguva pilnīgu uzvaru. Es esmu palicis vienmēr sev

uzticīgs un gājis vienmēr kreisāk kā Stuč., bet politikā
tas ceļš iegāja toreiz veikalismā (īstas strādn. kust. vēl

nebija), un tādēļ es pārgāju uz gluži citu darbības veidu

priekš t[ās?] pašas lietas, — uz poēziju. Bet soc-a mācību

(tādu kā es un Jūs saprotat) ari tai kliķei devu es,
4 «pie

manām kājām viņi sēdēja», kā toreiz paši teica; tagad

viņi to nopelnu pieskaita sev un sagroza visu lietu; prese

jau viņiem ir, un es par to nevaru pats rakstīt. Viņi ar

savu vadoni S. nogriezās veikalismā; kad J-u ņem no-

pietni, tad tur nevar neko saprast. Es s. d. vārdu valkāju

ar godu un pie tā arī palikšu līdz galīgai izšķiršanai; tur-

klāt ne politikā, bet dzej. darbībā (pie tās arī man jāpa-

liek).
Kad Jūs dzejai pieliekat tik lielu lomu kā viena nepie-

ciešama momenta — varonības — audzināšanu (uz apm.

to pašu iznāku es ari no sava spec. māksliniec. stā-

vokļa) — tad arī būsat vienis prātis, ka es palieku pie

savas spec. darbības, ne pāreju uz publicistiku, uz kuru

novestu komentāri un polemika.
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Komentēdams mākslu, mākslinieks nav vairs makslfi-

nieksļ. Daudzi no manis gaida skaidru formulējumu par

mļarksismu] un manāmattiecībām pret to; bet man pozitīvs
darbs, es komentēdams nogurtu un to nepadarītu. Kad es

tikšu pie miera, tad varēšu rakstīt teorētiski. Tagad īsi

rakstiņi maz līdzētu, celtu vēl vairāk pārpratumu.
Jūs kā [pirmais] zinātn. sapratējs devāt jaunu impulsu,

un nemiers mani nelaiž vaļā, rauj garām visām citām in-

teresēm... Jānoraksta viss vecais, jo nu man laika diez-

gan, ir jau sapratēji kā Jūs; un jābūt brīvām rokām

priekš jauniem, lielākiem darbiem.

75.

IZDEVNIECĪBAI«ОБЩЕСТВЕННАЯПОЛЬЗА»

Kastaņolā 1908. gada 17. martā

Grāmatizdevniecībai «06iuecTBeHHa>i noAfcsas

Pirmajās februāra dienās (pēc jaunā stila) es iesniedzu

A. I. Kastelanska kungam, Stienijannaja Nr. 2, dzīv. 16,

rakstu viņa krājumam «OopMbi Hau,HOHaAbHoro Bonpoca

b coßpeMeHHbix rocyAapCTßax», pie kam viņš man pazi-

ņoja, ka, manuskriptu iesniedzot, tiek izmaksāti 50% ho-

norāra. Tagad lūdzu izsūtīt man šo honorāru pēc adreses:

Šveice, Kastaņolā, A. Nagliņš. Raksta apjoms apmēram
IV2 loksnes, bet honorārs par loksni 100 rubļu.

76.

A. KASTEĻANSKIM

Kastaņolā 1908. gadu 17. martā

17. 3. 8. Augsti godātais kungs!

Ar vēstuli no 18. 2. 8. man bija tas gods Jums lūgt pa-

rūpēties par to, lai «OfiniecTßenHaji noAb3a» man atsūtītu

pusi honorāra. Līdz šim «OčinecTßeHHajr noAbia» nav

neko atsūtījusi, un es tagad ar to pašu griežos tieši tās

izdevniecībā, lūdzot Jūs tai paziņot par mana manuskripta

saņemšanu.
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77.

J. KOVAĻEVSKIM

Kastaņolā 1908. gada 21. martā

21. 3. 8.

Mans mīļais, labais, rakstu Tev tik vēlu aiz neveselī-

bas; nervi sāk uzbāzīgāk prasīt pēc atpūtas un draud paši
to ņemt, kas viņiem tik ilgi nelikumīgi liegts: gadus va-

jagot un man ne mēneši bijuši.
Daudz paldies Tev par «Mēn. Rakstu», 1 kuru lasīju ar

lielu interesi, jo viņš dod ko jaunu un citu nekā parastie
laikraksti. Tev par viņu bijis jādzird dažs nelabvēlīgs
vārds, 2

— man liekas, taisni tā jaunā dēj, un vainīga —

Tava smalkjūtīgā atturība: Tu dzimis dzejnieks, Tev pre-

tīgi sich m Szene setzen
3
, domā, ka lasītājs pats sapratīs

un zinās cienīt Tavu neuzbāzību; bet lasītājs vai, parei-
zāk, kritiķis ir loti rupja būtne, tas nepūlēsies ko saprast,

bet atzīt tik to, kas viņam ar āmuru tiek pierē iekalts.

Varbūt Tu esi ierosinājumu dabūjis no Broda izdevuma,
4

visādā ziņā Tavs virziens ir līdzīgs un ļoti simpātisks.
Bet tikai Tu neesi uzsvēris jauno raksturu, un nu samaisa

to ar «sīkumu nodaļām»! Faktiski te nav «sīk. nod.», bet

visa laikraksta dvēsele: apskats par kultūras gaitu, un

taisni tas mums sevišķi vajdzīgs. Drusku vairāk uzsvara

uz to, un «M. r.» būtu dūzis. Vairāk vajdzēja arī Tev pa-

šam rakstīt. Traucē jauno raksturu noteikti arī reakcio-

nāru demonstratīva nostādīšana par pirmo rakstnieku.

Bet es jau negribu kritizēt un par Jaunu rakstīt, varbūt

es par «M. r.» nodomāto raksturu spriežu gluži fantas-

tiski un greizi, man pašam sevi jāapsauc, bet visādā ziņā

esmu pārliecināts: būs tikai kulturāls un progresīvs, vaj-

dzīgs darbs un kādā var labprāt līdzstrādāt. Otrā burt-

nīca laikam iznāks jau pēc nedaudz dienām, un tad es

redzēšu, kādas Tu īsti iedomājies tās korespondences; no

Beļģijas vēstule ir garāka, nekā Tu man mini korespon-
denču apmēru. 5 Laikam Tu vēlies tās ziņas no Itālijas, jo,

domājams, Šveicē Tev būs jau korespondents, jo te jau
visvairāk emigrantu. Cik daudz es varēšu rakstīt, man

grūti noteikt, jo vislabāk man nemaz nerakstīt: jāatpūšas

un maizes dēļ varbūt jālūko pārskatīt vecie raksti un jā-

meklē kāds vīrs vai kāda kompānija, kas varētu izdot to,

kas jau agrāk rakstīts. 0 Vai Tev nav kas zināms? A[spa-
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zija] ar mieru līdzstrādāt un sūtīs, tiklīdz būs kas gatavs.
7

Paliec nu vesels, vecais draugs, un esi sirsnīgi sveic, no

abiem. Sveiki.

78.

D. un P. STUČKĀM

Kastaņolā 1908. gada 21. martā

21. 3. 08.

Mani mīļie, labie ļautiņi, visus sūtījumus — «Atv.»1

un skaistos čiekurus saņēmu ar lielu paldies! Ar tiem

pieciem čiekuriņiem liekas atnesta visu dzimtenes mežu

smarša, un, kad atnāca šurp apsniguši eglīte, tad aiz līdz-

jūtības apsniga uz vienu dienu arī mūsu kastaņas; citādi

mēs līdz lietum vien tiekam, kaut gan savā izlutinājumā

to sajūtam tikpat smagi kā Jūs aukstumu. Tādai dzimu-

šai dienvidniecei kā Tev, Doriņ, vajdzētu gan izdzīvoties

gadiem pa siltām zemēm, tad arī pamazām nozustu vai

mīkstinātos tās vecās kaites, kuras, kā redzu, arī līdz šim

negrib Tevi atstāt un kurām Pēterburga gan laba nedarīs.

Protams, Pfēteris] visu atsver ar savu jauno dzīvi, un mēs

še esam kā dzīvi aprakti. Bet ko lai dara? man pat vēl

jāsaka, ka labi tā. Tu, mīļais, turies stipris un spirgts —

kā jau daždien ozoldēls —, cik sen, kopš par visu jo-
kots, — to liecina nupat atkal ozola «Atvases»,

2 bet mēs,

malēnieši, brals un māsa, čīkstam vien, neizturam. Labi

vēl, ka var še dzīvs aprakties, tas ir vienīgais, ko varu

panest. Jums jau kā savējiem varu to teikt: mūžīgais
darbs pa gadu desmitiem un uztraukumi nav palikuši bez

iespaida, es esmu atkal tikpat tāli, tikai citādā ziņā, kā

toreiz 1893. g., kad biju pie Tevis, Doriņ, ciemā Cīrihā;

tagad man jāatpūšas pilnīgi, citādi ārsts negrib teikt nekā

laba, un piemērs jau ir pie Jums pietiekoši brīdinošs: A.

liktens.3 Es visu laiku gan domāju, ka tik traki jau ne-

būs, nu vēl šo darbiņu padarīt, nu vēl to, cik tur nu ir,

bet tā ievelkos atkal darbā, un katris darbs taisni riebjas

(pat uz vēstuli man vajga īpaši saņemties). Ko es izgā-

jušo reizi biju sūtījis, ir senāks darbs, jauna es jau labu

laiku nekā netaisu.

Ne «Atv.», ne «Vārpām» solījumu par liter. apcerē-

jumu nevarēšu izpildīt,
4 bet es ceru, ka neērtības Tev
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caur to nekādas necelsies, jo, pirmkārt, jau literatūra

«At.» nav tādā svarā,
5

un tad J[ansons], būdams pašā liter.

centrā, to izdarīs vēl labāk. (Blakus minot, vai tas var

būt viņš, kas strādā līdzi dekadentu «Dzelmē»?) 6
Tas pats

apstāklis, ka beletristika p[artij]ai nekad nav bijusi kādā

svarā,7 dara man vienā ziņā vieglāku manu piespiesto
aiziešanu uz atpūšanos. Bet otrādi — ka grūti. Es pats
biju vienmēr licies dzīt sevi uz šīs darbības veidu no

kāda it kā pienākuma uz to, domādams, ka tas ir mans

līdzeklis kopdarbā (un brīnījies, kad man kāds to pār-

meta), un masas atzinība likās to apstiprinām. Bet viņas

aicinātie izteicēji bijuši vienmēr pretējos uzskatos. Tev,

mījais, gan tas pateicīgākais es arvļien] biju, aizvien mi-

nēji šur tur kādu man patīkamu vecu draugu, kas man

pierādīja Tavas labās jūtas pret mani. Tev būs jāsaka tas

arī J. un Dļaugem P.], bet tas negroza p-jas uzskatu. Man

šī varbūt kā specifiska atziņa, un šo nesaskaņu ar ziņu

nest man briesmīgi grūti, jo tā tiku es pats ar sevi ne-

saskaņā, visus gadus šaubījos starp politiku un dzeju un

nevienā nespēju no viņām darīt tik, cik citādi būtu spē-

jis. Arī lietai laba no tā nebija, publika prasīja dzeju, un

dekadenti to nevarēja sev novilkt, kā Tu raksti, jo pa

nedeva, neuzstādīja nekā pozitīva pretī, un arī vēl tagad
J. nāk «A.» II tikai ar noliegšanu, 8 turklāt vēl, dekaden-

tus apkarodams, pats raksta «Dzelmē», nu apkarošana nav

vairs vajdzīga, d[arb]i jau beigušies. Un es arī, aizejot uz

atpūtu, neesmu pārliecināts, ka p-ai bij taisnība,9 tas dara

man grūtu aiziešanu. — Atvaino nu, mīļais, garo rakstī-

šanu, — es zinu, cik Tu to nemīli, tādēļ arī par citu neko

nerunāšu, kaut gan būtu daudz, kad iesāk. Esmu arī jau

noguris. Veseli, veselāki par mums, ari Elza diezgan sa-

vārgusi. Esat mīji sveicināti un raksti, kā solījies.

79.

I. BAUMANIM

Kastaņolā 1908. gada aprīļa sākumā

Cien. kungs!

Viss saņemts pareizi, tiklab grāmatas, broš. 1
un iesie-

tie eksemplāri, 2 kā ari atsevišķie novilkumi un arī naudas

sūtījums. Par visu daudz paldies. Pie jaunām dzejām top
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strādāts. Savādi tik izliekas, ka Jūs pēc lielā darba no-

beigšanas tūliņ apgādājat brošūru, kurā uzbrūk tam pa-
šam lielam darbam, kuru Jūs paši apgādājāt. Tādā kārtā

grūti domāt par ko jaunu. Daudz labu dienu no Jūsu

[paraksts].
Vāku zīmējums un viss izdevums loti glīts.

80.

A. KASTEĻANSKIM

Kastaņolā 1908. gada 2.aprīlī

2. 4. 8. Augsti godātais kungs!

Tikko saņēmu 75 rubļus uz honorāra rēķina, par ko

Jums loti pateicos. Kas attiecas uz parakstu, tad man būtu

bijis visai nepatīkami izpildīt Jūsu vēlēšanos,
1

un varu

Jūs vienīgi loti lūgt no tās atsacīties. Katrā ziņā domāju,
ka šī lieta Jums ir mazāk svarīga nekā man.

81.

A. DEGLAVAM

Kastaņolā 1908. gada 6. aprīli

Mīļo zelta brālīt, atnāku Tevi tāpat apraudzīt, tikai pā-
ris mīlu vārdiņu pasacīt, nav nekādu darīšanu, bet tikai

ilgi neredzēju Tevis. Kopš tā briesmīgi steidzīgā raksta, 1

kuru rakstīju ar visu slimību, nevaru vairs atspirgt, spalvu
tik ar riebumu varu rokās ņemt. Laikam sāk atriebties,

un pamatīgi, tie garie gadi bez atpūtas, jālikvidē rakstī-

šana, kamēr var to vēl izdarīt brīvprātīgi, citādi nāks tā

nebrīvprātīgi. Un tik loti daudz vēl iesāktu lielāku darbu,

tie būs jāatstāj, — žēl, ka nevaru Tev nosūtīt «U. v. N.». —

Paraksti, ko Tu labu strādā. Mēs nopriecājāmies, ka klu-

sumā Tavi lielie romāni visvairāk par visiem tiek lasīti,

publika tomēr izšķir, kas labs, pretī visiem kritiķiem (bija

korespfondenceļ no kādas lauku bibliotēkas). Vai Tavu lugu

vēl arvien nav iespējams uzvest? Vai laiks nesāk pie

Jums atlaisties? Esat veseli, mūsu mījie, mēs Jūs abus ar

Emmiņu skūpstām. Sveiki.
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Ar «U. v. N.» var tā darīt, ka Tu paņem no Eķa ek-

semplāri sev un nodod vienu Hfermanimj (ja viņam nav

j!»u kā redaktoram) un trešo draugam Āriņam.

82.

A. un B. PRIEDĪŠIEM

Kastaņolā 1908. gada 6. aprīlī

Mīļie, labie draugi, Jūsu vēstuli saņēmām, bet no Sa-

šas nekā,
1

un, ka no viņa arī turpmāk nekā nedabūšu, to

tagad zinu. Viens mani vēl loti interesē zināt, ko Tu, mīļo

Brenci, pats par visu to Sašas lietu saki. Kad Tev Tavu

darbu starpā kāds vajās brīdis, padomā par to un atraksti

man pāris rindiņu. Es sirsnīgi nopriecājos, ka Tu tik tālu,

ka vari likt patentēt savu izgudrojumu
2

un dabūsi iespēju

stāties pie sava lielā darba; jo vairāk jāpriecājas par

Tevi, ka man tās iespējas nav. Arī veselība neiztura, dar-

bus nekādus nevaru strādāt. Laba šimbrīžam nekā nav

ko rakstīt un nav vērts runāt par veco, tātad jābeidz.
Kur šogad vasaru pavadīsat? Vai turpat? Kā ar B. vese-

lību un vai Schon-Pauly atkal uz kājām? Esat daudzreiz

no manis mīli sveicināti.

6. 4. 8.

83.

H. SIMSONAM

Kastaņolā 1908. gada 22. aprīli

Augsti cien. kungs! (Simsons)

22. 4. 8.

Jūsu sirsnīgie atzinības vārdi mani ļoti iepriecināja

ne manis dēl vien, bet sevišķi tās jaunās cilts dēļ, kura

man vairāk par visu. Tās dēl es arī ar lielu prieku pieda-

lītos pie parīziešu nodoma izpildīšanas: iepazīstināt Eiropu

ar latviešiem, 1 bet šimbrīžam mans veselības stāvoklis

man vēl neļauj Jums ko droši apsolīt; es arī ar lielāku

lietpratību un interesi rakstītu par mūsu sabiedriskiem

jautājumiem nekā par literatūru. No Jūsu piesūtītiem
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«C. E.» N. redzu, ka Eiropa jau sāk par mums interesē-

ties un viņas attiecības pret mums īsti simpātiskas (īpaši

no poliem, kurus es vienmēr esmu loti mīlējis); 2
parīziešu

nodoms nāk pašā laikā, un novēlu tam labākās sekmes.

Visā augstcienībā.

84.

J. VECOZOLAM

Kastaņolā 1908. gada 22. aprīlī

Vecozol[am] 22. 4. 8.

M(īlo] b[iedri]l

Jūsu skaistais fragments' ir dziļi sajusta alegorija,
maz vārdos atturīgi atstāstīta atmiņa iz lielā laika, pašas
briesmas ir savaldītas no mīlīgām ainām, pate varonība

ir rādīta bez visa patosa tikx neuzkrītošā, īsti cilvēciskā

veidā. Mīļš un simpātisks ir varonis un tēlotājs, tāds ir

paliekošais iespaids. Tādu, kā šo izcelto tēlojumu, es

iedomājos arī visu stāstu. Atrakstāt man tagad, vai sūtīt

Jums skici atpakaļ vai taisni uz «Stariem», kur es viņu
ieteiktu drukāšanai.2

85.

J. JANKAVAM

Kastaņolā 1908. gada 23. aprīlī

23. 4. 8. Man notika liels prieks ar Jūsu mīļo

vēstuli, es esmu atradis sapratēju, un tas vēl ir mans

biedrs un draugs! Ko es lai vairāk vēlos? Tagad tik jāme-
tas uz darbu bez visām šaubām, kad tikai salasīšu atkal

vairāk spēku. No Jums es biju gaidījis saprašanu visos

lielos jautājumos, nu atrodu tos arī lietā, kura stāv Jums

pēc aioda visattālāk: mākslas radīšanas procesā.
Jā, kā visās zinātnēs cilvēks ir pēdējā mēraukla, tā

inājcslās cilvēks ir pēdējais attēloš. priekšmets (un līdzek-

lis): visur mākslās tikai rekonstruē, rada no jauna cil-

vēku. Simbols paskaidro cilvēku attiecības, un tomēr pats

simbols atkal tikai caur cilvēku attēlojams. Simbols ir

organisms un dzīvs, alegorija ir mehānisms un nedzīvs.

Zinātne — analītiska, dzeja — sintētiska, pat vairāk: or«
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ganisms radošs; abstrakta radīs., reizē intuitīva un pat-
vaļīga, palīdz arī saprast pasauli visumā un atsevišķ. laik-

metos. — Jūs māksleniekam nedarāt pāri, bet pareizi pra-
sāt tik tendenci; kas grib vairāk dot, ir publicists. —Es

ar L[āč]pl[ēsi] biju domājis pilsonības spēku, bet cīņa at-

kārtojas ne lokā, bet spirālē, un Jūs Lpl. varat zīmēt arī uz

inteliģenci. 1 Tendence ir viss. —

Vēl ko: es idejas gribēju arī tēlot viņu augšanā, attīs-

tībā, dialektiski (tā sakrīt vēl vairāk kopā ar cilvēku kā

simbola nesēju), kā Markss pirmais tēloja un lūkoja sa-

prast sabiedrību dialektiski; uz šo es lieku sevišķu svaru,

to es atradu neapzinīgi pašā darbā.

86.

H. SIMSONAM

Kastaņolā 1908. gada 6. maijā

6. 5. 8.

Ļoti cien. kungs! Priecājos par jūsu labām izredzēm no-

domātajā lielajā darbā, jo par tādu viņš jāatzīst, kad Jūs,

parīzieši, stājaties pie tā tik sistemātiski un esat ieguvuši

jau tik kompetentus līdzstrādniekus. 1 Par mūsu literatūru,

sevišķi pēdējā laika, viskompetentākais spriedējs ir J. Jan-

kavs, kuram arī jātop par pastāvīgu līdzstrād. «M. d. Fr.»;

protams, ka mēs, divi šejienieši, neatsacīsimies izpalīdzēt,

kur vajdzīgs. Par sabiedr. jautājumiem jāsāk rakstīt

Jums, parīziešiem, jo es vēl nebūt nevaru noteikt, kad

pie tā kļūšu, un Jūs nedrīkstat gaidīt manis dēj. Varbūt

Jūs arī šo apcirkni sadalīsat sīkāk, lai atsevišķi rakstītāji

neatkārtotos; tad jau Jūs man paziņosat.

Saņemat sirsnīgus māja sveicienus.

87.

J. VECOZOLAM

Kastaņolā 1908. gada 6. maijā

6. 5. 8.

Mīļo biedri, es loti priecājos, ka Jūs esat kā mīlestību

uzņēmuši to, kas ar mīlestību dots, 1 tādēļ vēl spriedums
nebūt nav nepareizs, nāks laiks un nopietns darbs, tad
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Jūs to vēl paspēsat. Valoda Jums vairāk izkopta nekā

tagad parasts, turpinājāt to, jo valoda mūsu vienīgais iero-

cis un nekad nevar būt diezgan skaidra un skaista. Viņas

spēks skaidrībā un bagātībā, ne skaistos vārdos. Kļūdas

aizrādīt un padomu dot ir grūti, pats var kļūdīties, jo katrs

spriež pēc sevis, vienīgais mans padoms ir: visās vietās

tēlojumā un izteiksmē būt arvien gluži patstāvīgam, labā-

kos paraugus zināt, bet darīt pēc savas dabas, attīstīt savu

dabu. Esat mīļi sveicināti ar maja sveicienu no Jūsu —

88.

B. SKUJENIECEI un J. DAMBEKALNAM

Kastaņolā 1908. gada 10. maijā

Mīļie laimes ļautiņi! Ko lai Jums vēlam1 mēs, tādi

krastmalā izskaloti kokustumbri? Viss jau Jums ir: jaunība,

spars, skaistums, cerības, augsti mērķi, liela nākotne un

par visu skaidra, tverama, ne galvā sadomāta laime, — ko

lai vēl vēlē? Lai Jūs to laimi pilnīgi izjustu un liktu par

pamatu visai turpmākai gaitai, lai no viņas Jums iesiltu

tas kopējais dzīvībasspēks, kas nekad vairs neiznīkst. Var

d/ivībasspēku uzturēt, var pat stipri pacelt caur paša

gribu, bet, ko laime un jaunība dod, tas ir par visu pā-

i.iks. Laimīgs instinkts Jūs vadījis arī uz šo lielo soli; vis-

gudrākais ir dibināt savu dzīvi uz laimi, jo gribasspēja

Jums jau paliek tā kā tā, un tik var vēl spēcīgāk attīstī-

ties laimē. Arī priekš mākslas attīstības es nezinu nekā

labāka par laimes jūtām, Ko Jums lai vēlē? Viss, ko va-

rētu Jums laba teikt, neaizsniedz līdz Jums. Vēlēsim priekš
sevis, lai Jūs savā laimē arvien paliekat mums gaiša aina,

uz kuru noskatoties, varam paši priecāties, tas ir tikpat

pacildinoši kā noskatīties skaistā gleznā vai noklausītie?

mūzikā; laime ir arī skaistums, un skaista dzīve arī kā

māksla. — Visi būs ļoti pārsteigti, ka Jūs esat iedrošinā-

jušies būt laimīgi ar pilnīgu apziņu, ar pieaugušu cilvēku

atbildību. Daudzi, kas Jums būtu piedevuši laimi, nepiedos

Jums šo nopietnību un patstāvību; viņas dēl Jums varbūt

ari būs jācieš, bet Jūs jau zināt, ka lielākas laimes nav par

kopīgu mūžu un par patstāvīgu personību. — Tagad pēdē

jdis, Tu mijai meitiņai Birutiņai, — pēc pāris nedēļām
tādas jau vairs nebūs — no Jānīša I; Jānītis I noliek visu

savu Jānītību uz Jānīti Vienīgo, kura simpātisko seju
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redzu pirmoreiz kartiņā2
un kuru lūdzu pieņemt no mattis

tās pašas draudzīgās jūtas, kādas man bija pret Birutiņu.

Par piesūtīto programmu
3 daudz paldies un tāpat par

parādīto līdzdalību «R[īgas] Afvīzes]» raksta dēl; 4 tanī

avīzē bijušas par mani vēl gluži citādas lietas, ka es, piem.,
esot Šveicē nopircis muižu, bet nevienu no tiem rakstiem

es neesmu dabūjis lasīt. Pēc Asp[azijasl vakara program-

mas jādomā, ka referāti būs bijuši loti simpātiski, un jā-

pateicas, un jālūdz nodot mīli sveicieni C-am: vai tie darbi

nenāks klajā?
5 Es lūgtu arī pie gadījuma paprasīt b. C,

kur lai es nosūtu viņa rakstu, jo «Kopums» neiznāk. —

Par Segliņa nodomu nav vairs ko rakstīt, jo policija aiz-

liegusi «Šķidrautu». Tāpat laikam neatjaus «Ģirtu Vilku»,

tas nemaz vēl uz cenzūru nav sūtīts, ja kāds grib iesūtīt,

lai izmēģina laimi. Priekš Birutiņas loma bij rakstīta,6 cits

to nemaz nevar spēlēt, un kam rakstīta, tam paliek; gri-

bēju to gabalu arī es beigt (būtu vēl 3 cēl.), bet nobeigs

policija. 7
— Es nezinu, vai es par visām vajdzīgām ziņām

esmu jau atbildējis, ja kas būtu palicis pāri, tad to nākošu

reizi lai izdara Elza pati; viņa liek atvainoties par vienu

no savām daudzajām kaitēm, ka šoreiz neraksta pati, bet

sirsnīgākos laimes vēlējumus un sveicienus — tos sūta pa

pilnam, un tur es pievienojos no visas sirds. Rakstāt nu par

sevi plašāk un vairāk. Nododat mīļus sveicienus visiem,

kas mūs sveicinājuši, un paliekat paši sveiki veseli.

Jānis.

Klāt pielikto lapiņu lūdzu konvertēt un nosūtīt P. Dau-

ģim, ja viņa adrese tā pate vecā, tad sakāt man to.

Sv[eikij.

89.

P. DAUGEM

Kastaņolā 1908. gada 10. maijā

Daudz sirsnīgu sveicienu, mīļo Paul, un paldies par

piemiņu, redzēju Tevi iekš [2 nesa/asām; burti) pērngad.

Tāpat daudz labu dienu cien. kundzei. Vai nevari man at-

sūtīt Sašas' adresi? Saņem sirsnīgu rokas spiedienu no

Tava

[paraksts].
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90.

H. SIMSONAM

Kastaņolā 1908. gada 16. maijā

Augsti cienītais kungs! Par Tokvilu rakstīju Zeltiņam. 1

Vai varēšu būt tik palīdzīgs, cik gribēšu, nezinu, jo mums

sākās ar Zeltiņu pašulaik šaubu stāvoklis: viņš izdeva

«Virp. Kalendāru», tad atdevis tiesības citiem. Es Jums

to saku kā tipisku piemēru. Prāva laikam iznāks, bet, vai

nauda arī, to nezinu. Ja Jūs no rakstniecības priekš stu-

dijām cerat naudu, tad ņemat labāk franču nekā latviešu

naudu. No latv. izdevējiem Zeltiņš tomēr vēl viens no

godīgākiem. «Latv. vēst.» dēl labā honorāra Jūs mani

iedrošināt ar Cēzara piemēru, 2 bet tam bez briesmām var

pakajdarīt tik Napoleons. Sinī brīdī man visa latviešu lite-

ratūra izliekas nesvarīga, kad lasu par 4 latv. meitenēm,

kas Rīgā cietumā uz nāvi nopērtas. Par to gan būs runa

iekš «Courfrier] Euļropēen]», un tad lūdzu man arī to Nr.

atsūtīt.

16. V 8.

91.

J. MIĶELSONAM

Kastaņolā 1908. gada 17. maijā

Miķelsonam 17. 5. 8.

Mīļo, labo biedri, visupirms: Jums ir skaists talants un

Jūsu jaunais dzeju krājums 1 rāda, ka Jūs to esat vēl pla-
šāk un dziļāk attīstīīuši nekā «Tuksneša ceļotājā». Krā-

jums Jums ir jāizdod, un tagad arī izdevība iesūtīt to uz

sacensību Lit[eratūrasj fondam. Paškritika, par kuras trū-

kumu Jūs velti sūdzaties, Jums ir diezgan stingra, un Jūs

esat pareizi atzinuši, ka vajga daudz un pastāvīga darba

pie sava talanta izkopšanas, un Jums jācenšas uz skaid-

rību. Ja t. s. inteliģenti pret strādniekiem izturas drīz kā

labdari un drīz kā nicinātāji, tad atceraties, ka tie pa

lielai daļai ir pilsoņi, t. s. «valdošā šķira», un ko no tās

prasīt cilvēcību. Viņu pārākums — izglītība — ir tik

ārēja. Protams, ta Jums dzīvē daudz palīdzētu, bet talantu
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pašu tā nerada, to Jūs redzat no visiem mūsu dekadences

t. s. kultūras dzejniekiem, kuru visa garīgā manta ir tikai

kopā sanesta no dažādiem kultūras kambariem, nekā

sava.

Atbildu Jums tik tagad, jo gribēju apzinīgi rīkoties un

pēc pirmās Jūsu dzejoļu krājuma izlasīšanas likt paiet
kādam laikam, lai būtu jauns iespaids, otrreiz lasot, to

tagad pēc Jūsu kārts saņemšanas izdarīju, un augšā tas ir

izteikts. Es varētu Jums teikt, daudz jauku vārdu teikt,

bet Jūs jau gribējāt, lai esmu bez žēlastības, un man pa-

šam arī patīk lietišķība.

Apzīmēt tuvāk Jūsu talantu es neņemos, jo Jūs esat

pilnā attīstībā, es biju domājis, ka Jūs piegriezīsaties īpat-

nējai strādnieku lirikai. Tagad redzu, ka Jūsu talants neiet

uz to pusi, un Jums nebūs viņu ne uz ko piespiest, kas

tam pretī. Jūs tuvāk nepazīdams, tikai iziedams no tā uz-

skata, ka šķiras psihika mēdz atspoguļoties ari dzejniekos,
es arī pats esmu pretējs piemērs, jo pēc šķiras neesmu

strādnieks.

Jo vairāk tādēļ, ka viņu raksturs maigs un dziļi sirsnīgs

un ātri padodas. Jūsu forma ir līdzīgi maiga, mīl vaļīgumu,
neturas daudz pie atskaņām un tīra ritma, radnieciska

Vaitmanim, kurš to pilnīgi atmet. Jums arī pēc formas

stingrības nav ar varu jādzenas, jo tas nav Jūsu raksturā,

pat gleznu skaidrība ir pieciešama, kad bez viņas raksturs

īpatnējāks. Es varu iedomāties gadījumu, kur pat domu

skaidrība nav nepieciešama ne vien dzejā, bet pat pašā

dzejniekā, kaut gan apziņa (kas ir tas pats) izšķir cilvēku

no pārējās radības. īpatnība ir augstākais, izzināt, kāds

bērns ir un var iznākt, un tad ļaujat tai brīvi attīstīties,

nebēdājaties, ja bērns liekas nerātns. To mācīt nevar, var

tik pats sev palīdzēties. Sīkākas lietas, kas uzkrīt filis-

triem, kā gramatikas un ortogrāfijas nepareizības, Jūs

varat viegli novērst. Galvenais: ticat sev un, otrs, atce-

raties praktisku dzīvi: no dzejas, sevišķi lirikas, dzīvot

nevar. Maizes amatā Jums vajga būt. Vai nevarētu vieg-

lāk darbu atrast mazākās pilsētās, piem., brīvākā Virten-

burgā?
2

Beigās nedomājat ļauni par saviem draugiem, arī

tas, kuru Jūs minat, nav Jūs aizmirsis. Ticība uz drau-

giem un uz sevi — tā Jūs uzturēs sparībā un Jūsu darbā.

Esat sirsnīgi sveicināti.
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92.

B. SKUJENIECEI un J. DAMBEKALNAM

Kastaņolā 1908. gada 21. maijā

Musu mīļie jaunie ļautiņil C. 21. 5. 8.

Saņēmām no jaunuvītes skaistākos «kāzu cimdus» melnas

burtnīcas veidā1: viena saulīte vien mirdz pa visām dzies-

miņām; lai bēdas jaunai dvēselītei būtu bijušas cik dziļas,
saule tomēr iespīdējusi visos dziļumos un visas bažas iz-

dzinusi. Tā ir sirsnīgākā un bezbēdīgākā tautas dzeja, vis-

labākā pavadone jaunajā dzīvē mūsu abiem mīļajiem. Bet

Jūsu izdzītās bažas ir pārnākušas uz mums, un Jums nav

jājaunojas, ka mēs pēdējā brīdī vēl traucējam Jūs ar viņu

minēšanu; Jūs jau tās ātri nobīdīsat. Mēs nezinājām, ka

tēvs atsakās no dēla un atrauj pabalstu manam draugam
Jānītim2

— Jānītis taču neatraidīs šo vārdu? — Kad jā-

pieņem tagad vieta, vai studijas laikā varēs beigt? Vai

vecākus nevarēja labāk lēnām pārliecināt, vai nesāpēs

pašiem un viņiem? No šīs puses vispār nebiju gaidījis
šķēršļu. Vai nezudīs karjera, kad būs tik agri jāgādā par

savu ģimeni? Pabalsts no Birutiņas mākslas nav tūliņ
skaitāms līdzi, un tad — pret precētu aktrisi publika at-

salst. Vai Jūs abi, mīļie, visu esat ari diezgan apsvēruši?
Es biju pirmais, kas ieskatīja vēl mazo Birutiņu par pilnu

pieaugušu cilvēku; es tādēļ arī izgājušā vēstulē nenācu ne

ar kādām ierunām, lai netraucētu Jūsu prieku. Bet apsverat

tagad vēl reiz visu, varbūt apgaidīsat. — Vai māmiņai teikt?

Es nemāku dot padomu, tik varu teikt, kā pats domāju: es

esmu demokrāts arī ētikā un negribu nevienu piespiest

caur savu vairākzināšanu, t. i., Jums dažu apstākļu no-

slēpšanu. Es teiktu; bet tā ir temperamenta lieta. — Ko

darīt ar to «Tu»? Tas bij manis piedāvāts, tādēļ es nevarēju
arī atprasīt. Birutiņa saka «Tu» un ka neesot Jānīša Vie-

nīgā, bet kāda dzejniece runā no «vienīgā drauga» (vai

tas tik nav tas pats Jānītis Vienīgais?), un tai es vairāk

ticu. Bet par formu nestrīdēsimies. Varbūt tā salīgtu, ka

atprasīto «Tu» piedāvātu tam pašam Jānītim Vienīgajam,
< dann bleibt es m der Familie»3. — Vēl man jāsaka: es

nebūt neironizēju «Rfīgasļ A[vīzes]» atsūtīšanas dēļ, es to

tiešām uzskatīju par līdzdalības parādīšanu, un vienmēr

esmu pateicīgs par līdzdalību. — Bet nu vēl viena lieta,



104

ta svarīgākā: kritika par dzejām. Es varu teikt tik vienu:

Er sah es an, und siehe, es war Ailes gut
4
. Nu es ari

gaidu ka ar tādu mēru taps arī man mērots. Esat abi,
mīļie, sirsnīgi sveicināti no mums abiem.

93,

D. un P. STUČKĀM

Kastaņolā 1908. gadā, ap 24. maiju

Mīļie, labie, Jūsu sirsnīgā vēstule un skaistie, mīļie

ziediņi uztrauca, satricināja mani vairāk, nekā pats biju

domājis un apzinājies, nebiju vairs sagaidījis, ka tās ve-

cās jūtas manī tā ieēdušās; diemžēl esmu vēl turklāt ne-

vesels, un diemžēl ir taisnība, ko es Jums par to rakstīju.
Tā nu nevarēšu Jums šoreiz nekā tik mīla atbildēt, kā

gribētu, un baidos pat vēl: kustināt to bijušo un cerēt

jaunu, man pamazām jāaprod ar tām domām, vēl tik viena

pati jūta, kad tas būtu noticis, es tādu vēstuli būtu dabū-

jis gadus desmit, piecus vai divus atpakaļ. lespējams, tas

bija teorētiski, jo arī toreiz mēs nekur nestāvējām viens

otram ceļā, vajdzēja tik nošķirt tad katram savu dalu —

Tev public. un polit., man — dzeja. Kad tas būtu noticis,
kāds tam iespaids būtu bijis arī uz. Tevi, cik labs, bet ne

man par to runāt — ar mani būtu noticis tas, bet es

laikam būtu iznācis par cilvēku, vismaz nebūtu tā samalies

pats sevī. Bet es vēl spēju par to runāt, paciešaties, ne-

ņemat ļaunā, un, ja tam lemts vēl attīstīties, tad pirmais,

ko prasīsim: pacietība. Bet labāk ko veikalisku. Es vēl

priekš Jūsu vēstules biju aizsūtījis pāris dzejoļu no Ka-

lendāra, kuru neceru vairs izdot, jo 1908. g. honorāru visu

paturēja Gulbis; tad pēc Jūsu vēstules nosūtīju «U. un

N.», bet Doriņas kartiņā ar skaistajiem pūpoliņiem nav

par to minēts, laikam cenzūra aiztura; apprasies varbūt

pie vecā cenzora; iekšā grāmatā bij ierakstīts tikai «J.

t. d. sv. P. t. d.»1
.

Varbūt Tu varētu arī aprunāties ar

Gulbi? Vai gadījumā nebūtu iespēja viņu sūdzēt, jo Zel-

tfiņšļ liecina vēstulē, ka G. uzņēmies apgādību? Varbūt

Tev ir vēl pilnvara no manis?2 Tā, lūk, iet pat ar godīgā-
kiem apgādātājiem un pat ar visienesīgākām grāmatām.

No Ifatviešul literatūras nevar dzīvot, bet no kā tad? To

vēl nezinu, jo te savā stāvoklī nekādu vietu nevaru dabūt
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un pārnākt arī nevaru, vismaz tā domāju, zināt jau nekā

nezinu. Tu pats saki: gan jau ies vēlāk. Ar žēlumu redzu,
ka Jums abiem ar veselību arī gājis uz leju, tas laiks uz

visiem atstājis savas pēdas. Cerēju, ka Jums mājās taču

labāk, un es varēšu par to priecāties. Tā nu esmu atkal

nonācis pie literatūras un saviem darbiem. Vispirms Tava

atzinība man dārga, to atkal gribu teikt, jo nāk no savē-

jiem. Par daudzu man citas domas, par to vēlāk plašāk; te

tik veikaliskais un saraustītas domas telegrammu stilā;
cik būs, Tev sūtīšu priekš «A[tvasēm]»

f jauna gan nedze-

joju.

Rakstīju Jums īsāk jau trīs reizes, bet varbūt nekas

nav pienācis.

Ka ar p[artij]u stāv tik briesmīgi, kā Tu saki,3 mani kā

viņas inic[iatoruļ uztrauc jo sevišķi, man kā iniciatoram

viņa aizvien bijusi un paliks vistuvāk, lai to iniciatīvu

citi noliedz, Tu to zini. Man tā bijusi tikai jūtu un idejas

labā, visi Jaunumi, objektīvie un subjektīvie, par kuriem

dabūn zināt pa mazam, man jāizcieš cauri, it kā tie būtu

manis paša. Turklāt mans amats attīstās un sasmalcinās

tik jūtu dzīvē, arī tagad tie pārāk jūtelīgie nervi neiztur,

bet kauns par to runāt. Bet es gribu labāk gluži veika-

liski runāt, citādi vēstule netiks gatava. Priekš «A.» es

jau esmu sūtījis atbildi, vai esi saņēmis un vai gribi vēl

ko līdzīgu?
Es pazīstu Tavu vīrišķību, ka Tu gribi turēties līdz pē-

dējam, un tās arī ir manas domas, ka labāk pārāk ass

vārds nekā truls. Tur es būšu visur līdzi. Bet preses un

izplatīs, apstākļus Tu pats tēlo kā bez. cerības, un man

liekas vēl briesmīgāka publikas vienaldzība. Tā ir kā vīrs,

kuri derējis 7 dienas negulēt un nu tā aizmidzis, ka sar-

kanu dzelzi nejūt.
Literatūrā dekadence līdz ar uzvaru beigta, un nākotne

pieder ne viņai, bet Mirca Schaffei un Marlittai. Politikā

tāpat nāks ikdienas vissīkākās atvases, progresists būs

Līgotnis, un dūzis būs — bezraksturība.

Ko darīt p-ai? Nezinu, man visādā ziņā atpūsties, varbūt

arī viņai, faktiski tas jau notiek. Kad un kā būs atdzim-

šana? Lai kā, bet tai jābūt tikai lielumā, skaidrībā un no

pašas masas, citādi atkal būs briesmīgs eksperiments,

progresam nevajdzīgs 1895. g. Tev Joti skaista doma, ka

discipl. top patstāvīga, ierocis jau abējādi griezīgs, un

nepilnīga organizāc. sistēma to vēl nodod gadījuma rokās.

Runā par to, to domu var tālāk vest. Jāmācās, jāsāk viss
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no gala. Nevajga izšķērdēt spēkus, ne garīgus, ne cilvē-

kus.

Būtu jānogrūž daudz vecu krāmu, bet nav veselības

diezgan. Apnīk arī dzirdēt par sevi tikai birģeju balsis

vien, it kā es priekš tiem rakstītu.

94.

H. SIMSONAM

Kastaņolā 1908. gada 28. maijā

Ļ. c. kungsl Varbūt taču nebūs pareiza tā ziņa, par kuru

tā uztraucos, 1
no dzimtenes esmu dabūjis vēstules, bet par

to nekas nebija minēts. Aizrakstīju tagad, lai izzina, vai

bija tā. Sādu nepatiesu ziņu izpaušana ir taisni neģēlīga,
patiesība ir briesmīgāka par izdomātām ziņām, un, kad

tās izrādās nepatiesas, tad domā pašu patiesību kā ne-

briesmīgu, un reakcija var smieties un apgānīt mocekļus
un viņu Idejas. Krievu nejēdzīgais, nenoteiktais raksturs

tik daudz kaitējis lietai pašā darbā un vēl tagad nebeidz

tai kaitēt vēsturē.

Jūs sēri nosakāt, ka katrs mīļo dzimteni un gribētos
tanī strādāt, bet varbūt emigranta vārds taisni to nozīmē,

ka tam tas ir ņemts un atstāts tik platoniski no tālienes

mīlēt dzimteni, laiks mani grib tā pārliecināt. Lai laiks

Jums ir žēlīgāks. Sirsnīgākos sveicienus.

95.

A. DEGLAVAM

Kastaņolā 1908. gada 30. maijā

Manu mījo brālīti, karti Tev jau aizrakstīja Elza un

pateicās. Katru vēstuli iesāku ar pateicību Tev, tā ir

vispusējiska, un kur tagad Tev gribu pa rindai atbildēt

par visām lietām un jautājumiem, tad atkal pirmais ir

lielais paldies, ka visu tik brangi esi izdarījis un mūsu

saimniecību vedis kā pats saimnieks. Izdevumi ir ļoti

ekonomiski, izdarīts tā, ka labāk nevar vēlēties, Pfēterso-

niet]ei visādā ziņā nākas māklera nauda, es domāju,
25 rbl. būtu mazākais, nosaki pats. Ko Tu par viņu raksti

raksturodams, ir ari pilnīgi pareizi, viņai ir savas loti la-

bas īpašības, un no Jaunām Tu proti sargāties, kā es redzu.

Māmiņa ienaidu tura gan Doriņas dēj, kura nu nav vairs
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mājas saimniece. Izīrētāja arī Dpriņas laikā bija P., un,

protams, man ne prātā nenāk ar P. «lauzt». — Māmiņa
vēl nav rakstījusi, kā viņa villā jūtas. — Vai esi jau ru-

nājis, cik izmaksās villas krāsošana? Kad būs no īrnieka

samaksāts, vai tad viss atlikums izietu uz krāsošanām vai

vēl paliktu kas? Vai varētu mums drusku atsūtīt? Man visus

plānus sajauca, ka no Kalendra nekas neienāca. Tev

būs jāsūdz Zeltiņš, Kalendris izpārdots, un man nedod

honorāra. Es tik nogaidīšu, vai Z. pats man neatbildēs, jo
varētu jau arī viņš no savas puses sūdzēt Meksi. Man ju-
ridiski jāturas pie Z., jo Tu viņam nodevi Kalendri

apgādībā un noteici nosacījumus par honorāru. Tas Tev

būs jāliecina, un pilnvara Tev no manis būs jādod kādam

prātīgam advokātam. Kas tie par dzeju krājumiem, ko iz-

dod Z.? Tur visādi dzeinieki esot iekšā; varbūt ari mēs

ar Elzu?1 Tā viņi izmanto dzejniekus, nekā nemaksā, un

publika tos mistrus pērk, jo tie lēti un par 20 kap. dabū

visus dzejniekus, ne vienu vien. Precedents jau laikam

ir pret Freju ap 1901. gadu. — Briesmīgi jau ir, ka tā

jārīkojas, bet ko darīt. Ja es nedabonu no Z. tos 200 r„

tad es nezinu, kā dzīvot, un izdevēji taču tā taisni laupa
svešu mantu kā katrs laupītājs. No žurnāliem mēs ari

nevaram dzīvot, mēs rakstām par maz un 2) žurnāli ne-

maksā. Tā, piem., no «Vārpām» mēs līdz šim esam dabū-

juši tik 8 rbl. (25 rbl. ieturēja kā dalības naudu). Ja Tev

kas ir, tad dod labāk tur, kur vairāk cerības dabūt hono-

rāru; muļķi ļaudis tur arī ir: kad uz Tevi sākumā aizrā-

dīju, kad Tevi nepazina, un tik caur Prfiedkalnļu Tev nāk

uzaicinājums; bet diletantu pilns. — Smitam rakstīsim

labprāt.
2

— Vispār man liekas, no tiem sīkumiem dzīvot

ir pārāk grūti. Vai Tu nebūtu jau atpūties un neietu atkal

pie kāda lielāka romāna? Ja neesi atpūties, tad ņemtu

atkal ienesīgāku darbu, kurš mūs abus izrautu no neizejas:

Tu jau zini, ka es domāju apgādību. Manu gan, ka Tev

tas ļoti nepatīk, bet es neredzu citas izejas. Se ārzemes

to nevar, visa pārdošana Rīgā un zem cenzūras, tur arī

vien var izplatīt grāmatas. Es biju domājis izdzīt naudu

no kalendāriem («Vir[pulaļ» un Elzas Sievfiešu] kalen-

dāra]), bet redzi, ka tā izputēs velti un naudu paņem iz-

devēji. Nav citas izejas, kā jāizdod pašam. lesākt var ar

mazu, 2—3 loks. grāmatiņu, kur nevajga daudz naudas;

viss darbs tik nolīgt ar drukātavu un papīra fabriku un

tad var nodot ģenerālkomisijā kā, piem., «Tāl. Noskaņas»,

no kurām man tik daudz ienāca kā par visām vēlākām,
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kopā ņemot, un tādēļ vien, ka bij paša izdots. Kad ir

2—3 loks., tad jāriskē tik 60—80—100 rbļ. Vai no villas

īres tik daudz neiznāktu? Visādā ziņā, mīļo brālīt, atrak-

sti, kā Tu domā. Ja Tu pārietu uz apgādniecību (savu

paša darbu), tad Tev atliktu vairāk laika priekš lielākiem

oriģināldarbiem nekā tagad, rakstot sīkumus. Viens no

sīkumiem ir gan liels darbs, t. i., par drāmu Konv. vārd-

nīcā,3
par ko Tev un D[ravniekam] lielākais paldies, nu

reiz Elza dabūs cienīgu stāvokli mūsu drāmā, tas būs vēs-

turisks nopelns. Bet tad arī, mīļo brālīt, raisies vaļā no

sīkumiem (Vai «Star[iem]» nevarēji dot ko oriģinālu?) un

ej pie oriģināldarbiem; ceļš uz to ir — kļūt par izdevēju
mūsu triju darbiem. Vairāk negribu Tevi pierunāt, bet

pārdomā nopietni, man liekas, mans plāns gluži pareizs.

Un, ja tas tomēr izrādīsies par neiespējamu, tad ar ne-

gribu tālāk velti garīgi tērēties un sākšu kādu amatu, to,

kas jau uzrakstīts un kas pusē gatavs, kaut kā nogrūdīšu,

priekš tam man bij plāns uzaicināt subskribentus uz to

darbu jaunu izdošanu vai uz veco (arī tulkojumu) kopiz-
devumu; aprunājies Rīgā ar draugiem, vai tas būtu iespē-

jams. Es karāšanos gaisā ilgāk nevaru vairs paciest ne ga-

rīgi, ne materiāli (kad es materiāli gaidīšu līdz pēdējam,
tad jau man nebūs līdzekļu, ar ko pāriet uz kādu veikalu

vai amatu), man ir jāizšķiras drīz. — Par Tevi es bažījos

citādi, ka Tevi nenogurdina tie sīkie darbeļi un ka Tu

atkal tiec pie kā lielāka, man liekas, tagad taisni Tavs

laiks. Bet jābeidz, esat nu, mīļie, sirsnīgi sveicināti un

skūpstīti no mums abiem.

Kad vēlreiz brauksi uz jūrmalu, tad, lūdzu, atsūti man

Bienemann «Livlāndļische] Sagen» un Lerha-Puškaiša

«Pasakas un teikas», ja nav vairāk, tad jāpērk tā dala,

kur ir iekšā Kurbada teikas. — Māmiņa nav rakstījusi;

vai vesela? Bauskā esot «Zeltīte» uzvesta. Nodod šo lapiņu
tālāk. Sveiks, mīļais brālīt!

96.

J. JANKAVAM

Kastaņolā 1908. gada 3. jūnijā
3. 6. 8.

Mīļo biedri, rakstu Jums tik vēlu, biju arvien vēl no-

guris un bija jāpārlaiž lieli uzbudinājumi, kad nācās cilāt

vecās, sāpīgās atmiņas, kuras sastāda tik lielu dalu no
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manas dzīves, nācās arī aizskart radniecības jūtas, kuru

spēku es vēl nepārredzu. Jo sirsnīgāk es varēju atpūsties
domās uz Jums, uz jauno draudzību un uz jauno sapra-

tēju; ja es par daudz esmu padevies šai patīkamai atpū-

tai, tad Jūs arī to sapratīsat; tā jau man reizē arī alga. —

Par Jūsu uzskatiem uz mākslu un «U. v. N.» nerunāšu,
mēs visās galvenās lietās esam vienis prātis, es varētu

tikai specializēt un pamatot. Bet mīļajam b. Blaumanim]

es par to rakstu, un varbūt Jūs atradīsat tur kādu iekus-

tinājumu, kas vēl nepārrunāts. — Man jānodod Jums

sveicinājums no b. Miķelsona, viņš jūtas aizmirsts, ko es

viņam velti lūkoju izrunāt, jūtas loti nospiests, ka jā-
strādā fizisks darbs, kur viņu viss velk uz mākslu, pat

šaubas, gluži bez pamata — par savu mākslu. Es lūkoju
viņu mierināt, runāju par strādn. liriku (viņš izrādās ci-

tāda mākslas virziena), bet liekas velti; es neprotu diem-

žēl runāt viņa valodā, jo viņu pašu nepazīstu. Varbūt Jūs

kā draugs viņu mierinātu (adr. Berlin, Rummelsburg, Kant

Str. 19 Hof. Herrn Trenzel).

97.

A. GULBIM

Kastaņolā 1908. gada 7. jūnijā

Mīļais draugs!

Vai Tava vēstule, kura Tu atteicies ko zināt par «Vir-

p[ujal Kalendri», ir tiešām Tavs pēdējais vārds šinī lietā?

Zeltiņu un Tevi es pazinu; Zelt. nodevu Kalendri apgā-
dāt un viņš nodeva Tev tālāk; kam tad Tu nodevi, es

nezinu, ne Meksi, ne Brēdenfeldu nepazīstu un ar tiem

man nav nekādas daļas, es ar tiem veikalā nebūtu ielai-

dies. Kalendris iznācis un izpārdots, bet es nedabonu

honorāru.1 Vai tas Tev liekas savienojams ar Taviem vei-

kala principiem? Uz tiem Tu ilgi nepastāvētu. Vai tā latv.

labākie grām. apgādātāji dzen pelņu? Tā izlieto manus

spaidīgos apstākļus un prombūtni, kur citi mēdz izrādīt

palīdzību? Vai esat piespiežami ne caur taisnības jūtām,

bet tik caur citiem līdzekļiem? Kad Jūs savā starpā strī-

daties, vai tad visi zaudējumi jācieš man? Draugs, es Tevi

gandrīz nepazīstu. Bet es ceru, ka tas nav Tavs pēdējais
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vārds; es ceru pat, ka Tu visa drīzumā atsūtīsi man dalu
honorāra, man tagad ļoti vajga.

Cfastagnola]. 7. 6. 8. Palieci vesels! Tavs [paraksts].

98.

K. KURŠEVICAM

Kastaņolā 1908. gada 7. jūnijā

7. 6. 8.

Kurcim

Sveiki! Jūsu karti saņēmām, trešās burtnīcas hono-

rāru,
1

par kuru minat, vēl nē. No Jums bij loti mīļi

darīts, ka atvainojāt komisijā gadījumu ar rokrakstu;
mēs jau tur arī nevaram atrast nekādu A[spazij]as vainu,

ka viņa par savu darbu gribēja dabūt samaksu.2 [Svītrots
teksts.] No «V.» mēs abi [svītrots teksts] un 25 r. esam

viņām ziedojuši. Cerēsim, ka jaunā apgādībā «V.» ap-

stākļi labosies.3 Kad Jums būs kas noteikts zināms, Jūs

mums ari paziņosat. Laiks nav lāga, bet aiziet nekur ne-

varam; par veselību arī tas pats sakāms.

Vēlam Jums abi labdienas.

Paliekat sirsnīgi sveicināts.

99.

A. CIELĒNAI

Kastaņolā 1908. gada 9. jūnijā

Dārgā, labā biedrenei Jūsu sirsnīgā gādība un drau-

dzība mūs dziji aizkustināja; visas emigrantu dzīves grū-
tības liekas vieglāk panesamas, kad sastopi tādus ārkār-

tējus cilvēkus, kam tik daudz sparības un tik daudz jūtu
priekš otra kā Jums. Man ir kā atvieglinājums Jums

pateikties no visas sirds par parādīto mīlestību un laipno

piedāvājumu, 1 tomēr grūti Jums atbildēt. Ir man nācies

daudzreiz izrādīt palīdzību, varbūt vainīga mana augšana
labos apstākjos, bet pieņemt ne. Bet es zinu — drau-

dzībai ir tiesības, un Jums tiesības zināt par musu ap-
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stākliem. Ja mēs būtu mājās, mēs iztiktu labi, tagad
mums iet tikpat jauni kā vispār emigrantiem; sevišķas
grūtības ir tās, ka jāapgādā māte un brālis 2

un ka vie-

nīgie ienākumi no rakstniecības; no villas bij lieli zau-

dējumi, un dzīvot no rakstniecības pie latviešiem ir ne-

iespējami, turklāt vēl ar manu pārliecību. Mēs varētu

iztikt pāris gadu, ja apgādātāji samaksātu agrākos pa-

rādus (Gulbis, piem., 400 r.), bet tas nenotiek, un par

jauniem darbiem arī nemaksā ne apgādātāji, ne žurnāli.

No «Virplujaļ kalendāra» man vajdzēja dabūt šogad
200 r., — ka tie nenāk, tas mani spiež visvairāk. Izredze

nākotnē tāda pat, t. i., nekāda. Iznākums no visa tā, ka

būs jāpāriet uz citu darbu un jāatsakās no literatūras,

bet grūtība, ka mēs praktiski maz ko protam. Mūsu

saimniecību gan Elza pate vedusi visus gadus, tagad viņa
arī sevi un, varbūt, arī mani pilnīgi apšūs; bet tas tik

ir ietaupījums, ne pelņa. Kad gadīsies pircējs villai, tad

no tās varēsim arī dažus gadus pārtikt. Tagad es vēl

domāju salasīt caur pazīstamiem un draugiem subskri-

bentus uz kādām pāris grāmatām; dzejoju krājumiem
vai arī maniem kopotiem rakstiem, vai «Kapitāla» tul-

kojumu. Varbūt Jūs, dārgā biedrene, aprunātos savos

pazīstamos, vai tādam plānam būtu kāda izredze? — Par

velti izdot grāmatas man vairāk nav iespējams, bet jā-
meklē peļņas amats. — Par Jūsu mījo piedāvājumu mēs

vēlreiz sirsnīgi pateicamies, bet ceram, ka kāda redakcija
varbūt drīzumā izpildīs savus solījumus un nejaus Jūs

apgrūtināt. Jums tagad laikam ir daudz vietu, kur jāpa-
līdz biedriem, kas vēl vairāk cieš. Daudz mīļus sveicie-

nus b. Masterim! 3 Un Jums pašai tuvojas sprieduma
diena, jo izmeklēšana jau esot nobeigta. Tādas Jums

ziņas uz vasarsvētkiem! Lai Jums palīdz cēlā apziņa par

sniegto mīlestību. Sirsnīgi sveicieni no mums abiem.

100.

A. CIELĒNAI

Kastaņolā 1908. gada 14. jūnijā

Cielēn[ai] 14. 6. 8.

Mijā, dārgā biedrene! Tūkstoš paldies par Jūsu sūtī-

jumu' un mīļajām rindiņām, no tik laba biedra pieņemt

nav grūti. No izdevējiem vēl neviens nav sūtījis, es būtu
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sadzinis, bet tomēr ļoti patīkami, kad nejūties no neka

spiests, un tas tas labākais — Jūsu draudzība atraida

vientulības jūtas. Tiklīdz būšu saņēmis kādu sūtījumu,
es atlīdzināšu. Saņemat reizē arī daudz, daudz paldies —

Jus un visi, kas mūs tik sirsnīgi pieminējuši viņā skatu-

kartē, un sevišķu sveicinājumu mūsu jaunajam kolēģim
Vecozolam.2

101.

V. SILIŅAM

Kastaņolā 1908. gada 14. jūnijā

V. Siliņ[am] 14.6.8.

Mīļ[ais]! Tavu brango «Zemnieka pūrs»' saņēmu ar

lielu prieku; būtu Tev pateicies tūliņ, bet biju nevesels.

Es priecājos, ka Tu esi ticis pie darba, kurš ir īsti Tavs

un Tevi ar laiku izpildīs arvien vairāk. Tu pats to arī,

kā liekas, atzīsti, parakstīdamies par «zemnieku». Mana

pārliecība arvien bijusi, ka Tev jānododas atklātības dar-

bībai priekš zemniekiem, un, cik es spēju, es esmu lūko-

jis Tev palīdzēt, ka Tu tiktu par to skaidrībā. Kooperā-

cijas princips arī man pašam loti simpātisks. 1893. g.
«D(ienas] L[apā]» es stipri piekopu pārtikas biedrību jau-

tājumu, un pēc tam cēlās daudz tādas biedrības. Man

Tev vēl viens lūgums: Tu man divas reizes piesolīji pa-

līdzību, es teicos viņu pieņemt, kad man vajdzēs, tagad
man vajaga, un es griežos pie Tevis kā pie drauga. Pie-

spieda mani Gulbis, nemaksādams par «Vfirpuļa] Kalen-

dāru». Esi daudzreiz mīļi sveicināts.

102.

B. un L. SKUJENIECĒM un J. DAMBEKALNAM

Kastaņolā 1908. gada 21. jūlijā

Sirds ļautiņi, nedomājat nekā jauna, kad es ilgāku
laiku nerakstu; arī to nē, ka man būtu garlaicīgi rakstīt.

Tu sakies to saprotot, mīlā Birutiņ, bet Tu nesaproti, cik

daudzkārt dārgāks mums tagad būtu vārds, ko varam
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pārmainīt ar mājeniekiem, un cik mīla katra mazākā

rindiņa, kas nāk no Tevis. Jau trešo gadu esmu še, bet

arvien vēl dzīvoju pie Jums mājās, un manas jūtas, reiz

radušas, neizgaist; man būtu labāk, ja nebūtu tā. Tādus

raksturus tagad dzimtenē varbūt nesaprot, — to redzu

arī no tiem faktiem, ko Tu atstāsti — bet Tu tādus sa-

pratīsi. Tātad neļaunojaties, mani mīļie, kad es kādreiz

ilgāk kavējos, — tas diemžēl ir gadījies un varētu atkal

gadīties, visa mūsu dzīve še ir jau tikai nelabvēlīgu ga-

dījumu virkne. Šoreiz gadījums bij tāds, ka bij jāmeklē
cita mājvieta, Elza palika gluži slima, un sekas jau zi-

nāmas. Turklāt es vēl izdarīju vienu kļūdu, — ko nu

vairs nedarīšu — ka nerakstīju īsāku karti, arvien cerē-

dams, ka tūliņ rakstīšu Tev garāku vēstuli; bet ar tiem

starpgadījumiem neiznāca nu ne viens, ne otrs. — Te

es nu arī esmu iekšā pārstāstīšanā par mūsu dzīvi; gal-
veno notikumu Tu zini, nu un cits viss ir viens nepār-
traukts darbs. To arī tikai Tev var stāstīt ar cerību uz

saprašanu; tiku to agrāk arī citiem stāstījis, bet gandrīz
visur to saprata kā koķetēriju no manas puses: tas jau
nemaz neesot mākslenieks, kam jāstrādājot! Un visa

publika jau tādēļ tā laužas tikt par māksleniekiem, ka

šiem laimīgajiem dievadēliem neesot jāstrādājot. — Bet

lai nu viņi; atbildēšu Tev vispirms par lietām, kuras Tu

mini: tas K. kdz. žurnāls1 bus labs, un mēs visādā ziņā

piedalīsimies; pateic viņai par to, — Tu taču tiksies —

un saki, ka mums nav atsūtīta tā adrese, kuru viņa so-

līja, kādēļ arī nevarēju rakstīt. Neaizmirsti, lūdzama, to

izdarīt. — Loti raksturiski ir viss, ko raksti par Rīgas
notikumiem: tagad tik ļaudis izrādās savā īstā krāsā.

Mums ļoti žēl nabaga R. Blaumaņa, ka pat viņa draugi
un viņa partija pret viņu izturas tik vēsi: viņš taču ir

kapacitāte un pār viņu nevar pāriet pāri ar dažiem lab-

vēlīgiem vārdiem un noteikt viņus par «ūbervvundener

Standpunkt»
2
; visi, kas gribēs pāriet pāri, kritīs. Ar de-

kadentu milimetra mēru mērot 81. nav iespējams, tur

vajga krietna metra.3 — Ar saviem biedriem — māksle-

niekiem — Tev jābūt pacietīgai, Tu «esi nu to grunt' at-

rad's» iekš nopietna mākslas darba, bet Tu zini, cik tas

ir grūti latv. apstākļos, un jo grūtāk ticis tagad, kur

katris var saukties par mākslenieku un mēraukla zudusi.

Es atminos, cik priecīga Tu reizēm biji, kad biedri ne-

gaidīti izrādījās par labiem. Negaidi uz to, bet neņem

ari tad pie sirds nejauku izturēšanos. Tev pašai būs
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vienmēr no lielāka svara, kas Tu pati esi, ko spēji, ko

dari, nekā viss, ko citi dara. Un tagad Tu esi tikusi vēl

divkārt lielāka un bagātāka, un labāka, jo Jūs esat divi.

Tev divi «es», divas sirdsapziņas, divi ceļarādītāji. Tā

Jūs abi divi varat tikt vēl pār sevi pāri. Tas ir vienīgais
ētiskais un estētiskais uzdevums kopdzīvei. Priekš nāka-

mām paaudzēm, ar viņu valdošiem sabiedriskiem instink-

tiem varbūt kopdzīve ir pat svarīgāka nekā intensīva

atsevišķa garadzīve. Jānītis daudz lasa, un to Jūs abi

pārrunājat; vispār Jūs esat daudz abi kopā vieni. Ar

Tevi, kaut Tu «maza meitiņa», var par visu runāt, arī

gudri: maza meitiņa — gudra galviņa, to es jau sen

atradu. Es līdzi smejos, kad Jūs mani izsmejat par to

«mazo meitiņu», jo tas ir labākais vārds, ko es zinu;

un, kad Tevi arī kāds par to zobo, tad viņš tomēr Tevi

apskauž. Vail tam, kas ir pieaudzis un nespēj vairs augt,

jo tam ir jāmirst. Bet mēs esam paaudze, kas vienmēr

spēj augt. To lai «mazai meitiņai» vislabāk saka viņas

«lielais vīrs». Un Tev pašam, lielais vīrs, es gribu teikt:

kādēļ tad Tu nepieņem manu «piekrišanu»? Citi Tev

taču to pašu izsaka, un vai tad es taisīju komplimentu?
Man patīk tāds skaidrs raksts un tāda gaiša, vienkārša,

īsa domāšana, — tādi ir cilvēkam, kas radīts, lai daudz

pastrādātu. Labprāt es redzēšu Tavu ģīmetni un vēl mī-

ļāk Tevi pašu še vai abus, bet tas neatkarājas no manis.

Daudz paldies par tām abām māsiņām,4 bet mums izlie-

kas tās it kā bēdīgas, un Jūs mēs vēlētos redzēt tikai

līksmas kā skaistas atmiņas no dzimtenes. Atmiņās vien

jau mēs tagad dzīvojam — tas ir ļoti ļauni, bet, kamēr

neesam atpūtušies, nevar būt citādi — un dzīvākās at-

miņas (jo vienmēr atjaunotas no Tavām mīļām vēstu-

lēm, Birutiņ) ir par Jums: tur mēs atceramies skaistumu,

tad apbrīnojamu, neizsīkstošu enerģiju — es domāju
Jūs, cienījamā kundze: Jūsu lepnā atbilde Blaumanim

un dzejniekam \r pareiza: darbs ir vairāk nekā darba

attēlojums jeb māksla, bet kur Jūs liksat savu spēku pēc
tiem 5 gadiem? Varbūt taču mākslā, jo tā ir darba suro-

gāts? Saņemat mīļus sveicienus no Elzas, viņa drīz rak-

stīs pate. — Un nu, mazā meitiņa un lielais vīrs, un visi

mūsu mīļie, paliekat sirsnīgi sveicināti no mums abiem,

vēl sevišķi mīļu paldies par zieduactiņām.

Adrese paliek tā pati. — Par «Faunļiem] vļai] klau-

niem]», daudz paldies, esam jau lasījuši, skaisti rakstīts.

Sveiki. [Paraksts.]
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103.

E. BIRZNIEKAM-UPĪTIM

Kastaņolā 1908. gada 22. jūlijā

Mīļais draugs! «Spēku» turpinot, celsies dažas neērtī-

bas: nebūs uzskatu vienības, kas nepieciešama starp līdz-

dalībniekiem. Uz laiku jau var vienoties uz kādu jau-
tājumu, progresu un labāku soc[iāluļ nākotni mēs visi

gribam, kā Jūs pareizi sakāt, bet, tiklīdz raudzīsim to

izvest, tūlīt katram būs savs ceļš. Tad jau no paša sā-

kuma, kā Jūs sakāt, nebija noteiktas vienošanās par
līdzdalībnieku attiecībām pret «Sp.». Par visu to ļoti
žēl, bet plaismas, man liekas, tiks arvien plašākas,1 un

labāk gan būtu nobeigt. Viena lieta būs tā grūtākā: kā

lai atmaksā Jums atpakaļ aizņēmumu? Vai Bļaumanis]
vairāk no Jums nav aizņēmies kā to summu, ko Jūs man

atsūtījāt kā honorāru? Un tad, kā Jūs uz šo summu

skatījāties? Es viņu saņēmu kā honorāru par «J[auno]

Spēku» un «Kopumu», ko B. man maksāja, aizņemdamies

no Jums. B. turpret to uzskata tā, it kā es personiski to

summu būtu no Jums aizņēmies. Kuram nu taisnība?

Ja B. taisnība, tad man būtu tā nauda Jums jāatmaksā

atpakaļ (ko es nemaz nespēju tagad), un es tad paliktu
bez honorāra. Ja es būtu zinājis, ka tā to uzskatīs, tad

es to summu nebūtu nemaz ņēmis. — Bet, ja Jūs to

uzskatāt kā aizdevumu 8., tad lūdzu paziņojat man, kādā

veidā vai kādos termiņos un summās lai B. Jums nolī-

dzina to parādu. Ja tomēr man būtu jāmaksā un ne 8.,

tad es atrastos ar «J. Sp.» v. c. tādā pat stāvoklī kā ar

«\ irp[uļa] kalendāru» pret Zeltiņu un Gulbi: «V. k.» ir

galīgi izpārdots un es honorāra nedabonu ne kapeikas,

jo Z. saka, ka izdevis G., un G., ka izdevis Z., un tādēļ

abi strīdnieki vienprātīgi tikai tanī ziņā, ka man ne-

maksā. Aiz šī iemesla ari nerakstīšu «V. k.», jo es ne-

varu to izturēt — strādāt par velti un par godu izdevē-

jiem. Gribēju par to atklāti rakstīt vai sūdzēt tiesā, bet

neesmu vēl pārvarējis riebumu. Tā kā man nācās diez-

gan liela summa (240 r), tad iztrūkums stipri man ma-

nāms. Uz visādiem izdošanas plāniem tagad esmu jo
vairāk gatavs, un ar prieku mēs piedalāmies Jūsu uz-

ņēmumā. Asp[azijal tulkos V. Igo. Ko domājat no Sil-

lera — filoz. — estētiskos rakstus? Vai varbūt «Laupītā-
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jus», «Kabale und Liebe»? Visi tikai priekš nopietniem
lasītājiem, kādu nav daudz. Vai Mopasāns nav jau pārāk

J

bieži tulkots un vai mūsu publika prot jau izšķirt lite-

rārisku tulk. no laba tulkojuma? Liekas nē, jo nupat
atkal Zinību Komisijas vasaras sapulcēs žēlojas, ka Der.

Grām. Nodaļa apgrūtinot publiku ar šādiem tādiem Šek-

spīriem un Šilleriem. Gatavs padomā man ir no tulko-

jumiem: «Salameas tiesnesis» no Kalderona, spāniešu

klasiķa, tas tagad derētu satura dēļ: zemnieks tiek iecelts

par tiesnesi un notiesā uz nāvi savas meitas izvarotāju
virsnieku-muižnieku. Pagānu laikos tādas lietas bij

iespējamas, un varbūt mūsu zemnieki padomās: āre, tā

toreiz varēja, bet — nu pirks vismaz platoniski paprie-
cāties. Šos visus minētos rakstus Jūs laikam domājat
izdot atsevišķās grāmatās, tāpat arī Kautska «M. oek.

Lehren» un par utopistiem;
2

«Kopumā» laikam būtu par

gariem. Abas pēdējās grāmatas, sevišķi pirmo (Kautska
«M. o. L.») es labprāt tulkoju, tikai es negribētu visus

spēkus viņai ziedot; sāktu to gan tagad, bet strādātu

tikai pārmaiņus ar maniem poētiskiem darbiem, kas vilk-

tos varbūt līdz ziemsvētkiem. Man ziņoja arī, ka esot

radies kāds izdevējs priekš Marksa «Kapitāla» tulko-

juma (vairāk es gan arī nezinu). Abas šīs grāmatas reizē

apstrādāt būtu sevišķi izdevīgi; arī pircējiem viņas viena

otru papildinātu. Tagad vispirms es gribētu tikt vaļā no

saviem poētiskiem darbiem, dzejoļiem, kuri par daudz

ilgi nostājas un sakrājas, — man tagad tiek trim krā-

jumiem, pa 5—6 loksnēm. Vai Jūs varbūt uzņemtos

kādu no šiem krājumiem izdot? Viņos būtu uzņemts tik

tas, kas var nākt cauii Rīgā. Es meklēju izdevēju —

kompāniju vai subskribentus priekš tiem, ar vārdu sakot,

godīgu cilvēku, kurš arī man dotu kādu daļu no ienā-

kuma no mana darba. Parastiem grāmatizdevējiem —

tirgotājiem negribu to dot, jo tie izlutināti no prostitū-
cijas rakstniekiem, kas prasa honorāra 2 rbļ. par loksni

vai pusduci alus. Asp. tāpat būtu pāris grāmatas ko iz-

dot (piem., «Sievietes franču revolūc»), bet par to vē-

lāk. Ja Jūsu un In. mēģinājums izdotos, tad jau mums

abiem būtu diezgan izdodamu un labi ejošu grāmatu,

un mēs tās dotu Jums vien; tas būtu priekš mums ļoti

patīkams stāvoklis, jo atkristu visas veikaliskās nepa-

tikšanas. — Par «Kopumu» Jums vēl jāatraksta plašāk:

kas būtu aicināmi kā līdzstrādnieki? (Bet Jums tad arī
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visādā ziņā jāraksta līdz.) Bez mums trim tātad, piem.,
Zvārguls, M. Liepa, H. Asars, Deglavs, man zināms viens

ļoti apdāvināts rakstnieks — matemātiķis
3; bet galvenais,

kā būs ar J[ankavuļ? Te tas pats sakāms, kas par

«Spēku». Krājumiņā vajga būt vienības vairāk nekā žur-

nāliem. Un J. negribēs ar daudziem iet kopā, un daudzi

nepiekritīs atkal J. uzskatiem. Es zem savas redakcijas
nespēšu visus vienot; varbūt Jūs uzņematies rediģēt, tad

ietu vieglāk? Vai varbūt Jūs dibinātu jaunu krājumu,
ar citu nosaukumu? Es baidos, ka neiet tāpat kā ar

«Spēku», un tad būtu ļoti žēl. Bet varbūt Jums ir kas

cits, ko likt priekšā, tādēļ gaidīšu no Jums atbildi. Esat

sirsnīgi, sirsnīgi sveicināti no abiem.

Ar honorāriem mēs būsim vienmēr mierā, kā vien no-

liksat, parastās cenas Jūs zināt, bet mēs uz tām arī ne-

turēsimies, ja Jums tas nebūs ērti. Tātad pilnīgi Jūsu

nolikums. Paliekat nu veseli, daudz, daudz mīļu labdienu.

[Bojāts teksts.]

Būtu ļoti patīkami, ja Jūs noteiktu tūlīt, kādu darbu

lai sākam. Sveiki!

104.

A. DEGLAVAM

Kastaņolā 1908. gada 25. jūlijā

Mīļo brāli!

Par steidzamākām lietām Elza Tev jau atbildēja, tādēļ

es nesteidzos ar šo, un vēl tādēļ, ka mums bij jāpārlaiž

pārvākšanās un līdz ar to ilga darba nespēja, sevišķi
Elzai. Bērnu grāmatas arī bij jāsteidz,' bet tās Tu nu lai-

kam jau būsi saņēmis un nodevis. Se būs pielikts rēķins

klāt. Tad vēl būs pāris dzejoļu priekš Šmita kalendāra.

Prozas dod viņam par Bihneri, kad «Stari» baidās.2 Grā-

matas saņēmu. Arī «Bud[istu] katķismu», kam brangi un

konsekventi izvests ievads.
3 Elza kalendāru nerakstīs, jo

nav izdevēja.
4

Tāpat es rakstīšu «Virp. Kalendāri» tik tad,

kad būs izdevējs un nauda, priekš Zeltiņa, Mekša un

Gulbja kulēm strādāt negribu; to dara labāk prostitū-

cija un Foreļa tulkotāji. Bet par to vēlāk. Vispirms

lielu, mīļu paldies par gādību par villu. Ko nu var darīt,
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kad iznāca šogad divkārt maksāt kronim, mazākais —

tad nu nav parādu. Bet kā tad ir, vai tagad kronim

jāmaksā uzreizi par visu gadu? Es tiku maksājis pa pus-
gadiem, pa 70 rbļ. Tas bija ērtāk. Tad Tu arī labi darīji,
ka pārvedi apdrošināšanu uz Blauberģi, taču 10 rbļ. ma-

zāk jāmaksā. Kad Tev nu tagad jūlijā samaksā īrnieks,
tad atsūti gan kādu drusku naudas. Šogad nauda nemaz

negrib ienākt: arī no tās krievu grāmatas dabūju tik

pusi, t. i., 75 rbļ. (nezinu pat, vai grāmata ir iznākusi);
no visām «Vārpām» izkūlu tik 8_ rbļ. (t. i., par visu

«Dantona» tulkojumu un dzejām!), tukšas vārpas! Vis-

pār pirmo pusgadu dabūju tik pusi no tās summas, kas

vajdzīga iztikšanai, labi, ka dabūju vecu aizdevumu.

Un tā kā šogad, tā laikam ies uz priekšu ari, tikai var-

būt ienāks vēl mazāk, un tad jādzīvo būs tikai no vecā

krājuma, bet tas nesniedz priekš ilgāka laika. Villu pār-
dot es vēl negribu, jūrmala attīstās un, jo ilgāk es spēju
kavēties ar pārdošanu, jo labāk. Tik, cik solīja R[ozen-

bergs], laikam varēs dabūt katrā laikā. Tad tas nu arī

būtu viss. Kur nu meklēt izeju, lai pastieptu vēl ilgāk
eksistenci? Uz grāmatizdošanu pašiem Tu neceri nekā.

Man te vietu dabūt manos apstākļos vēl grūtāk cerams.

Ja kas, protams, gadītos, grābtu cieti, bet uz to iziet es

varētu tikai Amerikā. Tas man vēl paliek. Lūkosim vēl

kaut kā ar sīkumiem. Dabūt savu naudu par «Virp. Kal.»

caur sūdzību Tu, kā liekas, man ari neieteic. Pēterburgā
es no šejienes nevaru sūdzēt, un pēc likuma jau ari jā-
sūdz man tas, kam es faktiski nodevu manuskriptu. Bez.

Tevis man visa tā nauda jāatmet kā zudusi. Riebums

jau arī ir. Varētu un vajdzētu visu tādu rīcību no izde-

vēju puses celt atklātībai priekšā, jo es neesmu vienī-

gais, ar ko viņi tā dara, tā ir tagadējā laika pilnīga
prakse: ar Tevi tāpat darījis Rūoans,5

ar Landeri tāpat
v. t. t. Bet tu laikam to arī neieteiksi, un bez Tevis es

tā arī nekā nevaru padarīt, jo tuvākos apstākļus nezinu.

Tu pats ieteic tulkot latv. rakstus vāciski. Bet es nemāku

tik daudz ne krieviski, ne vāciski, lai tulkotu tanīs va-

lodās literatūru, par dzeju nemaz nerunājot. Kas ir pats
jau tulkojis, kā es latviski, tas zina, ka tulkošana ne

mātes valodā ir diletantisms, un, ja es gribētu ar to pār-

tikt, tad vajdzētu daudz gadu vingrināties, tas būtu tas

pats, it kā man tagad būtu jāmācās par ārstu. Ir cilvēki,

kas drošāki par mani, lai tie to dara. Viss tas neiet,
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atliek sīkumi: vai Tu nevarētu piedāvāt «Virp. Kal.»

Raņķim? Būtu vismaz tāds, kas ietu cauri caur Rīgas
cenzūru, netiktu nemaz aizskarta lielā politika, bet

tik mūsu apstāklīši. Honorārs 20—40 rbļ. par loksni,

un puse tūliņ pēc manuskripta saņemšanas. Tur Tev

tad arī būtu jādod kāda humoreska. — Vai Tu arī va-

rētu kādu stāstiņu dot priekš «Kopuma» vai cita krā-

juma, ja tāds iznāktu šogad līdz novembrim? — Tad

liels lūgums, mīļo brāli, sadabūt rokā «Salameas ties-

nesi», varbūt man to kāds apgādās. — Tad es esmu mē-

ģinājis šur tur rakstīt un sadabūt izdevējus maniem

dzeju krājumiem (jauni, visi kopā 15—18 lokšņu). Tu

redzi, cik ilgi tie sastāvējušies un sakrājušies, viņi rūgst,

un es rūgstu līdzi, un, ja netieku no tiem vaļā, tad labi

ar mani nebūs. Ir dažas ceribas: ja nu dabūtu naudu,

vai Tu nevarētu dabūt cilvēku Rīgā, kas rūpētos par

izdošanu? nolīgtu ar drukātavu un tad nodotu ģenerāl-

komisijā? Alga būtu puse no ienākumiem. Tevi pašu

lūgt es necenstos, jo Tu jau uz to esi atbildējis ar nē,

un es jau arī saprotu, ka tas ir pret Tavu dabu, jo Tu,

mīļo brālīt, esi īsta, smalka mākslenieka dvēsele, un es

Tev tādēļ esmu tik bezgalīgi pateicīgs par visām tām

nebeidzamām sīkām un lielām rūpēm, skraidīšanām un

darīšanām; ko Tu priekš manis vienmēr dari, un dari

ar tādu neizsīkstošu mīlestību. — Vēl bija runa, ka man

tiktu izdots kāds lielāks tulkojums, bet es tālāk nekā

nezinu. Tas tad nu arī viss: tas ir pagarinājums uz kādu

gadu. Tad man būs jāpāriet uz praktisku darbu (vaļas
brīžu dzejošanu mani nervi neatļauj), bet ari tur vajga

sagatavošanās, un tādēļ labi būtu, ja rastos cita izeja.
Tikai ta nav sīkumošanā. Arī Tu uz viņu nepaļauj ies,

Tev ir daudz vieglāk nekā man darboties lielumā, lite-

ratūrā, turpini tik savuš romānus vai lugas. Tu zini visus

apstākļus, un sekmes būs, visādā ziņā vairāk nekā ar

Tavu sīkumošanos, tulkošanu un darbiņiem, kuri ir vel-

nam mušas notēs brīdī. Es Tev to runāju desmito reizi,

bet es nepārstāšu atkārtot, jo man taisnība, ka Tu tik

tā tiksi pie elpas. Ar ātrvilcienu brauc šurp Marlitta un

visi vecie špīseri
6 līdz pat Jūsmiņam un E. F. S., un Tu

guli. Nē, brāli, celies, Tavs laiks, un nelaid mājās iekšā

tos ncdrēbnumus7
.

Budisfmu] var tulkot simts vīru, šī laika romānu rak-

stīt tik Tu. — Te vēl pāris lūgumi: pdiicijai jāsamaksā



120

trīs rubļi vai nu māmiņai, vai Tev pašam. P[ētersoniet]e
nenodos. Laikrakstu apstellē līdz gada galam. Kas ir ar

«Rļīgas] Apsk[atu]»f vai Teodors bija par liberālu, ka

aizgāja? Kas ir ar Poruku, ka neraksta? — Kā stāv ar

Blaumani? — Kas iznāca ar Savēla «Dzīvi» un ar Lie-

pājas laikrakstu? Kāda ir Der. Gr. nod.? Vai latv. teātrs

būs Rīgā un patstāvīgs? — Kādēļ Eķis tiek boikotēts?

Ko viņš izdarījis? Vai pārliecības dēļ? Vai «Uguns un

Nakts» dabūjama tik pie Eķa vai citās bodēs arī? Kādēļ
«Starus» nesludina nekur? lekasē, lūdzams, honorārus

par bērnu grāmatām.

Un nu esat abi no abiem sirsnīgi sveicināti un skūp-
stīti un paliekat veseli, mūsu mīļie.

105.

A. DEGLAVAM

Kastaņolā 1908. gada 8. augustā

Mīļo brāl, saņēmu šodien Tavu vēstuli (naudu vēl nē)
un rakstu visā īsumā dēj še klāt pieliktiem manuskrip-
tiem. [Augšā ar zīmuli pierakstīts: Manuskriptus sūtu

savā otrā pakā.] Tie bij līdz ar grāmatiņām priekš bēr-

niem izsūtīti jau 19. jūnijā (j. st ), bet atnāca no robe-

žas atpakaļ, kaut gan bija sūtīti taisni tādā kārtā, kā

bij teikts no Plātļesa] firmas. Nu iznācis nejauks noka-

vējums, un Elza ir gluži uztraukta. Saņem nu vismaz

tulkojumus un izskaidro Pl. firmai notikumus. Grāmati-

ņas sūtīšu otrreiz, kad būšu aprunājies pastā. — Nu par

mums pašiem: daudz mīļu paldies par pūliņiem ap vasar-

nīcu; izdevies ar amatniekiem, kā zini, Tavi uzskati ir

pareizi. Cik maksā krāsošana, vairs neatminos, parak-
ņāšos, varbūt uzdzīšu vecus rēķinus. Krāso arī, ja tik

vien man nav jāsūta no šenes nauda. Bet ar 65 rbļ. un

sīkumiem no kalendāriem un «Stariem» gan netiks. Vai

nevarēji dabūt tulkojumu no «Salameas tiesneša», var-

būt nav ņemts? Ar «Virp. Kal.» nezinu, ko darīt, kad

Zelt[iņš] jau II negribēja, tad tagad arī nē. 1 Es jau Tev

rakstīju, ka es to taisītu tādu, ka var Rīgā izdot. Ko tad

viņš uz to saka? Man rakstīt Zelt. nav prāta, ja vari,

izdari mutiski. Un kas tad ar sūdzēšanos pret Meksi un

Gulbi? Vai tad C[ikste] uzņemas? Tad lai sāk sūdzību.

Vai aprunājies ar kādu advokātu un uzdod tam sūdzēt,
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jāsūdz ir. Tu zini pats, ka es nevaru iztikt bez hono-

rāra. — Elza savu kalendāri grib rakstīt, raksti tad arī

Tu priekš tā. Vai saņēmi pāris dzejoļus priekš Šmita
kalendāra? Es sūtīju pēdējā vēstulē. Vai par «Spēku
un vielu» recenziju no Hjermaņa] saņēmi? Viņš raksta,
ka sūtīšot šurp. Paņem labāk pats no viņa un dod, kur

redzi. — «Dzļimtenes] Vļēstnesisj» ir gan ticis gluži vājš
un ļoti vajā kosmopolītus, kad viņš nebūtu pastellēts,
tad varētu labāk «Dzīvi»; atsūti no tās kādu parauga

numuru. Vai Tu «Dzīvē» nevari rakstīt kādu romānu?

Ar Pfētersonielti, kā jau Tev rakstīju: lāga sieva, bet

naudas lietās pilnīgi neuzticama, viņa arī savās lietās

izšķērdīga un cita lietās ne tik netaupīs. Mums viņa

vajdzīga vasarnīcai. Parunā ar viņu gan. Malku tiešām

viņa paņēmusi, bija pus kaudzes un bez tam vēl pilna

visa pagrabaugša. Par zāģēšanu vien tiku aizmaksājis

30 rbl. Pasmējies un ierēķini viņai to māklernaudā, un

piemaksā vēl varbūt kādus 10 rbļ. — Par tiem mīļajiem
vārdiem, mans brāli, tanī sīkumošanu lietā un par mūsu

mierināšanu, ka jau gan ar laiku ies labāk, mēs Tev

esam sirsnīgi pateicīgi, bet es tomēr ceru, ka vēl izdo-

sies kāds mēģinājums tikt no sīkumiem laukā — Tev un

mums. Un tad, ja arī man nenāktu nauda no mana triju

gadu darba, man tomēr vajga laist klajā manus dzejoļus,

tas man vajdzīgs psihiski, es citādi nevaru tikt pie cita

lāļāka darba. Priekš tam es meklēšu tagad izdevējus uz

visām pusēm; vai Tu nevarētu man tur dot kādu pa-

domu? — Es visu rakstu lielā steigā un varbūt aizmirstu

ko svarīgu, bet to svarīgāko nekad neaizmirsīšu, es jau
to redzu katrā Tavā rindiņā un garajās, rūpīgajās pārdo-
mās par mūsu sāpju bērnu ekonomiku, Tavu brāļa mī-

lestību un Tavu labo sirdi uz visiem. Palieci vesels un

esat abi no mums sirsnīgi sveicināti un skūpstīti. Tavs

brālis.

106.

J.Jankavam

Kastaņolā 1908. gada 10.—12. augustā

10.-12. 8. 8.

Mīļo biedri, ar katru vēstuli mēs nākam viens otram

tuvāk. Jūsu pēdējā man sevišķi mīļa, jo no tās redzu,

ka mēs sākam ne vien dziļāki saprasties, kur esam vie-
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nis prātis, bet aplūkojam arī starpības, lai novērstu pār-

pratumus un izlīdzinot un norobežojot nāktu pie skaidrī-

bas. Tur mums liels palīgs mūsu draudzība un varbūt

vēl kāds augstāks un vecāks sakars, par kuru es ar lielu

prieku lasu kādā Jūsu piezīmē, ka Jūs zem mana

iespaida nākuši pie sava tagadējā uzskata, kaut gan pa

citu ceļu. Uz to man jāsaka, ka es vismīļāk mācos no

tā, kas no manis mācījies, kur es tik citā, tāļākā veidā

redzu pats sevi. Tas ir cilvēcisks sakars, kurš man liekas

viens no skaistākiem un garīgi auglīgākiem. Mums caur

to jātop veicinātiem vēl vairāk skaidrībā par savu darbu

un paša darba darīšanā. Man te Jums tūliņ jāsaka lie-

lais paldies par vajadzīgo materiālu došanu — Sorela

grāmatu,
1

— es vēl vājš francūzis, — par franču sindi-

kālistu uzskatu izlikšanu īsumā. (Es Jūs vēlāk arī jau-

tāšu.) Vai pēc Jūsu domām franču 1793. g. būtu iespē-

jams priekšmets dzejiskai aptveršanai un attēlošanai, un

kādus Jūs iedomājaties priekš manis tematus? Hugo ro-

māns
2

ir gandrīz vēsture, ne dzeja. G. Būchnera «Dantona

nāve» (viena no vislabākām dzejām pasaulē) dod tomēr

indivīdus, atšķirtus no masas, ne kā masas simbolus (tas

nav viņa nolūks). Vai šis temats, viens no lielākiem, ir

jel maz iespējams dzejai? Jo še reāla vēsture, ne teika.

(Par ko Jūs to saucat par mītu?) Ar Hauptm[aņa] «Vē-

veru» reālismu še nepietiek. «Ug. v. N.» teiku simbo-

lisms arī nav piemērojams. Te vajdzīgi līdz šim vēl ne-

zināmi līdzekļi. Jeb Jūs to nebijāt domājuši kā tematu?

Un kādus Jūs domājat tematus? Parakstāt man par to,

es gribu redzēt, vai mūsu sakars arī te var būt auglīgs.

Negatīvā ziņā man ir no vislielākā svara Jūsu kritika,

kuru atrodu Jūsu vēstulēs, un lasīšu varbūt drīzumā

«Staros»3 (vēl nav piesūtīts 4. nr ), un es dusmojos uz

sevi, ka aiz jūtelības atsacījos no rokraksta lasīšanas:

es tagad varbūt jau zinātu pilnīgi noteikti Jūsu domas

un nebūtu jālūdz pēc paskaidrojuma tanī Bļaumaņja jau-

tājumā. Pret ko Jūs visvairāk protestējat? pret manu

«U. v. N.» komentāru pēdējā vēstulē, pret lugas ievadu,

pret ievada vārdiem: «vadi mūs L[āč]pl[ēsiļ»? Liekas,

ka luga pate (bez ievada un komentāra) atrod Jūsu ne-

dalītu piekrišanu. Tas vien tik man no svara, jo viss

cits ir blakus lieta, komentārs un ievads, kaut arī no

manis dots, nav organiska sastāvdaļa, tēvs pats var ap-

spriest nepareizi savu dēlu un uzšūt tam nepiederīgu
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svārku. Tad: ievads nav rakstīts saprašanas dēļ, bet vina
nolūki estētiski: 1) stāties tehniska personu saraksta

vietā, kurš aiztrauc katru ilūziju lasot, un 2) sagatavot

lasītāju fantāziju un jūtas, atraujot no ikdienas, pieslēgt
pie masas cerībām uz c[īņas] gara (varoņa) augšcelšanos,
tik citā veidā (vest sakarā ar vispasaules parādībām un

norādīt, cik tur liela loma cīņai no ārkārtējā augstākā

stāvokļa, [cik] pieslēdzas pie ideālisma un varonības dzi-

ņām lasītājā; tam jājūt, ka arī no viņa tiks prasīta
uzupurēšanās, un vēl lielāka, jo cīņa tikai vēl sāksies).
Cīņas, varonības, gribas sajūta man ir viss, no šenes jā-

saprot mani, dzejai tik tas jādod, ne zinātniski paskaid-

rojumi un pamatojumi, kuri paliek tik bezvērtīgi sīkumi

bez varonīgas gribas, tāpat kā visi saimn. apstākļi ne-

grozītos bez šīs gribas. Psiholoģiski šī griba nav bez

atslabšanas, man tā arī bij jātēlo L. Gribas moments,

man liekas, arī priekš Jums no izšķiroša svara, es biju

domājis, ka mēs te satiksimies.

Ceru vairāk no gribas un dzīviem cilvēkiem nekā no

apstākļiem bez tās. Pie manis ar šo domu viss saskaņā;

arī dzejā mani interesē dzīvi cilvēki visvairāk, tie man

visam mērs un simbols; reālisms (apstākļu tēlošana)

dzejā ir materiāla krāšana, simbolisms — sintēze. Griba ir

visam saturs, un gribas augstākā pakāpe ir masā, tautā

jeb proletariātā. Nākļotnes] dzejai jābūt vienai no šīs

gribas parādībām, ar to dzeja būs pacēlusies augstākā

pakāpē, un tā būs lielāks sabiedrisks dzīves spēks. Tā

es vērtēju c. garu, arī psihol. atslābstošo. Bet šī atslāb.

pieder klāt, es nevaru to netēlot, un, ja atsev. personas

vai partijas grib to neievērot un nekā necer no c. gara,

kas reiz atslābis, tad tie, man liekas, neizteic masas psi-

holoģiju. Jūs sakāt, ka strādnieki atdūrušies pret to pašu
B. manīto pretrunu: kas kritis, no tā nav ko cerēt. Bet

varbūt tie bij vēl nesen s[ociāl]d[emokrāti], kuri dievi-

nāja apstākļu visspēcību un aicināja gribu? B. pats jau-

najos uzskatos dzīvo tik vēl gadu, un negribot atsaucas

vecie ieskati; es, no manis izliktos uzskatos, esmu pa-

mazām ieaudzis 15 gados. Bet pret Jūsu liecinieku es

gribu pievest dokumentus — ja atļauts joks — tautas

psih-as dokumenti ir arī teikas un epi, un tie pa lie-

lākai daļai nobeidzas ar cerību un gaidām, ka kritušais

varonis (t. i., tautas gars, c. gars) celsies un nesīs galīgo
atsvabināšanu. Sādu cerību nevar izteikt drāmā, tādēļ es

to pārcēlu no beigām uz ievadu, cieši pieslēgdams masas,
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prolet. psihol-ai. Uz ievadu un kom[entāru] nepa-
stāvu.

Pašā lugā visur šī sakarība, daudzie pavedieni uz visu

parādību pusēm un cīņa kā visa dzinējs spēks, un masa

kā visa spēka nesēja. — Ar Sorelu sastopos katastrof.

mītos. — Ar Rozfiņu] nav nekā kopēja, vilto pat Balti-

jas iekaros, faktu.4 Kā stāvat pret simbol[isma] noliegš.
caur Pļehanovu?

5
— Negribu pārliecināt — sen to ne-

daru, — ne runāt par labu lugai, bet teikt savus uzska-

tus, jo vairāk draugi zina viens par otru, jo labāk; mani

ienaidnieki mani vienmēr ļoti ātri un pilnīgi sapratuši,
arī bez manu darbu saprašanas. — «U. v. N.» nesludi-

nāt. — Herm[anis] — negribu to, ka mani izaicina uz

kl[ajā] nākš[anu] un garām polemikām, jo steidz, pozi-
tīvi darbi. Pateicība — «Staru» iznākš. — Valters" —

Jansons. — Jansons, liels klauns, tipisks piemērs tam

pārvēršanās spēkam, kas valda latv. pasaulītē: frāzes,

lielība, nekaunība; viņa ierocis — anekdote, viņa ne-

sējs — klauns. Un tas ir tas vīrs, uz kura gribēja dibi-

nāt visus 90. gadus un kuru ņēma par romāna varoni

tāds pats klauns dzejniekos V. E.7 Pa to starpu jau V. E.

atradis sev citus divus varoņus: As. un Veinbergs.
s Pil-

nīgi V. E. stilā. — Up. — Mani kritiski raksti. Mans

darbs «D[ienas] L[apā]» bija ideju došana citiem, piem.,
Jansonam; vēlāk kultūr. darbs: tulkoš. un valodas nodi-

bināš., lai būtu ceļš literatūrai. — Man būs gluži savā-

das jūtas paskatīties, kāds es bijis un tapis no Jums

zīmētā ģīmetnē, bet bailes pārvalda, jo nu jau es tik

gribu sākt strādāt. Lai draugi man palīdz bailes pārvarēt.
Mēs esam diezgan stipri, lai varētu būt prātīgi un

maigi. Mēs neļausim arī visiem tuvākiem darīt uz savu

pārliecību iespaidu, bet tādēļ viņus rupji neatraidīsim.

Tā izskaidrojat manas jūtas, kad jāaizskar vecās saites.

Ka viņas irst, tur Jūs neesat vainīgi, tas sācies kopš ga-

diem 15. Kad arī Jūs apstātos savā cīņā, es nevarētu

apstāties, jo tas priekš manis nav šāds jautājums, bet

tā — mana dzīve. Tikai mūsu soļi nav vienādi, bet mēs

abi ejam vienu ceļu un iesim. Par jūtām vēl vienu pie-
zīmi, jo var gadīties, ka Jūs pret tām atdursaties arī

vēlāk: dzejnieka amata rīki ir jūtas kā zinātniekam un

politiķim — domas. Viņa domas ir jūtu atvasinājumi,

shemati, viņš zina, ka pamats ir jūtas... Liela darbība

pamatojas uz jūtām, ne uz domām, jūtas tuvāk materiā-

liem apstākļiem. Prāts tik piepalīdz regulēt darbību kā
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budžeta iepriekšējs uzmetums. Kad es stāvu tik tuvu

masai, tad ar jūtām. Prāts var maldīties un grozīties,
jūtas arī maldās, bet negrozās.

Pret dialektiku? Bet specif. dialektikas nav ne lugā,
ne ievadā, pat ne vēstulē, jo par attīstības lokiem dialek-

tika nemin. Bet lugā (personās, uzbūvē, idejā) ir gan at-

tīstības princips (s. d. bieži to sauc par dialektiku pla-
šākā ziņā), varbūt Jūs pret tiem protestējat? PJehanovs
arī neatzīst simbolus dzejā (brošūra par Ibsenu).

Tāpat lugā nav pēdējā Hēgeļa imanentā gara, — tas

ir dzejisks simbols, kuru H. nedrīkstēja ņemt kā pierā-
dījumu zinātniskam pētījumam, bet arī dzejai- tas neder,
arī tehniski dzejai neiespējams, jo nav dzīvs padarīts.

Tas šimbrīžam ir man līdzeklis parādību un viņu sa-

karības aptveršanai. Vai Jūs iztiekat bez attīstības prin-
cipa un ko ņemat viņa vietā jeb, labāk, ko ņemat dialek-

tikas vietā? Bet domāju, ka atzīstat attīstības principu,
jo atzīstat vēsturisko materiālismu.

(Hēgeļa imanentais gars.) Tas vēl nebūtu im. spēks,
bet tik filoģenētisks piemērs par pasaules attīstības

likumu vēsturi.

Lāčplēsis nav Hēgeļa imanentais spēks, jo negrib zi-

nātniski ko pierādīt, bet dzejnieciski attēlot personā (tas
pats arī masā) cīņas garu, kurš saceļas, sadeg, atslābst,
izteikt lugā, lai citā veidā (arī personā) ietu atkal aug-
stākā lokā. Ja gribat, lai Lpl. būtu imanentais spēks, tad

vismaz tam vajdzētu attēlot visu pasaulsvēsturi (Jūs re-

dzat, ka tas še nav darīts), bet arī dots tik viens cīņas

piemērs (sakāt man savas domas par to).

Bet B. īsti prasa ko citu: kā var aicināt Lāčplēsi (t. i.,

cīņas garu), lai ved mūs cīņā, kad šis c. gars ir vienā

lokā kritis? Laikam gan saimnieciskie apstākļi, im. spēks,
kā to grib lielums s. d.

B[aumanis] neievēro masu psiholoģiju, ne apstākļus,
ved cīņu, bet — gars, griba, un, ka cīņas gars, faktiski

uzliesmojis, atslābst, tas nenozīmē, ka tas būtu beigts,
tūkstoškārt tas atkal uzliesmos un ir aizvien audzis, arī

atslābdams — to māca vēsture, un vēsturiskais materiā-

lisms tam nerunā pretī. Arī nākotnē es no viņa vairāk

ceru nekā no saimnieciskiem apstākļiem; jo viņš jau tos

izlieto. Ja arī Jūs cīņas gara un gribas momentam pie-
liekat tikpat maz svara, tad te mums ir nopietna star-

pība. Bet Jus tad daudzās vietās runātu sev pretī.
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Bet varbūt Jūs domājat, ka nevajga tēlot pagātnes

cīņas, bet kādēļ tad minēt katastrofiskus mītus? Varbūt

vajga tēlot tikai auksti un objektīvi un neaizdedzināt

tagadnes un nākotnes sajūsmību par pagātnes cīņas
garu? Prasāt to no pilsoniska dzejnieka, ne no manis.

Mana dzeja ir priekš proletariāta, un viņas uzdevums

to stiprināt garā un jūtās uz lielo gaitu. Bet varbūt es

velti uzbudinos, un Jūs atgādināsiet man tāpat kā izgā-
jušo reizi, ka vajga apspiest jūtas, likt vadīties no prāta,

un tas būs pareizi. Izgļājušo] reizi Jūs mani parpratāt.
Ja gribat materiālu substrātu Lpl., tad tas varētu būt

proletariāts, kurš faktiski nesis visas šķiru cīņas un arī

elpas garu, bet vienmēr atslābis, kad valdošā šķira ap-

mierinājās. Pretruna būtu tad, ja Lāčplēsim vajdzētu
nozīmēt tikai buržuāziju, bet kamdēļ gribat tā nesaprast?
Ir pretruna: Lpl. pats apmierinājās, tātad nevar vest ga-

lēju cīņu, — un es tomēr uz to ceru. Manā apziņā šo

pretrunu izlīdzina tas slēdziens: katra šķiras kustība iet

no apspiestības caur cīņu uz uzvaru, t. i., mieru un tad

valdību, t. i., citu apspieš. Šķira seko viena otrai tādos

attīstības lokos, bet katrs loks nav vienlīdzīgs agrākam,
bet plašāks, līdz beigās šķiras pašas sevi iznīcina, kad

galīgā cīņā atsvabinājās pēdējā zemākā, kura vairs ne-

apspiež citas, jo zemāka vairs nav. Tad loki izbeidzas.

Lpl. ir galējs spēks visos lokos, liekas gan, atnākot at-

pakaļ lokā, bet augstākā, te pretruna arī raisās (te cilts,

kas to cīņu vedīs galā). Laimdota ir ikreizējs ideāls katrā

attīstības lokā; līdz ar viņas sasniegšanu iestājas miers

un pieticība. Zināms, katrā lokā Laimdota ir citāda, bet

viņas kustības tendences ir vienmēr tās pašas. Tā, piem.,
dzīvē tipa priekšstāvji ir dažādi, tips viens. Spīdola ir

pretspēks, kas dzen pāri pār ideālu (Laimdotu), Sp. un

Lm. cīņa ved uz ideālu nākošā lokā. Dzejai kā organismam

vajga simbolu bagātības visām attiecībām, un galvenām

pat vairāku, tomēr visai pilnībai jākopojas cilvēkā kā

simbolā, kas pats attīstās visu aptverošā simbolā. Tā,

piem., pils ir palīgu simbols, neorganisks, Laimdota or-

ganisks. Līdz šim dzejā vienīgi bija šādi neorganiski,
mehāniski simboli, tie pietika, kamēr dzejā nepazina dia-

lektiku, netēloja dinamiku vai attīstības principu. Organ.
simbols pats attīstās, Un tas vien spēj attēlot masu kus-

tibu, idejas, ja gribat. Un tāds organ. simbols ir tik cil-

vēks. Tā Marx pirmais saprata ražošanu attīstībā (ne
tikai mehāniski kā t. s. sabiedriskā organisma mācitāji
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Spen[sers], Schāft[sberijs] v. t. L). Sis pats attīst. princips

jāpiemēro dzejā, tad tik varēs izteikt masu kustību (ma-
teriālo un garīgo) mākslā, tas būs t. s. jaunā māksla,

kuru tā meklē. «Ug. v. N.» šis princips piemērots pirmo
reizi apzinīgi, kaut gan atrašana un darbs drāmā bija

pusneapzinīgi kā jau katra garīga radīšana. Ne senās tei-

kās, ne R. Vāgnļeraj «Nibelungos» vēl nav šīs apziņas
un mērķa, — modernā deka[de]ncē un simbolismā jau
ne tik ne; vispār es nezinu nekur tādu piemēru. Bet

senās pamata un godu teikās ir pirmais «loks», un to es

gribu spirālē vest tālāk.

Bet viss sacītais par organisku, dinamisku simbolu pa-
liek nepilnīgs, ja neievēro to, ko tik skaidri izteic Jānis9

.

1) Simbolam jābūt konkrētam, dzīvam cilvēkam; ja tas

nav, tad neskatot uz visu, tomēr nedzīvas alegorijas; to

pieredzējuši visi pasaulsliteratūras virzieni, kad viņi ne-

deva vairs dzīvus cilvēkus, bet šablonas, jo nebija dzīva

satura. 2) Iracionālais, no tā nešķiramais elements. Beigās
vēl dzejas darbam jābūt pašam organiskai būtnei, ar

patstāvīgu dzīvību, un dzejniekam iet kā tēvam, kurš

nevar noteikt dēla būtni. — Tā sapratis (nu jau 4 gadi,
kā «Ug. v. N.» rakstīta) tikai Jānis un Jūs varat iedomā-

ties manu entuziasmu par to; man vēl tagad kauns to

izteikt vārdos, kuri vienmēr nenozīmīgi. Neesmu simbo-

lists, tas izsaka par maz, zīmējas tik uz tehn. līdzekļiem,

pat ne uz metodi, tāpat kā neesmu impresion., ne ro-

mantiķis. Vajga cita vārda šim kompleksam no jauna
nolūka (masas tēlošanas virziena; sintēze un filozofija,
attīstības likumu saņemšana kopā). Mīļais Jānis lai dod

vārdu.

Saprasts laikam netiks ari «U. v. N.», jo viņš prasa,

lai uzskata dzeju no gluži jauna redzes stāvokļa. Kas pa-

radis dzejā redzēt tikai statiku, paliekošu attiecību, labāk

masu un ideju, un parādību, kas neattīstās, nemainās icda-

mās, — tas arī atzīs par pareiziem tikai alegorijas jeb
mehāniskus simbolus, kādi piemēroti statikai, tāds nere-

dzēs lēti, ka še nav pretrunu pilnas alegorijas, bet orga-

niski (mainošies) simboli, kuri nebūt neattēlo statiku. Bet

simboliem ir konkrēta forma priekš ideju dinamikas, t.i.,

masas un idejas viņu attīstībā un maiņā. Vērotājs domās,

ka viņam sniedz parasto, un redzēs, ka kas nav kārtība,

viņš neredzēs tūlīt jauno un arī nevēlēsies to redzēt, jo

tas spiež viņu domāt, pārradīt savus uzskatus, t. i., darīt

lielu darbu, un viņš taču gribēja atpūsties. Kūtrības
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likums ir tas pats materiālā dabā kā garīgā. Pret to jā-
cīnās. Inteliģencei vairāk līdzekļu saprast jauno, bet ne-

kādas gribas, jo jaunais iet pret viņu, darba masai maz

līdzekļu, bet viņai griba iet līdz ar jauno un viņai tas,

ko sauc par instinktu. Kā viņa nesaprata Marxa vārdus,
bet viņa garu, tā, es domāju, viņa izturēsies arī pret

jauno mākslu, — tā nāk no viņas un iet uz viņu, un

līdzi mana pajaušanās un cerība.

107.

E. BIRZNIEKAM-UPĪTIM

Kastaņolā 1908. gada 27. augustā

Sirsnīgi sveiki! Es ceru, ka aizspēšu Jūs vēl Jaltā. Sil-

lera «Laupītājus» esmu jau iesācis;' Hugo «D. j.»
2 ir

pastellēts, un Asp[azijaļ tos tad tūliņ sāks tulkot. — Ce-

nas mums mēdza būt šādas: literār. prozas tulko-

jumi — 15 r., dzejas tulkojumi — 20—25 ib\. Vispār tās

pašas cenas, kas parastas, arī mums būtu pa prātam.
Maksājuma veids pilnīgi Jūsu ziņā; kad Jums labāk ir

zināma mēneša summa, kā mums sūtījāt pērn, tad mums

tā arī ir patīkama. Dabiski ir, ka maksātājs nosaka maks.

veidu. — Vēlam Jums labi atpūsties un izveseļoties. Asp.

par veselību bieži žēlojas; man ir labāk. Paliekat daudz-

reiz sirsnīgi sveicināti no mums abiem. Sveiki!

108.

A. CIELĒNAI

Kastaņolā 1908. gada 9. septembrī

Mīļā, dārgā biedrene, šo rakstot, dabūju Jūsu skaisto

karti un ar sirsnīgajiem sveicieniem, par visiem lielo pal-
dies. Steidzos Jums tūdaļ paziņot, ka saņēmu šodien

labu ziņu, kas uz mani attiecas: no Rīgas raksta mani

draugi no seniem laikiem (Jūs tos laikam nepazīstat),
ka sadabūjuši naudu un uzņemas manu dzejoļu izdo-

šanu.' Simtu, simtu paldies par Jūsu pūliņiem un mums

parādīto līdzdalību, mīļā, labā biedrene. Pēc kādas ne-

dēļas es jau varu dabūt tuvākas ziņas un ceru, ka va-

rēšu iztikt bez Jūsu minētā izdevēja.
2 Izsakāt viņam un

visiem, visiem, kas par šo lietu interesējušies, manu
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sirsnīgāko pateicību, es nekad neaizmirsīšu piedzīvoto
laipnību.

Sarunas par subskripciju lūdzu arī vairāk neturpināt,
bet tik paturēt uz mums vienmēr to pašu labo prātu.
Drīzumā ceru arī aizsūtīt Jums to parādu, lai Jūs va-

rētu atkal palīdzēt citiem ar savu devīgo roku un labo

.iirdi. — Mākslenieki man vairāk nav rakstījuši, kaut

gan es tiem tūliņ atbildēju. Lugānas pastā priekš Jums

vairāk nav nekas pienācis.
[Pusizdzisis vārds] rakstīšu un pateikšos. Vai Smits 3

no Amerikas bija pie Jums? Vai pazīstat viņu tuvāk?

Daudz, daudz mīļu labdienu no mums abiem.

109.

E. BIRZNIEKAM-UPĪTIM

Kastaņolā 1908. gada 18. oktobrī

Mīļais draugs, saņēmu nupat Jūsu kartiņu un pāris
dienas pēc tam naudas sūtījumu — lielo paldies! «Lau-

pītāji» no Šillera būs gatavi pēc pāris nedēļām, — būtu

jau agrāk, bet pašā pēdējā laikā nāca no Eķa piedāvā-

jums izdot manu Kalendāri, un, tā kā tas ir termiņa

darbs, tad «Laup.» atliku drusku. Kalderona lugu' likšu

tūliņ atsūtīt šurp iz Rīgas, kur viņa guļ. Oriģinālus un

citus tulkojumus varēsim sagatavot tik pēc svētkiem.

Kad būšu saņēmis Jūsu vēstuli, rakstīšu plašāk. Aspfa-
zija] jau gandrīz mēnesi ļoti nespēcīga, kādu nedēļu pat

uz gultas gulēja. Gratulē Jums uz izveseļošanos un liek

sirsnīgi sveicināt. Paliekat veseli, mīļais draugs, sveici-

nājāt bakiniešus un esat pats daudzreiz mīļi sveicināts.

110.

K. ĶIRPĒNAM

Kastaņolā 1908. gada oktobra beigās

Mīļais, dārgais! Liels paldies par Līgotņa literatū-

ras vēstures atsūtīšanu; nebiju cerējis, ka viņš tik ātri

paspēs tik pilnīgi caurstrādāt savus materiālus, nu te

ir, cik ātrumā viņā ieskatos, paveikts liels paliekošs kul-

tūras darbs, kāds arī bij jūsu «Tauts. pam. māc-as»
1

,
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tikai te ir pilnīgs oriģināls, un arods līdz tam bij gluži

neizkopts. Pēc t[autas] dz[iesmu] krājuma, gramatikas

(vārdnīcas vēl nav) nu tik mēs ar lit. vēsturi varam

skaitīties par kultūras tautu. (Baltijas vēsture drīz jau
nu arī būs, pateicoties Landeram.) Tas ir Līgotna lielais

nopelns. — Tiklīdz atkratīšos no steidzamākiem darbiem,

rakstīšu viņam pašam, un, kad būšu vēl brīvāks, jāraksta

par to atklātībai. — Bet nupat esmu līdz kaklam iesti-

dzis darbā: piepeši, nedēļas divas vai trīs atpakaļ, at-

nāca pieprasījums, lai es taisot savu Kalenderi. Apgādā-
tājs būšot Ēķis; maksāšot arī. Tātad es likos klāt un

šonedēļ beigšu un nosūtīšu. Man tas gan nāca par daudz

nelaikā, vajdzēja pārtraukt darbu pie dzeju krājumiem,
un tie man taču nepieciešami vajdzīgi. Es nezinu, kā

ar maniem spēkiem būs, bet, kad vajga par daudz, tad

taisni spēj. Par nelaimi vēl Aspazija slima jau ilgāku
laiku. — Dz. krājumu

2
nesūtīju, mierinādamies, ka pa-

stipr. kārtība palaidīs grožus lēnāk, bet nu lai iet tūlio

uz svētkiem. 3 Nosūtīšu Tev rokrakstu līdz jūsu 1. nov.

Bet nu es gan gribētu visus kopējā krājumā: 1) atse-

višķi 3 krājumi nevar iznākt ātrāk kā I—21—2 gados, un

taču viņiem jāiznāk ātrāk, jo ir laika dzejas, 2) katrā

krājumā sava viena sajūta, un tas izliksies vienpusīgi
un dos nepareizu sajēgu, 3) kopējās tā nekaitēs strīpo-

šana. Tikai nu naudas vajdzēs vairāk, bet risks toties ma-

zāks. Grāmata būs dārga gan, bet varbūt varēs dot %. —

«Liter. vēsturi» nodošu bibliotēkā.4
— Apsūdzības rakstu

pēc «P. M.» gan loti lūdzu atsūtīt. 5
— Kā tas izskaidro-

jams, ka Bjergs] raksta iekš «Apskata»? Vai nenāk vēl

pats atpakaļ? — Vai «Jaunais teātris» varēs pastāvēt*"1
KādēJ pēdējo viņa lūgumu parakstījušas tikai 15 bied-

rības? Kādēļ visas kases, arī Bisnieka, ir pret to? Vai

nav viss dekadentu rokās? Raksti par visiem notikumiem

plaši, mīļais, jo es dabonu loti maz ziņu.

Daudz, daudz sirsnīgi sveicieni no mums abiem.

111.

A. DEGLAVAM

Kastaņolā 1908. gada novembra sākumā

Mīļo brālīt, še Tev Elza izmeklēja skaistu karti (nav

tālu no m»ms), patlaban to līdz ar daudz mīļiem svei-

cieniem un skūpstiem, jo garāku vēstuli tūlīt nav laika
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rakstīt. Tiklīdz nogrūdīsim steidzamākos darbus, tad at-

bildēsim par visu. Es biju nupat staigāt un atpūsties, un

nu redzu, ka nokavējis uzrakstīt par J. Asaru. Bet grūti
man arī būtu nācies, jo pēdējie notikumi tik smagi.'
Sveicini H[ermani]. So vēstuli nodod Drfavniekam]. «Sie-

viešu kalendārs» top pašlaik rakstīts, un tad nu Tev

arī vajdzēs priekš tā dot kādu stāstiņu. Paliekat abi mīļi
sveicināti un turaties pie labas veselības. Sveiki!

112.

B. PRIEDĪTIM

Kastaņolā 1908. gada 7. novembrī

Mīļie ļautiņi! Elza jau kopš laika slima, un gribam
hraukt ar viņu pie Sahlv uz Bernu, gaidām tik atbildes.

Tātad tūliņ diemžēl nevaram Jūs apmeklēt; 1 varbūt ka

Tu, Maimi2, varētu vēl līdz šejienei atbraukt. Bet Tev

jau ari taisni tagad būs daudz pūles, kamēr noliksi

Brenci pie vietas. Vēlāk tad jau no Bernas būs vieglāk
milo Brenci sasniegt. Jau tagad mums taču ir tā apziņa,
ka esam tuvāk vieni otriem. Diemžēl nevar vienmēr,

ko grib, un tā mums laikam būs jāpaliek Tevi neredzē-

jušam, mīļo Maimi.3 Paliekat mīļi sveicināti.

113.

B. PRIEDĪTIM

Kastaņolā 1908. gada 11. novembri

Mūsu mīļie, esat nu sirsnīgi sveicināti mūsu zemē!

Rakstīju jau reiz uz Davos-Platz, Sanatorium Turban,

ka Elza puslīdz līdzīgos apstākļos, — šinīs dienās gai-

dām atbildi, kad profesors pieņems (viņiem jāpieprasa
jau divas nedēļas iepriekš), tad būs jābrauc. Tā šim

brīžam tūliņ nevar iznākt redzēšanās, bet varbūt mums

jābrauc uz dzīvi uz Cīrihu vai Bērni, dakteru dēļ, tad

jau ar Brenci gan redzēsimies. — Mīļus sveicienus Va-

gulim; mēs domājām, ka viņš kur tāli projām, ka nav

nekādas ziņas laidis. 1 Esat nu pulciņā cik varat priecīgi

un (iegādājat?) tos, kas nevar būt līdzi. Miji, mīļi sveic.
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114.

A. BIRKERTAM

Kastaņolā 1908. gadā, ap novembra vidu

Cienījamais draugs! Jūs nebrīnēsaties, ka es Jūs tā

uzrunāju; kas ar tik sirsnīgu draudzību varējis par mani

runāt mūsu pirmajā literatūras vēsturē, 1
tas jau ir mans

draugs bijis, un šis jaunais vārds tikai apstiprina vecās

jūtas, kuras uzradās jau viņās skaistajās dienās, kad

jūrmalā bijām kopā un garīgi sapratāmies.
2

Dziļi aizkus-

tināts un sarkdams, un brīnīdamies, es tagad lasu, kā

Jūs ar ģeniālu spēku esat aptvēruši laiku un patību,
kas no viņa izaugusi, un ar tādu caurspīdīgi skaidru

vienkāršību to attēlojuši. Caurspīdība, vienkāršība un

tomēr plašums ir augstākais, ko var teikt par kritiķi un

mākslenieku, un pēc kā es tik cenšos. Līdz šim mums

nebija kritiķu, kas būtu spējuši caur kritiku radīt tēlus

(priekš tā vajga divkārša spēka, bez analītiskā — arī sin-

tētiskā jeb dzejnieciskā), bija mums visaugstākais — vīri

ar plašu zināšanu un skatu, ar fantāziju (piem., Asars), —

vai dzejnieki, kas kritikā gribēja iztikt ar saviem dzej-
nieku līdzekļiem vien.

Ja iedomājos, piem., V. Eglfīša] plašo fantāziju par

tematu «Poruks», 3 tad man jāsmejas; pretī Jūsu tēlo-

jums tik īsā apmērā, gluži reāls un stingri loģisks, bez

kādām mistiskām puķēm un tik skaistā stilā, plastisks,
dzīvs kā organisms. Tā līdz šim kritikas un raksturoju-
mus nerakstīja.

Es varu iedomāties, kāds gluži jauns mākslas darbs

iznāks Jūsu monogrāfija, kur Jūs šīs savas spējas varat

pilnīgi atraisīt un iet jaunus ceļus, kā Jūs to jau darī-

juši romānā.
4

Es tik vēl par vienu gribēju sevišķi pateikties, ka Jūs

uzsverat manu dzimtenes mīlestību: pats kaunies ne vien

to teikt, bet pat apzināties, un, kad cits to izsaka, tad

tik jūtu, cik dziļi tas sēd. Jūs man arī daudz citās vietās

esat teikuši, ko es tikko apzinājos (mūsu darbība jau
ir pusapzinīga), kā ģeniāls aktieris izteic bieži to, ko

autors nebija apzinājies. Sevišķi smalki izvesta ir «U.

v. N.» analīze, ar apbrīnojamu instinktu atrasti viņas dzī-

vības nervi: es atkal neviļus iedomājos to jūrmalu, kur

mēs visi bijām kopā, jo tur arī Spīdola un <U. v. N.»
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rakstīta. — Man tik daudz būtu ko teikt: bet ļoti stei-

dzīgs darbs (kalendārs un tad dz. krājums), un Aspa-
zija] turklāt slima, vienu tomēr gribu vēl teikt: es par

impresion. stilu baidījos minēt, domāju par agru, un nu

Jūs man par lielu brīnumu to tik skaidri aprādāt un

analizējat «U. v. N.». (Par to gribētu Jums plašāk rakstīt

vēlāk, man gribētos, piem., cita nosaukuma.) Es Jums

beigās gribētu vēl izteikt pateicību, bet baidos, ka ne-

iznāk banāli, lai tās vietu izpilda manas draudzības jū-
tas, un es esmu labs draugs saviem draugiem.

Jūs esat manu darbību daudz, daudz atzinuši arī tur,

kur tas netika darīts; ar draudzīgo, lielo uzslavu Jūs

esat rādījuši, kādi mērķi man ir jāsprauž un jāsasniedz
mūsu lietas labā, un, ja es jel vienā zinā spēšu ar sa-

viem turpmākiem darbiem sasniegt kādu dalu no tās

nozīmes, kādu Jūs man pieliekat jau tagad, tad es par
to pateikšos Jūsu draudzībai un zināšu, ka es to izpel
nījies tikai tās lielās lietas dēl, kas man dārga.

115.

E. PĪPIŅAM

Kastaņolā 1908. gada 18. novembri

Ļoti cien. 18. IT 8.

Ar lielu prieku lasīju Jūsu paziņojumu par jaunā laik-

raksta dibināšanu un uzaicinājumu līdzstrādāt. 1 Lai ne-

nokavētos pirmai burtnīcai, sūtam še tūdaļ līdzi pāris
dzejoļu; 2 kad tiem celtos šķēršļi, tad, lūdzu, atrakstāt.

Vairāk šai burtnīcai tagad nepaspēsim, jo man ir ļoti
steidzams darbs, un Asp[azija] nevesela. Ja «Stari» vairs

šogad neiznāktu, tad no turienes tiktu brīva «pasaka iz

īstenības» «Meitenes mirte» no Asp. (nepilna loksne). 3

Uz priekšu ko solīt tagad vēl ir grūti, varam tikai dze-

joļus un A. fantāziju «Balts un sarkans»,
4 bet strādāt

jau strādāsim, jo vairāk vien tādēļ, ka Jūs kā redaktors

mums būsat sevišķi simpātisks, un, kā Jūs zināsat, mūsu

simpātijas ir pastāvīgas. Sim laikrakstam es arī ceru

visilgāko mūžu, jo, pēc manām domām, taisni uz viņa

tehniskos principos šinī laikā ir visdrošāk dibināties.
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116.

E. BIRZNIEKAM-UPĪTIM.

Kastaņolā 1908. gada 19. novembrī

Sirsnīgi sveiki! Kalendāru esmu pabeidzis jau kopš
nedējas un šonedēļ beidzu vienu dz. krājumu; tad tur-

pināšu atkal «Laupītājus», no kuriem ir jau gatavi trīs

cēlieni, viens no manis un pārējie no Asp. 1 Vairāk viņa

tagad nevar, jo apslima tā, ka brauc rīt uz Bērni pie

profesora. Te tie iemesli, kādēļ «Laupītāji» nav jau ga-

tavi; tagad atrakstāt, kurp lai sūtu gatavo manuskriptu:
uz Jums vai uz Rīgu? Jūsu solīto vēstuli neesmu saņē-

mis. Kad arī Jums sūtu, tad Jūs dabūsat to vēl novembri

un līdz svētkiem atliek laika nodrukāt. Šimbrīžam sa-

ņemat mūsu sirsnīgākos sveicienus. Jūsu [paraksts].
Vai Jūs negribētu izdot pēc jaunagada stāstu krājumu

no Asp., būs 6 loksnes. Daudzreiz sirsnīgi sveicināti no

abiem. [Paraksts]

117.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1908. gada 21. novembrī

H. P. biju šodien ciemā pie Šarteniem 1 uz pusdienu,

nogāja labi, ar veceni runājām kā zoss ar cūku, bet

labi sapratāmies. Šo karti pēc atnesa lavandaja,
2 lai Tev

aizsūtot.3 Daudz labas dienas arī no lavandajas un Lui-

gūia. Rakstīšu pats arī šodien.

118.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1908. gada 22. novembri

Manu sirdsmīļumiņ, Tavu kartiņu dabūju jau šorīt, un

man bij, it kā es jau būtu zinājis, ka viss izies labi. Ka

nav organiska vaina, bija domājams no tā, ka Tev taču

pa laikiem ir bijis arī labāk, kā, piem., Stabā' un arī še

pirmo vasaru. Nu Tu zini, mīļo labumin, un nu vari

nemt pats sevi ārstēties un lielo pūku kā palīgu. Gan

jau nu izārstēsim ar siltumu un ēšanu, un labu turē-

šanu. — Kā nu būs ar Cīrihas braukšanu? Vai siltuma

dēļ tur vai te? — Vai prasīji arī, kādēļ nav bērns bijis?
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Man liekas, ka Tu nebiji sastādījis jautājumu listi un

varbūt tā aizmirsi par dažu jautāt. Es ar pēdējās dienās

ar to darbu biju kā iemidzis un nekā nepārrunāju. Ja

būtu kas svarīgs palicis nejautāts, tad jau vari vēl īsākā

audiencē paprasīt. — Sveicienus Cielēnietei vispārīgus

un sevišķus uz dzimumdienu. — Un nu pai šenes noti-

kumiem: pie Šartenicm biju šodien pusdienā, dikti ne-

gribējās iet, jo diena pagalam, bet jāpilda solījums, un

nu: izrādās, ka nebija nemaz gaidījusi! Par laimi es ne-

biju nostrādājies un nezaudēju humoru, tā vēl nogāja
viss labi, pērnos tos 3 sievišķus smīdinādams, tā priecī-
gākā ir vecā māte. Pate ir vēl arvien }oti laimīga, ka

viņi top slaveni. Edām polentu. Karolina taisītāja. —

Sonderforch-Umweg ir nemierīgs, liekas, ka meklē Tevi

pa sienu un tabaku, pa vīnu stalažām un jumtu šķorēm
un brīnās, ka arī tur Tevis nav. Visa māja grib viņu pa

nakti noturēt istabā, bet tas tik reizi izdevās, tad arī

piebļāva visiem ausis un no rītus pelnos bij veikala da-

līšanas: pelnus es tagad vienmēr atstāju, bet viņš nepa-
liek, nupat nolaizīja man degunu, iekoda reizi un ārā,

tātad iekošana nozīmē ne vien ēšanu, bet arī tās pret-
statu. — No svarīgām lietām vēl noticis: 1) Kurcis atsū-

tījis mīlestības vēstuli un 25 frankus; lai piedaloties pie
Landera «Imanta»; 2

gribu atbildēt, ka man bail no L-a

simpātijām priekš Niedras,3 2) Raņķis grib izdot otrā

drukā «Noskaņas», bet vai nekonkurēs ar jaunajiem dze-

joļiem? Ko atbildēt? 3) Brālis prasa, kur Tavs apsolītais
artikels par siev. kustību pērn?4 4) Tu gribēji sataisīt

pēc «Gleichheit». Atbildēšu, ka Tu nevarēji. Viņš arī

nobēdājies par K. D. uzbrukumu.5 5) Jāmierina. — Pats

strādāju tikai vienu dienu. «Ziemeļblāzmai]» dzejoli pa-

beidzu, vairāk nekā; jūtos iztraucēts; šodien atkal visa

diena beigta. — Pusdienas ēdu pēc savas modes: maizes

vietā sieru, sviesta vietā avīzes, cepeša vietā — Schāfeli,

runcis Theilhabers ēd vēl tikai teļa cepeti, labu, bet

daudz. Herzensseeliņ, Liebvogiņ 8
.

119.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1908. gada 23. novembrī

Esmu jau divas kartiņas dabūjis, aizrakstīju vakar

vēstuli, šodien notikumu maz, tikko pietiek kartiņai.

Alsobald VVeiter cītīgi palīdz saimniecībā, viņš ēd gaļu,
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es mazgāju katlus, un tā mēs iztiekam viens ar otru.

Aizgāja tagad Tevi meklēt vistu stallītī. Ziņa par Taviem

zobiem mūs pārsteidza, bet ne patīkami, baidāmies, ka

Tu nerādītu zobus par daudz. — Vai biji jau kādā kon-

certā vai teātrī? Jums būs «Lohengrīns» trešdien, tas

Tev patīk, aizej. Ceturtdien «L'eventail». — Es vēl ne-

esmu neko aizsūtījis. Šodien atkal apmācies. Vai tur jau

sniegs? Kā ir ar aukstumu? Sveicini visus.

120.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1908. gada 24. novembri

Dabūju Tavu kartiņu un reizē arī ciemakukuli, par

kuru izsaki Cielēn kdzei daudz mīlu paldies. Katrs gar-
dais kumoss slavē devēju. Šlipenbahs arī dabūja savu

tiesu un atrada, ka labs gan. Citādi viņš ar mani BftU

visai mierā, nesēd daudz mājās, Frauchen 1 jau arī ne-

esot, smādē manu ēdamo un neatstāj man nekā pāri. —

Vēstuli dabūju no Antona, laba. — Šodien pastrādāju
un gribu īsti rīt jau beigt, bet nezinu, vai paspēšu.

Stipri manās nogurums, kaut gan daudz dienas tiku izlai-

dis. Izstaigājies nu vēl labi pa koncertiem un «Lohen-

grīnu» nepalaid garām. Apklausies, kur ir lielāka ko-

lonija — Bernā vai Cīrihā, tur vajdzēs aizsūtīt Līgotņa
«Liter[atūras] vēsturi». Sveicini nu atkal visus. Lido.

121.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1908. gada 25. novembrī

Dabūju visas tās smukās kartiņas — man nu gan tik

tādas dailrakstāmas vien, bet rīt iešu uz Cassarā1, tad

paņemšu. Jāiet visvairāk dēl tā Ohrab-Silberschein,
kas tā esot par virtšafti 2! gan jau nu redzēšot, kad pār-
braukšot Frauchen3! Jāiet vien ir. Nepabeidzu šodien,

varbūt pat ne rīt. — Šodien tādi notikumi: ka vējš izsita

manu logu, Biruta atrakstīja vēstuli, pats izvārīju putru,
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bet neēdu, runcis izskaitīja līdz trim, saimniecei at-

brauca viesis, saule jau trīs dienas. — Aprunājies labi

par palikšanu Bernē vai Cīrihā; ko teica dakters? Kā

ir ar krāsnīm? — Vai nopirki sev siltas kurpes? — Ku-

rai kolonijai jāsūta Līg[otņa] «Litjeratūras] vēsture»? — Iz-

staigājies vien pa teātriem, kad ar nogursi, tikpat būs

savs atspirgums, un gan jau vēlāk atpūtīsies. Lido.

122.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1908. gada 26. novembrī

Mūsu Slāgzāns jau skaita līdz trim, tas nozīmē vēl

trīs dienas; istabā viņš nesēd, bet tāli prom arī neiet,
kas zin, kad nāks. Labi bij, ka paliki gultā, ļaunākais
laikam nebij teātrs, bet negulēšana līdz 4, tas piepūlē
visvairāk. Rakstīt nu vairs neraksti neko garāku, gan

jau dabūsim zināt savā laikā. Strādāt arī nestrādā, ne

priekš tam brauci. Kad vēl paspēj, tad atraksti, ar kuru

vilcienu brauksi un kad būsi še. — Šodien un rīt vāru

minestru 1
,

bet Hochheraus nemaz nenāk palīdzēt, tikai

vēl ēst, lai jau vīrišķis pats tiekot galā. Lika tikai Tev

atvest bifstek, to vieglo gaļu lai neņemot. — Ar darbu

vēl neesmu galā, tepat butu, bet aizvien vēl kas jāpie-
liek. Sveicini kdzi. 2 Lido.

123.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1908. gada 26. novembri

Rakstu tūliņ, no rītus pēc Tavas kartiņas saņemšanas;

ja Tu ceturtdien dabū zobus, varbūt tad jau brauc piekt-
dien, un šī mana kārts Tevi vairs nesasniegtu. — Brā-

lis atkal pieprasa pēc pārskata par «siev. kustību». Svei-

cini mīli Hferteja] māsu, mierināt jau nav iespējams. —

Šorīt mums bij pirmā salna; Sommertags nepaliek pa

nakti iekšā; jāejot Tevi meklēt, vai neesot baznīcā. —

Nenopūlies par daudz ar ilgu runāšanu. — Tu vari
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ai savu biļeti braukt cauru sestdienu līdz svētdienas

ritam. Es gaidu, vairs nerakstīšu. Sveicini visus radiņus

un draugus — vecos un jaunus. Lido.

124.

A. DEGLAVAM

Kastaņolā 1908. gada 27. novembrī

Mīļo brāl, esmu tagad viens pats mājās. Elza aizbrauca

pie ārsta profesora, nu jau nedēja: briesmu nav, tikai

liels vājums un nevar strādāt. Tā arī Tev solītais raksts

neiznāk; būtu es viņu uzrakstījis, bet Tu zini, ka es stei-

dzos ar Kalenderi un ar krājumu, un ar tulkojumu.
Sāku es jau arī apgurt, un, kad nu man ari tā bus otr-

reiz, tad var vēl spēki izsīkt. Turies nu Tu, Tava reize,

tā atbilde K. D-iml bija īsta vīra vērts. Patīkami ir, ko

Tu saki par L. vēstuli,2 bet šaubos atkal, ka viņš tāds

fanātisks Andrieva cienītājs. Vai nu L. ir muļķis, vai

patiesi putrotājs, abās reizēs nav nekāda labuma. Kā

arī var kritiku uzrakstīt, kad nav lasījis Tavu romānu?

Paliekat abi mīli skūpstīti. Sveiks.

[Paraksts.]

125.

K. ĶIRPĒNAM

1908. gadā, ap 2. decembri

Mīļais, labais, stipri nostrādājos un esmu nu izgājis
kāju ceļojumā; rakstu Tev no ceja. Pirmais dzejoļu krā-

jums,
1 kā runājām, ir gatavs (varbūt vēl viena otra vieta

drošības dēļ jāpārraksta), un varbūt Tu viņu jau būsi

saņēmis vai saņemsi šais dienās. Te cejā nu lasu itāliešu

laikrakstos, ka kara stāvoklis esot atcelts;2 tas daudz

ko pārgroza ari šinī lietā; atkrīt nost liela daļa no rū-

pēm par sarežģījumiem. Daudzus dzejojus esmu apzīmē-

jis ar ? un kad tie atkrīt.
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126.

E. BIRZNIEKAM-UPĪTIM

Kastaņolā 1908. gada 7. decembrī

Sirsnīgi sveiki! Nupat saņēmu Jūsu vēstuli un tūliņ
atbildu. Ka druku sāks tik janvārī, man patīkami: aiz-

vakar nobeidzu un aizsūtīju dz. krājumu un 2 nedēļas

atpakaļ Kalendri, tādēļ esmu noguris. Pēc 2 nedēļām

saņemsat «Laupītājus». Asp[azijai] stāsti 5 gatavi, viens

vēl jāraksta; tā būs otrā grāmata. Kā trešā varētu nākt

Kalderons, bet rokraksts esot pašlaik aizsūtīts uz dramat.

cenzūru; noraksta man vairs nav, tātad jāpagaida. Asp.
nupat bija nopietni slima, vajdzēja braukt uz Bērni

pie profesora, tagad vēl ļoti vāja; savu stāstu krājumu

nobeigs tikai janvārī. Viņa domā līdz tam neturpināt
Mopasāna tulkošanu, — tas nāktu vai kā ceturtā, vii

piektā grāmata (vai vēl pēc mana dz. krājuma). — Mī-

ļus sveicienus un labākās sekmes biedriem viņu jaunajā

uzņēmumā un Jums kā visu biedru mīļam pabalstītājam.
Naudas 50 r. pietiks, jo ceru dabūt honorāru par ka-

lendāri. Sveiki.

Ja tiekaties, nododat daudz sveicienu Vilim. Sveiki.

Saņemat no mums abiem daudz, daudz labu dienu.

127.

A. RAŅĶIM

Kastaņolā 1908. gada 7. decembrī

Ranķfimļ. Ļoti godāts kungs! Saņemat vispirms daudz pal-
dies par piesūtītām interesantām brošūrām un par laipno

priekšlikumu «T. N.» izdošanas lietā. 1 Man jāatvainojas,
ka tik vēlu rakstu, bet mani kavēja manas sievas slimība

un steidzams darbs, kuru nupat nobeidzu — tas ir jauns
dz. krājums. Šis pēdējais apstāklis, kā Jūs redzat, jau

dod atbildi uz Jūsu manim tik godinošo priekšlikumu] —

caur to būs neiespējama laikam «T. N.» jauna izdošana,

jo divi krājumi stāvētu viens otram ceļā. Es gan ceru,

ka jaunais krājums drīz izies, uz ko jau spiež arī taga-

dējais cenzūras stāvoklis, un tad būtu laiks ari «T. N.»

jaunizdevumam. Bet, kad Jūs varbūt «T. N.» vielā ar
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mieru izdot citu dzejas darbu, kas nekonkurētu, tad es

dizrādītu uz Saules cikliem, kuri parādījušies «Auseklī»

un «Staros». Kopā tur būtu apm. 3/2 loksnes, šķēršļu
cenzūras ziņā nebūtu, kaut gan saturs aktuāls un Jūsu

apgādienam piemērots. Ja Jūs ar šo ciklu iepazītos un

vēlētos par to tālāk interesēties, es Jums rakstītu sīkāk. —

Honorāra ziņā paļaujos pilnīgi uz Jūsu nosacījumiem
un piezīmēju tik, ka es mēdzu dabūt pusi no skaidra

atlikuma. Jūs minat par K. Kautska «Mļarksaļ ekfono-

misko] māc[ību]» tulkošanu, tur man jāatbild, ka es ne-

gribu aizstāties ceļā biedru darbam, jo varbūt taču ra-

dīsies līdzekļi viņa izdošanai.2 Būtu labi, ja varētu kaut

kā ierīkot sazināšanos, lai netiktu velti tērētas pūles par
tik liela darba divreizēju pārstrādāšanu, kur tik daudz

citu darāmu darbu. Viens no tādiem darām[iem] darbiem

ir «Kapitāla» tulkošana.3 Es no viņa turpināšanas pēdējā
laikā biju atsacījies, jo nebija gandrīz nekādu cerību

to izdot, un baidījos arī, ka netiek atkal divreiz un par
velti darīts. Se bez tam vajga lielu priekšdarbu, jo nav

jau nekāda nieka brošūrīte, nevar arī tik pavirši rīko-

ties kā līdz šim pat lielākos tulkojumos, kuri top tulkoti

no tulkojum. vien, kas paši ļoti nepilnīgi. Man tagad

priekšā daži citi steidzami darbi, bet, kad «K.» izdotu

pa daļām (5 lokšfņul brošūrās), tad es varētu īsā laikā

sakārtot tādu izdevumu. Vai manusk[riptu] Kalend[āram]
saņēmāt? 7. 12. 8.

128.

K. ĶIRPĒNAM

Kastaņolā 1908. gada 12. decembri

Mīļais, labais, nedusmo man par to nerakstīšanu, ne-

labi tas bij, bet varbūt Tu pats arī pazīsti tādu nogu
rumu pēc gariem un steidzamiem darbiem, kad nav

vairs ne fiziskas iespējas uzrakstīt vēstuli. Tagad pat

pēc vienas dienas atpūtas esmu atkal steidzīgā darbā:

jānobeidz ātri Sillera «Rāuber», no H. A. nāk draudu

vēstules viena pēc otras;
1 atkal garāk nevar rakstīt. Ne-

ļaunojies jel Tu, mīļais, uz mani, ir diezgan, kas ļauno-

jas, un pie tuvākiem draugiem taču vienīgi var drusku

vaļīgāk palaist grožus un atpūsties. Par vēlu arī nāk
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tā grāmatiņa, es zināju to, tikai neiedomājos, ka Tev

eksāmi un es nu Tevi apgrūtināšu jo vairāk. Bet šitādi

darbi jau ir kā lāsts, te domā, ka nu gatavs, te izrādās,

ka jāstrādā no jauna klāt lielus laikus. Kā nastas viņi

nospiež, un tagad, kur man viņa nav vairs mājās, es

uzelpoju brīvi, kaut gan līdz kaklam apkrauts ar darbu.

Nejaunojies, mījais, un palīdzi vēl šoreiz, tādas

grāmatas vairs nerakstīšu, tās nokauj cilvēku. — Izde-

vējs man tika piesolīts, bet, liekas, viņš nu nav vairs

Rīgā. 2 Vai nav iespējams Tev pašam sadzīt kādu, jo
briesmas jau nav lielas. — Vāka zīmējumu var atmest,

citādi iznāks par vēlu, jo varbūt taču būtu iespējams
līdz svētkiem. Ja pēc svētkiem, tad lai taisa pats māk-

slenieks, neesmu nemaz par to iedomājies. — Se klāt

pielikto lapiņu, lūdzu, nodod Antonam. — Vai kādam

cenzoram (oficiāli) arī dosi? Vajdzētu; ari izdevumu ne-

vajdzētu taupīt, gan ienāks pēc. Paliec sirsnīgi sveiks.

129.

A. BIRKERTAM

Kastaņolā 1908. gada 12. decembrī

Mijo biedri!

Saņēmu Jūsu mīļo vēstuli un Jūsu piezīmes par krā-

jumiņu ar lielo paldies. Ka desmit dzejoļiem būs jākrīt, *

biju domājis, baidījos pat par vairākiem, — bet citiem.

Tikai 1) «Vakarvējš» (27 — 28) un 2) «Karā kauta dvē-

selīte» (142), man liekas, varētu palikt: 1) («Vakarvējš»)
ir stipri mīkstināts, «kalnu» pat daudzi nemaz nepazīst
šinī nozīmē; «Kopums», kur tas bij drukāts, nav kon-

fiscēts, 2) («Karā kļauta] dvfēselīte]») ir no citiem arī

atzīts par nebīstamu, un pēdējās lappuses no tā ir pat
mazāk bīstamas nekā pirmās, varbūt šie 4 pantiņi no-

laižami:

«Kautā karav[īr]a vārdu liekat

Sav[ā] dv[ēsles] slepenākā vietā,

Lai to neizrauj jums bargais laiks,

Lai to nedzird klausītāju ausis».

Nolaist pēdējo dalu ir nolaist ideju, un tad dzejolis
būs nesaprotams un bez galvas. Vispār, man liekas, viņš
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vismazāk bīstams, jo ir tikai tēlojums, bez jelkāda uz-

aicinājuma un morāles. Un vajdzīgs viņš man kā visa

krājuma kopsaņēmums, iznākums, arī apoteoze; viņš sa-

tura visu kopā kā katrs «Rezumē»; bez viņa ir daudz

runāts, bet nav nekas teikts. Tās arī Asp[azijas] domas,

kuru viņa bez tam tura par labāko. Visādā ziņā, es do-

māju, cenzoram vajdzētu dot līdzi visu. Man šī cenzūras

piemērošana bij ne vien visnepatīkamākais, bet ari grū-
tākais darbs; jo lielāks paldies Jums, mīļo biedri, par

Jūsu sirsnīgo līdzdalību un pūlēm. — Vai kādam no

oficiāliem cenzoriem arī tiks dots priekš apspriešanas?
Man liekas, to arī vajdzētu. Uz Jūsu mīļo vēstuli šoreiz

vēl nevaru atbildēt, bet drīzumā ceru tikt galā ar vis-

steidzamāko darbu. Esat mīļi sveicināts un sveiciniet

L[īgotņu] J[ēkabu]. Veseli!

130.

K. ĶIRPĒNAM

Kastaņolā 1908. gadā, ap decembra vidu

Mīļais, labais, nu es reizi esmu brīvs, nobeidzu arī to

ievadu un nu varēšu kādu dienu atpūsties ar godīgu

sirdsapziņu. Kad nosūtīju Tev dzejoļus, tad biju tā no-

guris, ka ne par ko nevarēju vairs uzrakstīt to ievadu, —

lai nu iet abi, kādi ir, es viņus vairs rokā neņemšu.

Par daudz nomocīja tā piemērošanās tiem neatkarīgiem
iemesliem, tas ir briesmīgs šķērslis, jo visas domas rak-

stot top jau pašā sākumā nospiestas, iekam vēl lāga
parādījušās, tas ir lielāks šķērslis nekā atskaņas un visa

metrika.

Ko nu Tu, mīļais, ar to grāmateli izdarīsi? Vai varēs

iet ar tiem pārlabojumiem un izlaidumiem? Es domāju,
ka taču ies, un labāk tā nekā konfiskācija. Ja nepiecie-
šami, lai nolaiž labi daudz, paliks taču diezgan neaiz-

skāris, kas nav bīstami. Kad nu maz paliek pāri, tad

varam apslēpt strīpojumus ar to, ar ko citi apslēpj savu

tukšumu: ar papīra izšķērdību: katru dzejoli iesākt pus

lappusē; virsrakstu likt augstāk, tāli nost no teksta;
katru dzejoli no 4 pantiem jau likt uz divām lappusēm;
garākās dzejas starpas likt pa 3—4 rindiņām. Tad vēl

varētu ņemt varbūt mazāku formātu, lai iznāktu vaja-
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dzīgās 6 loksnes, utt. Atraksti man jau tagad īsumā, kas

izrādās, kā Tev liekas ar iznākšanu. Releratu par tiesā-

šanu saņēmu. Vai nevarētu dabūt arī apsūdzības rakstu

par 17. nov.? 1 Paraksti arī kādu rindiņu par sevīm; es,

piem., nezināju, ka Tu «Apskatā».
2 Vai tā taisnība? Tad

jau avīze būs godīga. Vai «Jaunais Teātrs» dabūs sub-

venciju? Raņķis pieprasa, lai es izdodot otrā drukā «Tāi.

Nosk.», bet, kad jaunie iznāk, tad nevar. Antona vēstu-

les dabūju, mīļus sveicienus, bet nokusis, negribas vēl

rakstīt; sveicini sirsnīgi LīgMņu] Jļēkabuļ un Kr[eplinul,
un, ko vēl zini, un esi pats mīļi, sirsnīgi sveiks!

131.

B. SKUJENIECEI

Kastaņolā 1908. gada 28. decembrī

Lai rakstīts tas pantiņš' kā atbilde uz Tavu sūtījumu

un dzeju,
2

— Tu būsi jau aizmirsusi, uz ko tā atbilde.

Bet Tavs viņš ir, lai iet. Visu laiku tiku saraustīts uz

pusu pusēm. Drīz rakstīšu Tev prātīgāku kartiņu. Tava

lielā skaistā vēstule par Tevi pašu mani sajūsmināja,

re, kāda Tu esi bagātai Tu, mīļā Rūtiņ.

132.

A. KASTEĻANSKIM

Kastaņolā 1908. gada 29. decembrī

Augsti godātais kungsl 29. 12. 8.

Es biju pārliecināts, ka Jūsu grāmata jau sen iznākusi,
žēl, ka man toreiz vajadzēja uz ātru roku gatavot rakstu

un ka Jūs man nedarījāt zināmu par izdošanas atlikšanu

uz veselu gadu, es būtu savācis jaunu materiālu im ap-

strādājis no jauna visu ātrumā rakstīto rakstu. Tagad
varu tikai izpildīt Jūsu priekšlikumu par pēdējā raksta

izstrādāšanu un svarīgāko datu atjaunošanu, kuri pa

gadu izmainījušies. Veltīt vairāk laika nevaru, jo esmu

aizņemts ar citiem darbiem. Atsūtiet man korektūras la-

pas, bez tām nevaru ķerties pie darba, jo nav meln-
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raksta. Kas attiecas uz vācu rakstnieku, uzrakstīju uz

dzimteni, taču neesmu pārliecināts, ka atradīšu, jau vai-

idkus gadus neuzturu sakarus. Norādiet, lūdzu, vēlamos

apmērus vācu rakstam arī.

133.

A. GULBIM

Kastaņolā 1908. gada 30. decembri

Gulbim 30. 12. 8.

Tavu sen gaidīto vēstuli šodien saņēmu, — biju gaidī-

jis, ka Tu tomēr izrādīsies par tādu, kādu es Tevi pazinu
no paša sākuma. Tu runā par neuzticību mūsu starpā,
kas cēlusies nenolīdzinātu parādu dēļ: tā gan nav. Tu

zini, ka es nekad neesmu Tev tos atgādinājis un ka Tu

pats no laba prāta atsūtīji man tos vekseļus. Tā neuzti-

cība, kuru Tu jūti, cēlās daudz agrāk, tad, kad Tu savu

uzticību novērsi uz tām pusēm, protams, ar to es Tev

neko nepārmetu, bet tikai izsaku, kā bij. Līdz ar tiem

vekseļiem Tu solīji sākt man nomaksāt no šī gada bei-

gām, tagad Tu atrodi, ka Tev vispirms jāsamaksā vei-

kalniekiem] 5000 r.; es biju domājis, ka man tā mazā

summa vairāk vajdzīga nekā tiem tā lielā. — Par «Kas-

para un Birutas» tulkošanu jau agrāk bija atbildēts:

Aspļazija] uzņemas to darbu1
par Tevis solīto summu

150 rbļ. — Nauda sūtāma uz to pašu parasto vēstuļu
adresi.

Pret «Sidraba šķfidrauta]» tulkotāju M. kdzi viņai ne-

kas nav pretī,
2

viņa to nepazīst; autora tiesības pret iz-

devēju krievu valodā, protams, paliek oriģinālsacerētā-
jai. Novēlam Tev |/ā/ākū teksta trūkst].

134.

K. ĶIRPĒNAM

Kastaņolā 1908. gada 31. decembri

Mīļo, labo! Rakstu Tev uzdevumā un arī savā lietā.

Kāds krievu profesors grib izdot grāmatu par nacionālo

jautājumu un vēlas kādu kompetentu vācu rakstnieku,
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kas uzrakstītu negaru (mazāk par loksni) rakstienu par

Baltijas nac[ionālo] jautājumu no vācu stāvokļa, bet ob-

jektīvi; termiņš 3—4 nedējas. Tagad jau ir liberāli

vācieši; varbūt pazīsti kādu? Atminos, bija kāds Bē-

rents (?), kas rakstīja liberāli par «Sidr. šķidrautu», kad

to uzveda. Kad Tu varētu ieteikt kādu (varbūt Tev kā

avīžniekam tagad ir arī vācu kolēģi paziņas), tad tam

vajdzētu būt gluži godigam cilvēkam. Es neceru, ka tāds

radīsies, un rakstu Tev, tikai izpildīdams lūgumu. — Un

nu mana paša lieta: dzirdu, ka notiesāts vecais Fr. M[ier-

kalns] un vēl turklāt par «Aus[ekja]» dzejoļiem.1 Kad tā

ir, kas tad lai iznāk ar krājumu? Es nevaru redzēt, ka

cits ciestu manā vietā. Ja par to var atalgot, tad labi,

bet tas jau tā nebūs. Ceru, ka šī vēstule pienāks, kad

būsi jau eksāmenus nogrūdis no kakla, 2
— tad atraksti

man pāris rindiņu. Kad nevarēs citādi, būs jāatstāj izdo-

šana. Pasaki, cik tāli jau bija lieta virzīta. Ja būtu vaj-

dzīgs drošības dēl nolaist, cik ieteica A[ntons], lai no-

laiž.* Tev jau ir pilnvara rīkoties.

Paliec nu vesels, mīļais, un saņem mūsu jaungada
sveicienus. Sveiks!

Tats pēdējais garais dz.,3 man liekas, nav bīstams, kad

atlaiž pāris apzīmētas rindiņas, un, ja viņa nav, tad

viss krājums gandrīz nevajdzīgs. Es par to A. rakstīju.
Sveiks!

135.

E. BIRZNIEKAM-UPĪTIM

Kastaņolā 1909. gada 3. janvāri

Laimīgu jaunu gadu un sirsnīgākos sveicienus! un lie-

lus paldiesus par sūtījumu, kuru dabūjām tūliņ jauna

gada pirmās dienās.1 Vakar — beigās — nosūtījām Jums

tulkojumu
2 (rekomandētu

3
). Kad sākat drukāt, tad loti

lūdzu atsūtīt visādā ziņā korektūru; visas manas grā-
matas tik loti pilnas ar drukas kļūdām, tādēļ [ka] ne-

esmu dabūjis lasīt korektūru; korektūrā arī redz, ka jā-
taisa viens otrs pārlabojums. Tā kā šī būs sutns pirmā
grāmata izdevumā, 4 tad korektūra jo vajdzīga. — Mēs

paši dzīvojam gluži vientuli kā vienmēr; tagad jau kopš
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mēneša Asp[azija] slimo ar māgu, Darmkatars 5
,

— ir loti

vāja, bija Bernā pie Sahli, bet nav labāk ticis, nav jau
ar mūsu dzīve priekš tam ierīkota, lai labāk tiktu. Asp.

vajdzēja arī man palīdzēt pie tulkojuma, taisni puse ir

viņas darbs. Priekš stāstu krājuma
0 viņai trūkst tik ne-

pilna loksne. To varēs laist kā otru izdevumu. — Kā

Jums labi iet? vai esat vesels? Vai ko jaunu strādājat?
Kā iet ar arķitekta uzņēmumu? 7 Sveicināt biedrus un

esat pats mīli sveicināts no mums abiem. Sveiki!

136.

A. DEGLAVAM

Kastaņolā 1909. gada 3. janvāri

Mīļo brāli, līdz ar šo nu nosūtu Tev Sillera «Laupī-

tājus», kuri taisīti ar tādām grūtībām un kavēkļiem. 1
Nodod nu tulkojumu teātra komitejai

2
un saņem pretī

honorāru 75 rbj. No tiem paturi māmiņai vienam mē-

nesim un 5 rbj. svētkiem 3
un pārējo atsūti mums; varbūt

Dr[avnieks] līdz tam būs arī samaksājis par Zīslaka ka-

lendāri4, tad to vari arī atsūtīt. Nākošam mēnesim mā-

miņai, ceram, izplēsīsi no Ēka. 5
— Nu par to jauno ziņu,

ko saņēmām no Tevis līdz ar jaungada sveicienu.6 Tu

mūsu stāvokli zini; kad Zfālīteļ būs tāds pats kā agrāk un

progresīvs, tad Elza strādās līdz. Man jāzina vēl tuvāk,

kāds būs virziens (bezpartejisks, vispārizglītojošs? tad

man nav nekas pretī) un kādi līdzstrādnieki, jo ar tiem

kopā nestrādāsim, kas mani personiski un idejiski pret-
nieki; atsūti man prospektu vai uzsākšanas rakstu, lai

no tā varbūt ko noredzu. Citādi man pret Z. nav nekas

pretī,
7 kā jau zini. Pastāsti arī citus apstākļus, kas, piem.,

izdevējs, vecais Arnolds
8? Kāds raksturs būs — famīli-

jas žurnāls kā «HHBa», «Daheim»? Vai ne mēnešraksts?

«Latv. stud. siev.»9 liec tik tad, kad esi pilnīgi drošs,
ka tā ir labi; varbūt būs pat «kristīgs gars», kā bija
«Staru» prospektā? Rīkojies, mījo brāl, pēc sava ieskata. —

Vai taisnība, ka Zeltiņš esot Meksi iesūdzējis? Meksis

nesen vēl «Zbl-ā» sludināja «Virpuli II» kā savu izde-

vumu, tas Zeltiņam būtu arī pierādījums.' 0
— Vai

Eķis Kalendri" nespēj izdot? Kā krājums «V.» nemaz

nederēs. Vēl man vienas bailes, ka Eķis nepieliek klat
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pie «V.» arī mūsu manuskriptus, kas doti «Stariem», 12
—

to neparko nepieļauj. Kad «St.» neiznāk, tad atņem at-

pakaļ visus manuskriptus un arī manu ģīmetni. — Esam

abi ar Elzu noguruši no steidzīgas strādāšanas, man arī

vēl bez tam divi amati klāt: putrasvārišana un slimās-

kopšana. Elza nu jau mēnesis pēc daktera, bet nepaliek
labāk. — Tad no mums abiem pasveicini ZļālītiJ un kundzi

kā vecus draugus un saki, lai viņš jel pats atraksta par

to laikrakstu 13
man šurp. Un nu paliekat abi sirsnīgi

sveicināti un skūpstīti uz jaunu gadu un uz visiem lai-

kiem, mīļo brāli un māsa. Sveikil

Vēstules malā pierakstīts:

Vai saņēmi Elzas vēstuli no 22. 12.8. un jaungada
karti?

Sveiks!

137.

B. PRIEDĪTIM

Kastaņolā 1909. gada 4. janvāri

Mījo, labo Brenci, saņēmām Tavu sirsnīgo kartiņu 1

uz pašu jaunu gadu, bet bij darbs jānobeidz, to
2 aizsū-

tījām tik vakarvakarā, un tā es nokavējos ar atbildi. —

Elza bij Bernā pie daktera viena pate, braukšana di-

viem par daudz maksā. Nu jau ir mēness kopš mājā,
bet labuma vēl nav, pēdējās nedējas pat iet vēl sliktāk.

Esot Darm-katars3; caureja un liels vājums; es nemaz

nezinu, ko nu vēl lai dara. Visļaunākie vienmēr bijuši
tie ziemas mēneši. — Anna rakstīja, ka Tu laikam pa-

likšot vēl līdz martam. Kā nu mēs ierīkosim to satikša-

nos. Elza ļoti cieš no katras braukšanas un pārmaiņas,
vai nevarētu ierīkot tā, ka Jūs abi piebraucat, redzēt

jau arī vajga šejienes skaistumus. Atraksti, mīļais, kā

domā.

Atklātnes malā pierakstīts:

Vai Tu nevari pie saviem izgudrojumiem arī guļot
domāt? jeb vai Tev vajga zīmēt? Ja to nevar, tad jau

gan bez darba ir dikti grūti. Aprēķini skaitļos. Atraksti,
kad vari. Esi mīļi, mīļi sveicināts un skūpstīts no abiem.

Sveiks.
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138.

A. DEGLAVAM

Kastaņolā 1909. gada 17. janvārī

Mīļo brāli, priekš divām nedēļām rakstīju Tev, uz Z[ālītes]
priekšlikumu 1 atbildēdams ar «jā», kad «Mļājasļ V[iesim]»
būs progresīvs virziens. Atbildes neesmu saņēmis — var-

būt tā vēstule nozudusi. Tādēļ atraksti, mīļais, pāris rindi-

ņas. Ja nebūtu nozudusi, tad Z. nav mierā ar tādu virzienu,

kādu sludina pat «Tēvfijaļ» un «Latvļiešu] Avļīzesj». Par

to, kādi tur tie apstākļi un kā norisinājās «M. V.» jaundi-

bināšana, atrakstīsi vairāk tad, kad Tev būs laika. īsumā

piezīmē man, ko esi dzirdējis par mana dz. krājuma 2 iz-

došanu; vai domā uz to, jeb vai lieta neiet; es no Ķirpja
nekādas ziņas neesmu dabūjis. Tad vēl: vai saņēmi

«Laupīt[ājuļ» tulkojumu un vai dabūji par to samaksātu.

Par šiem trim jautājumiem atraksti gluži īsi kārtī, par

citu, kad vaļas. — Elza vēl arvien tāpat slima, gaidām
uz februāri vai vismaz martu.

Esat abi mīji sveicināti un skūpstīti no mums abiem!

Vēstules beigās pierakstīts:

Ja atliek naudas, apstellē atkal «Dzļimtenes] Vēstnesi».

Vesels!

139.

B. PRIEDĪTIM

Kastaņolā 1909. gada 18. janvāri

Mījo Brenci! Vai Tu esi atkal slimāks ticis vai manu

karti nedabūjis? rakstīju tepat divas nedēļas atpakaj.
Pēc meteoroloģiskām ziņām redzu, ka Davosā ir diezgan
auksts; varbūt Tev taču aukstums ir kaitējis. Atraksti

pāris rindiņas, kā Tev klājas, kad domā doties uz mā-

jām un kā ierīkoties ar saredzēšanos. Līdz tam esi no

mums abiem mīji sveicināts un skūpstīts. Sveiks!
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140.

A. DEGLAVAM

Kastaņolā 1909. gada 3. februārī

Mīļo brālīti, gribēju Tev tūliņ rakstīt, bet Elza atkal

apslima, tagad nu ir labāka; mēs daudz nopriecājāmies

par Tavu mīļo «uzvijas» joku,1 katru dien' būtu tāds

savs sveicieniņš, un būtu labi. Tagad nu vispirms no

Elzas daži uzdevumi: 1) no «Stariem» paņem «Meitenes

mirti» un atsūti tūliņ šurp, apdrošinātu. Gadījās viens

apgādātājs 2
(ne labi te minēt vārdu, vēlāk), tas izdos

kopojumu no visām E. nedrukātām, grāmatā neiznāku-

šām novelēm3
.

Varēs varbūt to nodrukāt arī iepriekš
kādā laikrakstā,4 bet tagad tā jāpārtaisa un priekš laik-

raksta jāpārraksta. 2) Rakstu par Kordē5
no Kalendāra

paņem un nones Pīpiņam, kuram bij solīts; viņš jau pie-

prasa. 3) Apprasies J. teātra6
komisijā, vai režijas pie-

zīmes «Vaidelotei» ir saņemtas un nodotas režisoram? 7

Tanīs piezīmēs bij arī aizrādījumi zīmētājam Kuģim —,

vai nu visas piezīmes nav tam nosūtītas un tur paliku-
šas? Ja režisoram šo piezīmju vēl nebūtu un J. teātris

taisītos «Vaideloti» uzvest, tad paziņo par to tūliņ, un

E. uzrakstīs tos aizrādījumus vēlreiz. Vai sūtīt tos var-

būt Duburam? — Tad režijai pieteikt, ka «Vaidelote»

visādā ziņā uzvedama ne pēc vecā teksta, bet pēc jaunā,

kurš nodrukāts Kopotos rakstos. 8
— Tad lūgumi no ma-

nas puses: no «Stariem» paņem visus manuskriptus un

ģīmetni.9 — Tāpat paņem «Vfirpuļaļ Kalendāra» visus

manuskriptus: tie bija ātri sasteigti, kā jau priekš kalen-

dāra, un krājumā tos nekādā ziņā nevar izdot, tur vajga

nopietnāk sastādīt. Ja Eķis grib krājumu, tad es došu

gluži citus rakstus un sastādīšu labi; jautājums tik, vai

viņam būs spēka izdot? Savu skici 10 Tu vari viegli ievie-

tot «Mļājas] V[ies]ī» vai citur, visiem tādu vajga; ja
nē, tad varbūt gadīsies uz nākamu gadu Kalendāram

izdevējs. — Tad lūgums par naudas saņemšanu: no P(ī-
piņa] par dzejām «Izglītībā» 11

un par «Nogrim. zvanu».
12

«N. zv.» bij gan dots «Sabiedr. teātrim», 13 bet, kad viņi
maksā tādus lielus honorārus par sazvejotiem aktieriem,
tad jau var maksāt arī par lugām; ja «J. teātrs» skaitī-

tos par to pašu «Sabiedr. teātri», 14 tad, zināms, nevar.

Tu pats redzēsi, kā ir un ko var darīt, tikai parunā ari
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par «N. zv.»(
kad aizej uz teātra komisiju. Nevajdzētu

ielaist tādu praksi, ka par tulkotām lugām nemaksā

nekā. — Pie šis reizes varbūt Tu arī sarakstītos ar «Dzī-

vļes]» redakciju vai tieši ar Liepājas diviem teātriem,

kuri pa otriem un trešiem ziemsvētkiem uzveda «Faustu»

un «Nogr. zvanu»,
15 lai tie arī ko maksātu par izrādēm.

Viens no Liepājas teātriem pat dabūšot pilsētas pa-

balstu. 16
— Tad vēl lūgums: atsūti man to brošūru «3eM-

CKoe xo3hhctbo b FIpH6. Kpae»
17 vai tamlīdzīgi (no kā

viņa ir?), par to bij daudz runas vēl pērn. — No Dr.

vēl līdz šim neesmu dabūjis vēstules, pat pirmā «M. V-a»

burtnīca nav atnākusi, otrā jau ir. Pasaki to Dr., varbūt,

ka ceļā nozudusi. — Un nu, mīļo brālīt, vēl atliek teikt

tik lielus mīļus paldies, ka Tu tik daudz cīnījies kā

Jēkabs un neatlaidies, kamēr izspiedi to zelta svētību; 18

Elzai tūliņ nopirku medus podiņu: pašai salda alga, Tev

salda pieminēšana. — Atbildu vēl uz veikala jautāju-
miem, par kuriem Tu runā. Ja Pelūde uzņemtos to lietu 19

vest, būtu jau labi, jo tā sastādītāji izmanto dzejniekus,

kuri taču gandrīz no saviem dz. krājumiem dzīvo, un,

ja nu cits visus izkaisītos dzejoļus jau iepriekš salasījis
lielā antoloģijā, tad publikai nav vairs intreses pirkt
dzejnieku krājumus. Bet nu nāk atkal pilnvarošanas jau-
tājums, un kas tad senātā lai aizstāv? Izdot daudz nau-

das un varbūt zaudēt, jo senāts nav aprēķinājams. Lai

paliek. Labāk to lietu kustināt presē vai grāmatnieku
biedrībā20. — Par «Tāl. Nosk.» nevaru vēl nekā nosa-

cīt: 21 varbūt taču iznāks vēl jaunais krājums
22

,
un tad

abi konkurētu. Ja būs man mazākā ziņa, ka jaunais ne-

iznāk, tad, protams, lai iet vecais. Bet vēl jau es ceru. —

Tie tulkotāji 23 lai metas vien klāt pie «Šķidrauta» un

kādu paraugu lai atsūta; izteic viņiem uzmudinājumu
un sveicienus. — Gribēju vēl Tev ko rakstīt par to Val-

teri, 24 bet laiks jau man Elzi iešūt25
(tas jādara trīsreiz

dienā), un lai paliek uz nākamu reizi, uz siltāku laiku,

kad es būšu brīvāks, tagad Elziņa ļoti jāsargā no sa-

aukstēšanās. Mēs abi divi tagad priecājamies, ka Tu esi

ticis pie liela darba, 26 ilgi bijām bēdājušies, ka Tevi ēd

tie sīkumi, nu būs viss labi. Esat abi, mūsu mīļie, sirsnīgi

sveicināti un skūpstīti.

Vēstules malā pierakstīts:
«Dzimt(enes] Vēstļnesis]» kādu nedēļu aptrūka, bet nu

sācis atkal nākt.
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141.

E. BIRZNIEKAM-UPĪTIM

Kastaņolā 1909. gada 6. februāri

Sirsnīgi sveiki! Daudz paldies par sūtījumu 1
,

saņēmu

jau kopš pāris dienām. Heini, Negri un Ņekrasovu 2 Jūs

laikam vēlēsaties uz vēlāku laiku, jo pirms domājām
Asplazijas] noveles, Kalderonu un Mopasānu; 3 minētos dar-

bus tādā ziņā varat atsūtīt jau tagad. Heini varētu arī agrāk,
man tad Jums būtu tur priekšlikums; varētu pat H. kā

otro. Bet vai nevajdzētu ari drīz vien Sillera «Kabale

und Liebe» kā [1 nesalasāms vārds svešvalodā] «Laupī-

tājiem»? Tas arī plašai publikai ļoti patiktu. — Asp.
bija tikusi jau veselāka, bet trīs dienas, kā jau atkal

sāk vārgt. Tomēr mēs ceram. Viņa savu noveli4 priekš

noveļu krājuma pabeigs pēc 2 nedēļām, tad to varēsat

izdot kā otro grāmatu.
5 Jūs rokrakstu dabūtu februāra

beigās vai marta sākumā.6 Ja gribēsat ātrāk vai ko citu,

tad Jūs atrakstīsat. Priecājamies, ka arķitektam iet labi.7

Paliekat mīļi sveicināts no Asp. un Jūsu [Raiņa].8

142.

A. KASTEĻANSKIM

Kastaņolā 1909. gada 7. februāri

Cienītais kungs! Sev par lielu nožēlošanu nevarēju iz-

pildīt Jūsu lūgumu.1 Sastādot rakstu par latviešiem, es

turējos pie Jūsu dotā plāna un par jaunlatviešu kustību

centos rakstīt tikpat īsi kā par visu pārējo, un arī tad

vēl Jūs daudz esat nosvītrojis. Jautājums par jaunlatvie-
šiem ir tiešām ļoti interesants ari man pašam, bet pat-
laban man nav vairs attiecīgo materiālu, un sadabūt tos

dažās dienās nav iespējams. Rakstīt pēc atminas, feļe-
tona veidā, es uzskatīju par nesavienojamu ar Jūsu grā-
matas raksturu. Tagad tikai nepieciešams atstāt arī līdz-

šinējo nodaļu numerāciju atbilstoši sākotnējam plānam,
citādi Jūs izcelsit nesamērīgumu nodaļu apjomā.

7.2.9.
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143.

B. SKUJENIECEI

Kastaņolā 1909. gada 11. februāri

11.2. 9.

Mīļo dvēselīti, vai esi man vēl mīļa vai jau dusmo-

jies?1 Piesper arī ar kājiņu un padusmojies, bet tad aši

esi atkal laba, jo stiprāk piesper, jo vairāk mīļa pēc tam.

Paspīdi, mana saulīte, mums pašulaik apmācies; mēs uz

Tevi vienmēr domājam kā uz prieku. Tik tā mīlīgā, bet

bēdīgā meitiņa, ko Tu atsūtīji (EeKAeMimieß), 2
man uz

acumirkli lika apstāties: vai pats prieks un skaistums

arī var skumt? Tu saki: «senās, mīļās bērnudienas...».

Tu jau pate priekš manis tā esi, tā mūžīgā jaunība, tās

bērnu dienas, uz kurām domājot «saulīte rādās — Aug-
stākā kalngalā — Sarkani mirdzošā — Liesmu vaiņagā». 3

Bet es negribu ne apstāties, ne šaubīties par saulīti. Es

labāk Tev pastāstīšu par mūsu dzīvi; ne daudz, jo viņa

vēl vienmēr tāda, kā bijusi: vientuļa, klusa, visas dienas

līdzīgas; kura diena bijusi bez ļaunām ziņām, bez slimī-

bas, ar pulka darbu, — tā bijusi laimīga. Elziņa kopš
oktobra vārgst vēl vairāk, decembris un janvārs bija
sevišķi ļauni; drusku aukstāki, tad bij jāsargājas no ma-

zākās saaukstēšanās; divkāršu logu še nav, tad katru

vakaru jāsalasa, cik vien drēbju ir, jāaizklāj visi logi

cieši, gultas jāpārstāda, pate Elziņa jāiesedz. Pa dienu

atkal vairāk reizes jāiesedz, notirpst ilgi sēdot, ilgi guļot
vienā stāvoklī; pa starpām jāpaspēj sataisīt brokasti, va-

kariņas, vārīt pusdienu. To visu es nu protu un ik die-

nas vēl atrodu pie sevis tādus talantus, kādus Tu nemaz

nevari iedomāties. Vēl pa starpām arī jāraksta grāmatas,
kuras mēdz konfiscēt vai neizdot. Te nu Tev mana dar-

bība, daudzpusīga viņa ir, bet aizņem daudz laika, pa-

liek brīvas tik 2—3 stundas. Te Tu arī redzi, kādēļ es

tik reti Tev rakstu un tik bieži uz Tevi domāju. Kad

taisu pusdienu, domāju uz Tavu gardo šokolādi un ka es

līdz tai vēl neesmu papildinājies savā mākslā. Kad Tu va-

rētu atbraukt šurp, mēs ietu abi vārīties, kurš gardāk un

ātrāk. Jānīts jau bijis ārzemēs kā mājskolotājs 4
— vai

tagad viņam negadītos ari tāda vieta? Tad jau varētu

mēs redzēties. Vai Jānīts tagad naski strādā pie sava rak-
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sta5? Tas nāks loti laikā, kur tagad, liekas, sāks pie mums

celties visāda rūpniecība. Mēs ļoti priecājamies, ka Tu

visu skaisti izstāsti par savu dzīvi, tā var Tev līdzi visur

izstaigāt — skolā un ciemos, un teātru izrādēs, un pie

Dauģa sagaidīt līdzi jaunu gadu.
6

Apraksti, kāda Jums

istabipa un ierādi, kur man arī vieta, tad es tur klusi

apsēdīšos un mēs, tālenieki, būsim klātāk.

Mums te7 ir istabiņa un mazs ķēķīts, tam klāt balko-

nīts, kur jauka izredze, tur sēdam bieži kā daždien jūr-
malā.

8 Te ari kosmogrāfiju labi mācīties:9 visi piemēri
pie rokas — kalni un ezers, un pulka zvaigžņu, un daudz

saules. Mums še nupat pirmais sniegs, visu ziemu bija
viena saule un sāka jau puķītes ziedēt; te vienu paraugu

pielieku klāt, tā ir debess atslēdziņa, drusku savādāka

nekā pie mums; aug, akmeņu starpā ierakusies, lai pa-

sargātos no salnām, ļoti saudzīgi jāizņem ārā no māji-

ņas. Kad tik pāries šis sniegs, tad drīz jau arī būs smar-

šīgās vijolītes; nesmaršīgās bija jau labu laiku. Se daudz

mūsu puķu, tik lielākā daļa lielākas un kuplākas; viens

tik nav redzams, bērziņis-bezbēdis, tas pats, kurš mierina,

ka «saulīte nesnauž tāļajā aizjūrā». 10 Vai Tu tagad ne-

būsi jau aizmirsusi dusmas" un nelūkotu aizsūtīt «Izglī-
tībai» kādu no saviem dzejolīšiem, varbūt šo pašu par

«brīnumiem»12 vai no J. D. nodaļas 13
,

vai kādu jaunu?
Tev taču būs radušies? Tā pretruna jau dzejniekā ir:

griba atklāties un bailes no sava noslēpuma profanēša-
nas; par to jātiek pāri. Un Tu tiksi pāri, kā esi par visu

tikusi pāri. Paliekat abi ar Jancīti sirsnīgi sveicināti no

Jūsu tāleniekiem.

144.

A. CIELĒNAI

Kastaņolā 1909. gada 27. februāri

Mīlā, dārgā Amanda, sirsnīgākos paldies par skaisto

sūtījumu1 un mīJo piemiņu saņem šoreiz netieši, caur

mani. Elziņa liek Tev dot visus mījus vārdiņus, pate

atkal drusku saaukstējās, jo pie mums uznācis sniegs,

tāds, kāds še sen nepieredzēts; bīstama slimība nav, bet

traucē strādāšanu. Gaidīsim no Tevis ziņas, kā pa mā-

jām iet. Vēl jau visas vecas lietas cej augšā, un Tev
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taču jānogaida, ka tiem šikajiem ir piespriesti 20 rubļi 2,
tad Tev var būt izsūtīšana, un tad jau labāk Tev padzī-
vot vēl še. Palieci mīļi, mīļi sveicināta no Elzas un ma-

nis, sveicini sirsnīgi visus savējos un Mazini k. sevišķi

par skaisto novēlējumu. Sveika.

Tavs Jānis.

145.

E. BIRZNIEKAM-UPĪTIM

Kastaņolā 1909. gada 20. martā

Daudz sirsnīgu sveicienu un paldiesu par daudz labām

lietām, kas atkal nākušas no Jums. Naudu saņēmu un

līdz ar to mīļo viesi un seno biedri. Abas ģīmetnes
2

Jums brangi izdevušās, laikam arī Vilis3 būs no Jums

noņemts? — Par darbiem jāsaka: būtu jau nedēļu atpa-

kaļ nosūtītas Aļspazijas] skices 4
,

bet viņa atkal apslima

(laiks pie mums jau 5 nedēļas auksts un pat snieg). Ta-

gad nu tiks izsūtītas pēc 3—4 dienām, bet es ilgāk vairs

nevarēju kavēties ar atbildi Jums. V. Hugo
s tiek tulkots,

un, ja gribat to laist klajā pirms A. skicēm, tad paziņo-

jat, un abi kopā pastrādāsim itin ātri. — No Mopasāna
ņemsim labākos, īsos stāstiņus. 6

— «M. ekonomiskās

mācības» es labprāt tulkotu, bet, kā dzirdu, tās esot jau
no cita tulkotas, 7 kā tad būs, ja cits arī izdos? Vai Jums

varbūt zināms, ka cits tulkojums netiks izdots? — Va-

salam8 raksta pilnu vārdu un adresē poste restante

Dvinskā. — J. J[ankavam] nodošu sveicienus.

Atklātnes malā pierakstīts:
Esat mīļi. mīļi sveicināti no mums abiem un sveicināt

kopējos draugus. Ofzolam] un V[ilim] rakstu arī šodien. —

No slimās Jums vēl tiek sevišķi novēlēta veselība. Sir-

snīgi sveiki!

146.

A. DEGLAVAM

Kastaņolā 1909. gada 4. aprīlī

Mīļo brāli, atkal tas pats, Elziņa slimāka, no jauna

saaukstējusies, un tad jau nekādu kārtību nevaram ietu-
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rēt. 1 Bet par to vēlāk, te tad nu būs steidzīgākās atbil-

des: 1) māju
2 liec krāsot, mīļo brāli, ja Tev, kā raksti,

kasē ir ietecējuši nauda, un mēs arī šimbrīžam varam

iztikt, no Tevis neprasījuši, jo vairāk tādē), ka Tu sakies

varots atkal izsūtīt, kad vajadzība. Vajadzību krāsot es

jau sen atzinu, tik līdzekļi neļāva. Krāsu lai ņem visla-

bāk brūnīgi pelēku, tad verandu rozā krāsa piederēs labi

klāt; gaiša — balta vai dzeltena — krāsa maksās par

dārgi. 2) «Tālas noskaņas» lai arī izdod no jauna, kad

jau reiz jaunais krājums nav iespējams.
3 Tikai es negri-

bētu, ka «T. N.» būtu jāatdod par velti. Katram apgādā-

tājam viņas ienesīs labu naudu, un es domāju, ka īpaš-
niekam uz viņām tikpat liela tiesība kā svešam, tātad

lai ienākumu dala uz pusēm. Zināms, izdevēji drukā

lielāku skaitu, nekā nolīgts un nekā tas, no kura aprē-
ķina pusi; tātad, ja grib drukāt ļoti maz eksemplāru,

piem., 1000, tad labāk nolīgt uz cietu summu, raugi iz-

dabūt vismaz kādus 2—300 r., jo izdevējs droši vien

nedrukās mazāk par 2—3000 eksemplāru. — Kā izdevēja,

sevišķi pēc Tavas vēstules, man būtu bijusi vissimpā-
tiskākā Sjaulīša] kdze, bet, kad viņai jāput reizē ar

Ejķi], tad jau lai paliek pie Raņķa, tikai nolīgsti ar viņu

krietni, vislabāk uz daļas iepriekš izmaksu; es baidos,

vai no viņa nebūs grūti piedzīt honorāru. — Jauno dz.

krājumu atsūti visu man atpakaļ, un tūliņ, mīļo brāli. —

3) Ja E-m tos manuskriptus 4 apķīlājusi kāda drukātavā,

tad jau ir vislabāk, jo no tās es varu viņus dabūt laukā

kā savu (trešās personas) mantu, tādēļ ka E. tos no ma-

nis nav atpircis. Sinī gadījumā Tu varētu Fredi palūgt,

viņš to lietu izdarītu itin ātri. — Visādā ziņā neļauj E-im

izdot no tiem manuskriptiem «Virpuli», jo priekš jauna
kalendāra tie būtu jāpārstrādā un citādi jāsakārto. — 4)

Par «Vaideloti»:5 kad dabūjām Tavu vēstuli, tad jau iz-

rādes bij notikušas abos teātros,
6

un tur vairs darīt nekā

nevarēja. Kāds līgums ir bijis ar veco teātri, Elza vairs

neatmin, varbūt tiešām bij kāds noteikums par mūziku,

bet visādā ziņā tā luga pārdota nav vecajam teātrim. Pie-

prasi, lai viņi paskaidro, kāds bijis līgums, lai varētu

zināt, kas tālāk darāms, iekam nav tādu ziņu, Elza lūdz,

lai Tu nespertu nekādus soļus. — Ar jauno teātri ir vēl

daudz nepatīkamāk, sevišķi tādēļ, ka Duburs ir bijis

spiests atteikties pēc tādas nepiedodamas apiešanās ar

viņu, pēc režijas atņemšanas un nesagatavotas izrādes
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i/laišanas. 7 Elza tiešām bija vēlējusies, lai viņi vada re-

žiju, un vipam bij devusi aizrādījumus, kas nu laikam

paliks neievēroti. Vai J. teātrs ar tādu varmācīgu rīko-

šanos cerē iegūt simpātijas? vai ar Dubura atlaišanu

glābties no bankrota? Kad «Vaidelotes» izrādes jau
marta mēnesī bij vajadzīgas teātrim veikala ziņā, kādēļ

tad nesāka viņas sagatavot jau pietiekoši agri un laikā?

Pēc lieldienām jau publika vairs nemēdz iet teātros, bet

zaļumos, un tad arī «Vaidelote» daudz nelīdzēs un maz

ienesīs naudas. Laikam teātra komisija laikā nav devusi

naudas priekš dekorāciju un kostīmu sagatavošanas un

tā nokavējusi lietu, kura tik svarīga, un nu to novedusi

pie krīzes: Dubura atteikšanās un bankrota izredzes.

Kad nu D. būs atlaists un izrādes nesagatavotas, tad iz-

īedze uz pilsētas pabalstu arī mazāka, un J. teātrs var

nogrimt «mazo teātru» lomā.8 Bet reiz nu lietas tiktāl

novestas, ka bez «Vaidelotes» tūlītējām izrādēm J. teāt-

rim būtu bankrots, tad Elza negrib, ka viņam izrādes

aizliedz un ar to viņam kaitē. Bet pūlaties Jūs, kam J.

teātrs tiešām rūp, ka viņš tiek atkal uz kājām un ka D.

nāk atpakaļ.
9

Tagad izredzes itin tumšas. 5) Nupat lasu,

ka izrādēm atļauta «Uguns un Nakts», 10
— vai tik teātra

komisija nedomā arī šo lugu laist tūliņ šo sezonu klajā?"
Pret to es jau pie laika protestēju. Tai lugai vajga ļoti

ilgas un pamatīgas sagatavošanas un ļoti lielu izdevumu

dekorācijām un kostīmiem, nesamērojami vairāk nekā

«Vaidelotei». —6) Der. Gr. Nod., t. i., Zālītim, 12 saki

šādus priekšlikumus: «VVallenst. Lager» ir diezgan mazs,

1400 rindiņas, tas ir taisni pustik liels, cik parasti pantu

lugas; bet strādāt viņš ir 3 reiz grūtāks par jambu lu-

gām, jo viss ir atskaņās. Nodala viņu vienu laikam ne-

izdos, bet kopā ar «Piccolomini», par kuru maksās parasti
200 rbļ. Par abiem, t. i., «Lager» un «Piccolomini», lai-

kam dos tik 200+100=300 rbļ., kas man par maz. Ja

Nodaļa nu nedod vismaz 350—400 rbļ., tad lai ņem no

manis «Kabale und Liebe» arī un dod tāpat 200 rbl. par

to. Jeb vai lai ņem visas 3 daļas «VVallensteina»: «La-

ger», «Piccolomini», «Tod», — par 600 rbļ. — Tad «La-

ger» un «Piccol.» kopā es varu dot tikai nākošu gadu,

šogad es varu dot vai nu «Otello», vai vienu daļu no

«VVallensteina», vai «Kabale und Liebe».13
Pieprasi at-

bildi par tām kombinācijām, un varbūt ka V. Zālītim

vai Nodaļai ir citi priekšlikumi. — 7) «Egmonts» ir vai-
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rākkārt izrādīts no Vecā teātra un no Interimteātra, 14

bet, cik es atminos, tad tas tulkojums nav man atpirkts.
Tādā gadījumā pieprasi no viņiem samaksu tāpat kā

Jaun. teātrim 75 rbļ. 8) Kolektēšanu nepielaid nekādā

ziņā. 15 Protams, privātā sarunā nav jau ko slēpt un, ja
ari gribētu, nenoslēpsim, ka Elza ir slima nu jau pusgadu
ar zarnu kataru un ka mūsu apstākļi ir nelāga. Tagad
redzams, ka nepieciešami vajdzīgs, ka Elza nāk kādā

sanatorijā un atmet pate putrasvārīšanu, kuru kopš pus-

gada esmu es uzņēmies; līdz šim mēs nevarējām to da-

rīt, bet, kad nu izrādīs «Vaideloti» un varbūt arī Nodala

tūliņ samaksās par tulkojumu, 16
un varbūt arī izdos ko

tāļāku tas izdevējs, kas nopirka «Laupītājus» 17 (aizsūtī-

jām tagad Elzas skices 18), un varbūt man vēl kāds atmak-

sās vecus parādus, un varbūt vel kas atliks no vasarnī-

cas, un varbūt vēl kāds cits varbūt, tad jau es viens

pats sagādāšu to sanatoriju, un visādā ziņā es negribu

piedzīvot to briesmīgo rūgtumu, kādu lika izbaudīt vēl

mirējam Blaumanim viņa labprātīgie dāvinātāji,
19 arī pat

vēl pēc 81. nāves nelikdamies mierā. Tu zini, mīļo brāli,

kas bijis devējs, tam grūti būt par ņēmēju; man jau
gandrīz grūti no Tevis pieņemt tik daudz mīļas gādības,
bet Tu esi mans brālis. — 9) Sakarā ar augšējo Elza liek

Tev prasīt, vai Tu strādā «Vēstnesī» un vai viņai Tu dotu

padomu tur strādāt, apsverot vietējos apstākļus, kurus

no šejienes nevar zināt.20 —Un nu vēl īsumā par sīkā-

kām lietām: «Mļeitenes] mirte» saņemta, tāpat kā Gulbja

sūtījums (tas bija veca parāda atmaksājums). — Ar Pē-

tersonieti rīkojies, kā turi par derīgu,21 tik neesi bargs,
jo viņa ar vasarnīcas izīrēšanu mums darījusi daudz

laba (zināms, arī sev). — Labi, ka izcenzēji visas Elzas

lugas, ka ar «Nogrim. zvanu» izrīkojies labāk, nekā mēs

varējām iedomāties, 22 ka dabūji no Steina honorāru21 un

no lauku izrādēm24
— par visu, visu lielais paldies un

mīļai Emmiņai vēl sevišķi par mantu noglabāšanu no

«mirstīgām acīm».25
— Ar intresi lasījām par Ruti un

par Tavu mīļo sirdi, 26 kuras skaidrību zinām un cienām

vairāk nekā kurš cits.
27

Vēstules 1. lappuses augšmalā pierakstīts:
Esat daudzreiz mīļi sveicināti un skūpstīti abi no

abiem.

Paliekat veseli, mīļie.
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Lai «Balvas» un «Jūtu pasaules» izdevēji 28 vismaz taču

dod pa eksemplāram, ja arī nedod honorāru. — Elzai

pašlaik mēru temperatūru, ir 35,7, kamēr norma ir grādu

augstāk; loti liels vājums, vienmēr salst.

147.

A. DEGLAVAM

Kastaņolā 1909. gada 4. aprīlī

[Sākuma trūkst] vēsturi Tu esi negribot taisījis lielisku

reklāmu melnsimtniekam Klaustinam,1 kurš Tevi taču vēl

mazāk atzīst, bet lietai tas kaitē un prātus sajauc. Man

liekas arī, ka Tu pārāk stipri atsaucies uz «domu par latv.

literat.» autora bēdīgo autoritāti,2 kur Tu taču varētu at-

saukties labāk pats uz sevi; tā cilvēka vārds tikai blamē

katru lietu. — Zināms, es vēl neko nevaru teikt par

Tavu polemikas rakstu3, jo neesmu to līdz galam lasījis,
redzu tikai, ka tas rakstīts skaistā un dzīvā stilā. — Vēl

viens jautājums: kas ar to Bisnieka fonda prēmiju iznā-

cis vai iznāks?4 Kam tā prēmija tiks piespriesta? Kādas

domas izteiktas? Tad man ar liek prasīt viens jauns
rakstnieks, 5 vai izspriestas literat. fonda6 prēmijas? Kā

izgāja ar pilsētas vēlēšanām? Vai arī piedalījies? 7 Bet

nu jābeidz. Daudz mīļu, sirsnīgu labdienu un skūpstu
abiem no abiem.

Elzai pašulaik mēru temperatūru, ir tik 35,7, kamēr

norma ir grādu augstāk; ļoti liels vājums, vienmēr salst.

Nez, kas būs? Esat mīļi sveicināti, mīļie.

148.

E. BIRZNIEKAM-UPĪTIM

Kastaņolā 1909. gada 12. aprīlī

Sirsnīgākos sveicienus uz lieldienām un lielo paldies
par sūtījumu! Ceru, ka būsat saņēmuši «Spožo sapņu»

manuskriptu, kurš izsūtīts ap 20. 3. Kad viņu liksat dru-

kāt, tad lūgšu Jūs ievērot kādus mazus aizrādījumus no

A[spazijas] par grāmatas ārējo ietērpu. Hugo «Le dernier
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jour» tagad pie mums ir uz dienas kārtības. 1 Cik tāļi ir

darbi ar «Laupītājiem»? 2 Kā labi iet arķitektam un bied-

riem? Sveicināt mīļi visus mūsējos un esat pats sirsnīgi
sveicināts. Kur paliksat pa vasaru? Vai brauksat uz ār-

zemēm? Mēs tagad sagaidījām labu laiku, bet A. vēl

nav atspirgusi, bet nu ceram visu labu. Mēs abi Jūs

vēlreiz mīļi sveicinām. Veseli 1

149.

H. ASARAM

Kastaņolā 1909. gada 29. aprīlī

Carissimo1,
labi, ka atrakstījāt un paskaidrojāt noti-

kumus ap J. teātri;2
no avīzēm vien nevar nekā saprast;

gribēju jau Jums rakstīt tādēj. Arī tagad man vēl paliek
dažas lietas neskaidras, bet par tām prasīšu Jums vēlāk.

Vispirms vajdzīgāko: 1) ar «Vaideloti» lai paliek, kā

direkcija vēlas: 5% no visām izrādēm, un honorāru iz-

maksājat tūliņ D(eglav]am; es viņam jau rakstīju, lai

pieprasa dokumentāriskus pierādījumus no Vecā teātra,

jo, cik A[spazija] atminas, tad tā luga neesot pārdota.

2) «Šķidrautu» rudeni, pēc stāvokļa izbeigšanās,
3 lūko-

jat uzvest ar dažiem izlaidumiem otrajā un piektajā cē-

lienā; 4 oficiāli luga taču atļauta pēc stāvokļiem, un at-

durties varētu tik pret tām divām vietām. Ja tiek prasīts

pārstrādājums no cenzūras puses, tad rakstāt par to.

3) Kādēļ līdz šim vēl nav uzvests «Neaizsniegts] mēr-

ķis» un «Zeltīte»? No cenzūras nevarētu būt nekādi

šķēršļi, un no mākslas puses tas teātrs nevarētu neko

iebilst, kurš uzved Andrejeva «Melnās maskas»5
un vēl

dažu ko tamlīdzīgu laiž publikai acīs kā miglu.
6 «Pus-

ideālistam» pēc stāvokļa atcelšanas ari laikam nebūs

šķēršļu. Paskaidrojat, lūdzu, mums šos jautājumus. 4)
«Zeltīti» varētu uzvest kopā ar manu tulkoto Gētes «Brā-

lis un māsa», kas pēc satura sader labi kopā; tā būtu

pilns vakars. 5) Tulkojumu no «Kabale und Liebe» da-

būsat vasaras vidū7
— ā propos: kādēļ «Laupītāji» top

uzvesti bez tulkotāja vārda?8 Es to neesmu slēpis, un

kāda intrese uz to varētu būt direkcijai? No tālienes

es to ari sev nevaru nekā izskaidrot. 6) Vai no tulkoju-
miem Jums nebūtu labāk ņemt brāļa «Džokondu»9

un
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ne «Brandu», kurš taču nav uzvedams. 10 7) Oriģināllu-

gas nāks divas — uz septembri vai oktobri;' 1 tā kā

«Uguni un Nakti» gribat uzvest no sezonas sākuma, tad

abas jaunās (no katra viena) var tikt klajā laistas jau
ar jaunu gadu, jo neprasa daudz dekorāciju sagatavo-

juma. 8) «Uguns un Nakts» aizrādījumus nosūtīšu pēc

pāris dienām.

150.

A. DEGLAVAM

Kastaņolā 1909. gada 2. maijā

Mīļo brālīt, daudz mīļu paldies par visām izdarīša-

nām, un nu no jauna, kā galveno: teic tūliņ un saki

Nodaļā V. Zālītim, ka Sillera «Laupītājus» es nevaru

nekādā ziņā tiem dot,1
jo tās lugas tulkojums no manis

jau sen, decembra mēnesī, pārdots citam, un naudu an

esmu jau saņēmis. Es Tev par to arī jau rakstīju, bet

Tu to neesi ievērojis. Man celtos vislielākās nepatikša-

nas, kad es tādā ziņā negribot būtu apkrāpis savu izde-

vēju Upīti; viņš man izdos vēl citas grāmatas, maksā

man kārtīgi, un nu caur tādu pārskatīšanos lai es viņu

zaudēju! es no viņa pastellētām grāmatām (tulkojumiem)

pa lielākai daļai esmu pērn pārticis, ko Rīgā nopelnām,
tas pa lielākai daļai arī tur paliek, 2

— man šis izdevējs
U. ir vajadzīgs. Tātad ej un saki V. Z-im, lai viņi ap-

tura «Laupītāju» drukāšanu vai vismaz tūdaļ, to pašu
dienu, paziņo, cik jau būtu nodrukāts un cik liels zau-

dējums celtos (rubļos) no apturēšanas. Nodaļai es vēl

šogad varu dot «Kabale und Liebe» vai «Otello», vai

«Salameas tiesnesi», kurš jau gatavs,
3 vai «Borisu Go-

dunovu», vai «Nātanu Gudro», kuri bij drukāti «Mēn.

Rakstā». 4 Es viņam rakstīšu arī pats, lai neceltos pār-

pratumi. Visādā ziņā: «Otello» un «VVallensteinu» es

Nodaļai rezervēju.
5

— Bet varbūt es arī šoreiz velti

uztraucos, un Tu tik vēstulē būsi pārrakstījies un teicis

«Laupītāji», kur gribēji teikt «Kabale und Liebe». —

Otra svarīgākā lieta — «Noskaņas»:
6 kad ir tikai tie trīs

izdevēji, tad lieta neiet: māmiņa nevar, jo ir vecs cil-

vēks, kam vajga miera. Doriņa nevar, jo nespēj ne pate
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uztikt uz ceļa,
7

un tāds uzdevums viņu izsviestu iz slie-

dēm uz visu mūžu, par to es neuzņemos atbildību. Un

Tu nevari, jo Tev tiešām pierēķinātu arī katru mazāko

grēciņu. Ja nu neuzņemas izdevēja amatu neviens grā-

matizdevējs par zināmu komisijas procentu, tad lai pa-

liek visa izdošana. Es nezināju, ka pēc kara stāvokļa
un ģļenerālļgubernatora amata atcelšanas spaidi palikuši
vēl lielāki. Izsaki manu sirsnīgāko pateicību visiem mī-

ļiem draugiem, kas ar aizdevumiem grib pabalstīt «No-

skanu» izdošanu, 8
un lūdz viņus manā vārdā, lai šos

pašus aizdevumus pārceļ uz mana jaunā dzejukrājuma
izdošanu — ne «Klusās grāmatas», bet vēl cita, kur būs

tikai nepolitiskas dzejas.
9 Ja es zinu, ka viņi ar to ir

mierā, tad es varu droši pie tā krājuma strādāt, atlikt

citus maizes darbus un to gatavu dabūt septembra mē-

nesī. 10 Jaunā grāmata ies veikala ziņā labāk nekā «No-

skaņu» otrais izdevums. — Bet nu Jūs esat sākuši dru-

kāt, — tad ņemat zaudējumus uz manu rēķinu vai

dabūnat citu izdevēju, ne tos trīs. Kad gadās cits izde-

vējs," tad še būs atbildes uz Taviem pieprasījumiem:
kad vāku zīmēt uzņemas tāds mākslenieks un vēl speciā-
lists grāmatu greznojumos kā Madernieks, tad atstājat
viņam pilnu vaļu ņemt vienu vai divas krāsas (tikai
dodat līdzekļus, ja viņš ņem 2 krāsas), gan tad viņš
attēlos manas dzejas garu. Formāts un papīrs kā «Zalkša»

žurnālam — labs. 12 Cenu apspriežat paši, samērā ar to,

cik var cerēt pārdot eksemplāru un kāda dārguma grā-
matas tagad labāk pērk (piem., bijis laiks, kad pirkuši
labāk dārgās grāmatas). — Cenzūras dēļ labāk izdot

gluži nepārgrozītu, tad darāt arī tā, jo manu priekšvārdu
taču tūliņ strīpotu. — Ja vēl nebūtu druka sākta, tad,

man liekas, vajdzētu visādā ziņā piepaturēt veco orto-

grāfiju,
13

jo jauno ļoti maz kas spēj lasīt, strādnieki lai-

kam nemaz ne, un tā es sev sašaurinātu publiku un at-

stumtu taisni to, kas man vismīļākā. Veikala ziņā tad

ari grāmata neietu.14
— Ģīmetni laikam arī vajdzēs ņemt

to pašu cenzūras dēļ; ja nē, var ņemt to, kas bij Eķim
sūtīta pērn, augustam «Stariem». — Galā — Tev, brālīt,

vismīļāko paldies par Tavu rūpēšanos, bet, ja neiznāk

nekas aiz izdevēja nedabūšanas (tie trīs neiet), tad ne-

bēdājies daudz, jo — kad notiktu dažādas nepatikšanas
ar izdevējiem un cenzūru un kad pate grāmata jaunās

ortogrāfijas vai cita dēļ labi netiktu pirkta — tad mani
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draugi — aizdevēji varētu atrauties no jaunā, nepoli-
tiskā krājuma izdošanas, un tas man būtu daudz, daudz

reiz nepatīkamāk; bet, ja izdodas labi pirmā reize, tad

viņi laikam izdotu arī vēlāk, un es būtu apdrošināts
iztikšanas ziņā. Mēs viņiem tādā gadījumā varētu vai

nu atmaksāt aizdevumu, vai izprasīt to uz priekšu — un

katrā reizē maksāt zināmu procentu no ienākuma, — tā

mums sastādītos nemanot apgādības biedrība, un Tu

ņemtu atkal savu procentu un būtu veikalvedis. — Bet

vēl gaidu atbildes par citām lietām: par krāsošanas no-

kārtošanu 15 lielais paldies. Bet bailes arī man, ne vien

Elzai, ka tik lielu cenu, 500 rbl., nedabūsi par īri, un,

kad pāriet pāris karstās nedēļas, tad nedabū vairs ne-

kādu īrnieku. Mums vajga ņemt mērenu cenu, jo mēs

nevaram riskēt vai nu dabūt daudz, vai nekā, jo mums

zināms vidējs ienākums ir nepieciešams. Tādēj jau ar

Elza tā bažījas par P. 16
— Ozola lietā 17 jāsaka, ka tā

summa palika kā parāds par nesamaksātu honorāru. Pie-

spiest viņu 18
,

protams, negribu kā briesmonis, bet lai

viņa arī zina, ka honorārs ir tāpat kā strādnieka alga,
un tai ir priekšroka priekš dažādiem veikalniekiem, pa-

pīra fabrikantiem v. c. bagātniekiem. Kad Tu pie viņas

liksi drukāt, 19
viņa darbus izdarīs vēlu un slikti, jo bez

naudas; tā jau O. drukātava strādāja ļoti gausi. — No

«J. teātra» lūko piedzīt pēc iespējas visu honorāru2'1
(5% par visām izrādēm), jo šogad mums ar Elzas slimību

iziet vairāk naudas. Nākamu reiz arī atzīmē, cik par
«Vaideloti» bij no vecā teātra, Elza specializē rēķinus

un grib zināt, cik no katras lugas ienāk. — Ļoti žēl par

Dubura aiziešanu, 21 mūsu vislabākais aktiers un direk-

tors. Kur nu viņš paliks? Elza gribētu rakstīt avīzē un

atgādināt — ir tautai pienākums gādāt par slimo māksle-

nieku. Vai D. to atjautu darīt jeb vai tas viņam būtu

nepatīkami? Sirsnīgi sveicini viņu no mums abiem. —

Mēs priecājamies, ka Tava luga nu taču drīz nāks

gaismā22
un Tu tiksi drusku brīvāks no sīkiem maizes

darbiem. — Vai J. teātrs varēs pastāvēt? un uzvest «Ug.
un Nakti»? Kas nāks par teātra direktoru? — Mums laiks

ir mainīgs, tagad atkal aukstāks, un Elza atkal vājāka.
Paliekat daudzreiz mīli sveicināti no mums abiem.

Sveiks!

Vēstules malā pierakstīts:
_

Par «Egmontu» apprasies, kādā datumā un no kā sa-

ņemts honorārs.23 Sveiksi
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151.

A. un B. PRIEDĪŠIEM

Kastaņolā 1909. gada 5. maijā

Ko darāt, mīļie, vai esat labi veseli? vai sikietarīts'

ir atkal uz kājām? 2 Vai Schon-Pauli pārbraucis uz mā-

jām?3 Kad tik nu laiks nebūtu pie Jums arī auksts, pie
mums ir auksts, un tūliņ Elza vājāka. Tik pāris mīļu

vārdiņu gribējām Jums pateikt. Esat veseli, mīļie, esal

sirsnīgi sveicināti un skūpstīti. Sv[eiki?].

152.

A. PRIEDĪTEI

Kastaņolā 1909. gada 11. maijā

Mūsu mīļie, dārgie, šodien tikai šīs pāris rindiņas ai

daudz, daudz paldies par Jūsu mīļo, silto piemiņu tāle

niekiem un par sūtījumu,1 Jūs labie cilvēki. Jums gan ii

tiesība par tādiem runāt, un arī mēs savā ceļā esam

viņus atraduši. Ko domājat, arī Leonhards atsūtīja

mums,
2

protams, neprasīts, viņam labi iet. Tātad nāko

šas reizes sūtījumu liekat reptilulondā: varbūt mums

beigās taču izdosies vēl satikties,3
tagad, kur mēs tik

tuvu jūtamies, būtu par daudz sāpīgi atteikties i no ce-

rības. Drīz Elza pate rakstīs, neiet vēl labi. Mūsu labās

nākotnes perspektīves
4

— Jūs laikam domājat «Ug. v

Nakts» izrādes, — bet J. teātrs stāv uz ļoti vājām kā-

jām. Mēs ceram vairāk uz dažiem citiem sīkiem darbiem

Kad tik nu vasara paceltu atkal Elzi un kad Jūs, mīļie,
nāktu atkal pie spēka,

5 tad jau labas perspektīves. Esat

nu visi trīs no mums mīļi, sirsnīgi sveicināti un skūpstīti,

paliekat veseli!

153.

J. KUGAM

Kastaņolā 1909. gada maija pirmajā pusē

Gleznotajam cien. Kuģa kgm.

Mākslenieks caur šiem aizrādījumiem necik netiek

saistīts, bet paliek gluži brīvs.
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Latviešu garša, kura noteikta ēkām, iekš dekorācijām

un kostīmiem, ir brīvi jāattīsta pašam māksleniekam no

latviešu dzīves savādībām ap 12. gads.: rupja, spēcīga
barbarība ar piesavinājumiem no bicantiņiem 1

, skandi-

nāviem, somiem, vakareiropiešiem. Dārgākās un greznā-

kās lietas ievestas un laupītas no citurienes: apģērbi,
istabas lietas, ieroči. Latviešiem sava māksla nebij toreiz

attīstīta, 2 bet mākslenieks to var tagad, mūsu vēsturi

atpakaļ atritinot, ko dara arī šī luga.

Lugas sajūtā vislabāk ievestu speciāls priekškars, kā

prologā zīmēts: Daugavai pāri mēness gaisma, tumšs

mežs, gājiens no miglu tēliem. Priekškara malā (izrādēs)
sievietes tēls teiktu ievada dzeju. Pēdējo cēlienu no-

slēgtu atkal šis priekškars un sievietes tēls ar ievada

dzeju. Tas simbolizētu notikumu atkārtošanās nozīmi. —

(Ja par daudz maksā, lai paliek.)

Lielākais svars būs jāliek uz otro un ceturto cēlienu.

I cēliens

Raksturs istabai senlatvisks, bet nemierīgs, fantastisks

(jo tā ir burvju miteklis); varbūt sienu izgreznojumos
arī kādi burvības piederumi; burvju krāsns kā liela vec-

modes krāsns, pavards. Varbūt arī griestos var ierīkot

spīdzenītes, īpatnēji latv. izgreznojumus: dažādas figū-

ras no salmu stiebriņiem, kas uzvērti diegos (še nav jā-

būt salmiem). Aizdedzami pavedieni pār griestiem
priekšā rakstīti.

Istabas lietas: stelles, ratiņi, kārstuves — veclaiku.

Pārvaldošā krāsa sarkana, tad dzeltens, melns.

Gaisma no sākuma tik no mēness un skala; tad arī no

krāsns un pavedieniem. 30. lapp.
3 nemierīgas liesmas no

vairākām pusēm, kuras arī izcel priekšrakstīto greznumu.

Kostīmi meitenēm un velniem: sarkans, dzeltens, melns;

Spīdolai visās trejās krāsās. Spīdolas kostīms tā jāierīko,
ka šīs 3 krāsas nometamas un paliek balts un zelts. Mel-

nais bruņenieks viscaur melnā samtā.

34. lapp. vienai sienai (dibenā) jābūt paceļamai vai

pabīdāmai un aiz tās pakāpenēm, lai tur raganas varētu
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kāpt uz augšu, kur tad, pēc tam kad bij Lāčplēsi (Lpl.)

apstājušas, grupējas kā aizlaizdamās gaisā, sarkanā gaismā
no mēness.

II cēliens

Raksturu dod baiguma sajūta (dziļš un tumšs kā bezdi-

bens aka): domāts liels dzijums, ezera dibenā, glāžu sie-

nas, caur kurām redz ezera dzīvi. (Varbūt dibenssienā,
augšā un apakšā ciets un vidū stikls. — Abas pārējās sie-

nas netēlo ezeru, bet dekorētas kā istabas sienas un ar

durvīm; dekorācijā ezera dzīvnieki un augi, staipekņi.)
Pārvaldošās krāsas tumšas: zajš, zils, melns.

Nospiestība un nekustība, bet kā kontrasts (idejā) ūdens

zvēru kustība man ļoti vēlama. Jālūko to izrādīt, ja ne

citādi, tad caur gaismas tricinājumiem vai kustošām de-

korācijām.
Divu dzirkstu, liesmiņu (acu) kvēlošana.

49. lapp. Sienu kvēlošana laikam caur apgaismošanu.

51. lapp. Apsarmošana, baltas krāsas, sniegs. — (52.

lpp.) Kad nav gremdējamā aparāta, tad zārks aizvelkas.

Pūķis (52. lpp.)

Viss top gluži tumšs, gaisma tik no pūķa mutes, kad tā

atveras. Tātad redzams ne pūķa stāvs (kā, piem., «Nībe-

lungās»), bet tik zobotā mute, kas izgrūž uguni un tvai-

kus, un virs galvas mazs, elektriski mirdzošs kronīts.

Pūķa atraušanās tiek tēlota ar mutes aizvēršanu un ska-

tuves aptum(šolšanu (tik kronīts paliek mirdzot). No Lpl-a

pēdējā cirtiena nokrīt arī kronīts, un viss aptumst pilnīgi,
bet tik uz mirkli. Pūķis nobeidzas, muti vārstīdams un

dūmus izgrūzdams (mainās gaisma un tumsa). — Spīdola

stāv augstāk pār pūķi, apgaismota no savas gaismas, —

še kostīms melns. — Labi, ja viņai še cits kostīms, piena

melns.

Atslēga

spīd vājā, zaļganā gaismā uz mazajām durvīm; kad cīņa,

tad nodziest. Lpl. paņem to kā zelta atslēgu.

Baltās meitas, laika vecis

Tās ir lieliem baltiem plīvuriem, ar kuriem saslēdzas

kopā. Šis sirms, plašām baltām segām<(viņa monologs

[55. lapp.] no I—l7. rind. atlaižams)).
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Pils celšanās uz augšu

darāma nomanāma vai caur uzvelkamu dekorāciju, vai

caur ainu pārmaiņām aiz plīvuru priekškariem. Beigu
aina: rīta gaisma, caur sienu redz ezera līmeni, krastus,
baltus torņus, itin tuvu, kā pie pils piederošus. Tad uzlec

saule aiz ezera.

Telts aizņem nelielu dzijumu, lai lielākā dala no skatu-

ves paliktu priekš lieliem ļaužu skatiem. Telts priekškars
gandrīz par visu skatuvi.

Ļaudis kostīmos raksturot pēc tautībām un amatiem.

Spīdolai vēlams še cits kostīms: karalisks, pēc rakstura

romisks no viduslaikiem; plīvurs.

Rīgas celšanas dekorācijas.
Skatuvi var dekorēt bagāti, bet ari mazāk bagāti, jo še

lielie ļaužu skati saista uzmanību.

IV

Raksturs: nāve, kā aizmigšana, izzušana plašumā; tanī

nolūkā varbūt simbolizēt to ar tukšumu, purvainu un ak-

meņainu ainavu, dibens perspektīvu, krūmiem, miglām
un sevišķi mākoņiem (latviešu teikās elle tiek tēlota kā

purvs), augstākais koks ābele.

Skaistumu un krāsu maiņas visvairāk ielikt mākoņos.
Krāsas: dzeltenas un violetas visādās nokrāsās.

Akmeņiem jābūt ne augstiem, bet gariem, lai aiz tiem

varētu gulēt vēlāk augšām ceļamie.
Ābelē (no sākuma nav redzama aiz mākoņiem; jābūt

ar aizcērtamu zaru) āboli spīd elektriski; tāpat aka, kurai

jālīdzinās glāzei, spīd elektriski pirms dzeltena, tad 80.

lpp. asinssarkana.

Spīdolas kostīms (sākumā apsegts no mēteļa) kā I cel.,

vēlāk ābelē parādās zeltainfā?], plūstošfā?], ar plīvuriem.

lesākuma skats bez nolaišanās no gaisa un bez mašinē-

rijas, ari bez gulbju rsp. pūķu ratiem. Ari abus jūras ska-

tus, gludo un vētraino, var nolaist. Lai tikai paliek mā-

koņu un gaismas efekti, ja tie lēti izdarāmi. Šinī gadījumā

var nolaist ari pantus 1.—14.

Pašās beigās, kad visi taisās iet, Spīdola atskrej atpa-

kaļ pie ābeles un apķeras ap to izmisuma pozā.
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V

Priekškars kā 111 cēlienā (tikai istabas un ne telts de-

korācijas) un atrodas gandrīz pie paša dibena, jo lieliem

laužu skatiem jānotiek šijpus priekškara.

Daugavas un krasta ainai vajga būt padarāmai drūmai

un mākoņainai.

Kostīmos raksturot dažādās tautas, tik še svētku uz-

valki. — Melnais bruņenieks melnā samtā ar melnām

krūšu bruņām un zelta rotājumiem. Lpl. bruņas gaišas.

Lievenis, uz tā notiek cīņa starp Lpl. un Melno, tā ierī-

kots kā 130. lapp., viņa apakšmalā var parādīties rokas

līdz elkoņiem, vēlāk 140. lapp. rokas un galvas līdz ple-

ciem.

154.

A. DEGLAVAM

Kastaņolā 1909. gada 25. maijā

Mīļo, dārgo brālīt, Elza ir atkal vājāka, mēs aiz tām

rūpēm nepaspējam vairs nekur; novēlojos arī ar šo at-

bildi Tev. Neņem ļaunā, brāl, ja varbūt man kāds teikums

izgājušā vēstulē iznācis skarbs vai es Tev kur neskaidri

aizrakstījis, — man loti sāp, kad Tu runā, lai es Tev ko

piedodot: 1 Tu jau mūs visu šo laiku esi apgādājis ar lie-

lāko rūpību un mīlestību, mēs Tev un Emiņai esam tik

pateicīgi par visu sirsnību, Tev mūs jāatvaino, ja kur

esam nepacietīgi bijuši ar savām kaitēm. Tik bieži ari

pārpratumi no ārienes; tā ar to Nodalu un «Laupītājiem». 2

Tie bij tulkoti ne prieks Nodaļas, bet priekš U. 3 (tas ir

«Pelēkā akmeņa stāsta» autors), kas par tulkojumu mums

samaksāja. Un tas Inenberģis, kuru personiski nepazīstu,

esot viņa paziņa Rīgā. Kādēļ nu «Laupītāju» tulkojums

no I. nodots Nodaļai, es nesaprotu; pats U. man par to

nekā nav teicis, no Tevis dzirdu par to pirmo reizi, un nu

viņam rakstīšu. Tātad pie putras viņš vainīgs, ne Tu un

ne es. U. ir drusku naudas, un viņš mums uzdevis arī vēl

citus klasiķus tulkot. Negribēju Tev viņa vārdu teikt, jo

nezin, caur kā rokām iet šī vēstule. Tātad atvaino Tu



168

mani, ka Tevi šinī lietā esmu par velti uztraucis. Ar «No-

skaņām» tāpat ir tik pārpratums. Protams, man nav nekas

pret jauno ortogrāfiju, es taču viņā rakstīju jau pirmo-
reiz, 20 gadus atpakaj. Es tik domāju, ka tā publika, ku-

rai «Nosk.» visvairāk nodomātas, t. i., strādnieki, nepratīs
lasīt jauno ortogrāfiju, vismaz manā laikā strādnieki vi-

ņai visvairāk bij pretī. Protams, ka tagad lai paliek tā,
kā ir darīts: t. i., jaunā ortogrāfijā. Tā Tu arī esi domājis,
ka es vispār nevēloties «Nosk.» otro izdevumu! Par ko

tad ne? Es tikai esmu Tev parādā lielāko pateicību, ka

caur Tavu uzupurēšanos un pūliņiem «Nosk.» iznāks otrreiz

un tik glītā tērpā.
4

Mījo brāli, vispār nekad nedomā, ka

es Tev ar nodomu ko neizteiktu vai liktu Tev starp rindi-

ņām ko meklēt; nē, es Tev saku visu tieši, un katrs vārds

tik to vien nozīmē, kas viņā teikts.

Atbildēšu še tik visvajdzīgāko: E[lza] priecājas par rē-

ķinu
5, jo nu redz, ka taisni no laukiem ļoti daudz ienācis

(100 r.j, tas nozīmē, ka viņas lugas atrod arvien vēl jo
lielu piekrišanu; to citādi nebūtu zinājuši. — «Mļājasj

Vļiesa]» 18. numurs arī nav atnācis, no Tevis dabūjām

atsūtītu 17. Vajdzīgs ir tas numurs, kur pretraksts pret

«Studēj. sievietēm» nodrukāts.6
— Daudz paldies par va-

sarnīcas nokrāsošanu, nu varbūt varēs arī ātrāk pārdot.

Par to renni7 nekreņķējies; viņa bij gan, bet tas jau gado-
ties bieži, ka tās pa ziemu nočiepjot. — Kad no Gulbja
atnāks 60 rbl., tad paturi priekš māmiņas un vajadzībām,

un, kad pāri, tad atsūti; vēl varam iztikt (tātad nerūpē-

jies, mīļo brāli). J. teātrim nekādā ziņā nedod priekš

mums naudu,
8

tas jau būtu, it kā mēs maksātu sev no

sava paša kabatas. Lai maksā, kad kas ienāk. Bet kā tad

viņi izrādīs «Ug. un Nakti», kad nespēj ne 100 r. samak-

sāt? Tur taču vajdzīgi pāris tūkstoši. To «goda parādu»
Tev arī vajdzēja piedzīt, tā kā Fricis to darījis.9

— Ozo-

leni nesteidzini — viņa atrakstījusi vēstuli, 10 ka viņas

grāmatās neesot tāda parāda, bet kādēj veksels neder, to

nesaka. Noprasi viņai skaidri, kas tur ir par vainu. No-

prasi arī, cik eksemplāros bij drukāta «Vētras sēja»".

Līgts bij uz 3000 eks., bet viens liecnieks man teica, ka

drukāti tikuši 5000, tātad man izdarīts liels zaudējums.
Nesaki viņai to, bet tikai noprasi, cik eksemplāros ir dru-

kāts. Varbūt, ka viņa pate atzīstas. Tātad līdz skaidrības

panākšanai nogaidi ar vekseli. Tie Ozoli ir Joti gludi

veikalnieki,
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"Vēstules malās pierakstīts:
Manu jauno dzeju krājumu solās ņemt Pēterb.

«Imanta».12

Pieprasītās grāmatas 13 būs laikam paņēmusi Doriņa 14
;

atprasi pirms no viņas, ja pazaudējusi, tad tik pērc vē-

lāk, kad būs nauda, bet, ja ne, tad nepērc. To dokumentu13

dabūsi drīz piesūtītu.
Valdim Zālītim neesmu vēl rakstījis.

Leimaņu Jānim dosim dzejoļus visādā ziņā; 16 vai būs

kas cits, nezinu vēl teikt.

Un nu daudz mīlu skūpstu Jums abiem no slimās un no

veselā.

155.

H. ASARAM

Kastaņolā 1909. gada 30. maijā

Carissimo1

,
Jūsu vēstuli līdz ar klātpielikumu un zi-

ņām saņēmu.
2 Ceru arī līdz ar Jums, ka ziņas izrādīsies

par labām un ka liberāli vairāk piegriezīsies progresīviem
kopdarbiem.

3 Es īsti labi nesaprotu, kādēļ taisni vecie

liberāli dienlapnieki
4

nepabalsta savu pašu bijušo sāpju

bērnu: Sabiedrību ieb Skatuves biedrību, 5 kuras taču no

sākta gala bij nodomātas kā pretstats «māmuļai». J. te-

ātrs pat grib atstāt vecās telpas?6 Sos vecos liberāļus vaj-

dzētu atraut no «kompromisniekiem» un savienot ar prog-

resistiem; tie ir demokrāti — mazpilsoņi un pēc skaita

un mantas tik stipri, ka bez viņiem citiem progresistiem
būs grūti iztikt. Protams, es pēc tik ilga starplaika ap-

stākļus vairs nepārzinu. Vai Jūs nevarētu man tos pa-

skaidrot. J. teātrim un jaunai avīzei7
, par kuru lasu presē,

vajdzēs diezgan ņemties ar vākšanas darbiem, lai nostip-

rinātos. Es biju cerējis, tāpat kā Jūs pavasar, ka J. teāt-

rim izdosies pašam ar saviem spēkiem nākt uz augšu, un

piekrišanas viņam jau arī netrūka, bet tikai tā parādījās

plaukšinājumos un ne naudā. Kā jau parasts pie mūsu

publikas. Un pirmie, kuriem būs no tā jācieš, būs laikam,

kā arī parasts, rakstnieki. Vai taisnība, ka honorāru par

«Vaideloti» nevarēs izmaksāt šo sezonu, bet tik nākošo?

Mēdz gan būt, ka parastu nelabumu sajūt mazāk nepatī-

kami, — šis pie tādiem nepieder. Kā stāv ar Eķa finan-

sēm? vai tās varbūt uzlabojušās un vai var sagaidīt kādu
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norēķinu par «Uguni un Nakti»?8 Taisni Eķis šinī ziņā iz-

turējies pret mani visvairāk kā džentelmens, un, ja viņam
nekas nav grozījies uz labu, tad nedomāju viņu spaidīt.
Pie šīs branžas pieder arī klāt pieliktā vēstule no P. o[zo-
las]. Ozols Cēsīs izdevis vairākus darbus, bet mēdza mak-

sāt gausāk un nevienādākās dajās nekā Eķis, izdeva arī

naudas vietā reizēm vekseļus. Sīkumus es nekādus ne-

zinu vairs tagad pēc tā ilgā laika; varbūt O. kdze apzīmēs
tuvāk, ko īsti viņa vēlētos zināt, un varbūt tad varētu ko

tuvāk paskaidrot viņai no mūsu puses. Līdz tam veksels

netiks likts priekšā. Varbūt viņa nevēlas tagad maksāt,
lai tad min par to. Pie tās pašas reizes pajautājat viņai,
cik eksemplāros tika drukātas «Sudraba šķidrauts» un

«Vētras sēja»;
9

tas laikam būs zināms ari viņai. Mani tas

intresē. —Ar Zeltiņu — Meksi — Jagaru
10

man tāda pat

klizma, — arī tur nemaksā, bet strīdoties savā starpā —

und da keiner wollte leiden, daß er fūr den andere

zahle, — zahlte keiner von den beiden." Arī cits Heines

mierinājums daudz nelīdz — nāmlich — es ist eine alte

Geschichte 12
v. t. t. Kad jau reiz cilvēks dzīvo tik tāli

nost, tad jau viņam nav jābrīnās, ka šo apstākli arī citi

izlieto. Manas cerības tagad uz Jums un Jūsu rosību;

kad ir kas labs gaidāms, tad paziņojat arī mums. Mums

nekā laba nav ko ziņot, tikai neveselība. Vai ir Jums vēl

plāns atbraukt uz mūsu pusi?
Paliekat veseli!

Rainis.

156.

E. BIRZNIEKAM-UPĪTIM

Kastaņolā 1909. gada 31. maijā

Mīļais draugs, saņēmu šodien Jūsu kartiņu; grāmatas

vēl nav pienākušas.
1 Par «Florianu» Jums jau atbildēju,

ka labprāt to tulkojumu pagatavošu.
2 No Ņekrasova un

Melšina izvēlēšu vai nu pēc Jūsu aizrādījumiem, vai pēc

savas garšas. Heines tulkojumu izvēli varu sastādīt vēl

vieglāk nekā iepriekšējos, jo te man pašam ir jau diezgan
daudz priekšdarbu; to es varu dot Jums agrāk nekā visus

citus, un Jums jau alga viena, kādā secenībā tie darbi

nāk. — «Meitenes mirte» ir solīta «Izglītībai» 3
un tātad

krājumā4
arī nenāks «pirmo reizi», bet otro, un honorārs
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viņai paliek tas pats kā visām citām skicēm «Spož. sap-

ņos». — Igo «Pēdējā diena» pirmo daļu dabūsat jūnija
beigās. 5

— «Marksa ekon. māc.» man bij jau sāktas tul-

kot, bet atmestas, kad dzirdēju, ka cits arī tulkojis.
6 Kad

nu tagad tas cits tulkojums nav parādījies, tad varētu es

turpināt savējo, un Jūs varētu to izdot nākamu gadu.7
—

Par «Spož. sapņiem» Asp. liek Jūs laipni lūgt, lai Jūs tos

izdotu labi glīti; viņai tie ir mīļi, un, man liekas, tie to

pelna vairāk nekā kura cita grāmata. — Honorārs Jums

jānosaka pašam; Gulbis savā laikā par kopotiem rak-

stiem8 maksāja 20 rbļ. loksnē. — Par «Laupītājiem» man

Jums jāpastāsta, ka tie man bij iedzinuši lielas bailes:

mans pilnvarnieks 9 Rīgā bij sadzirdis, ka tos vēloties De-

rfīgu] Gr[āmatu] Nodala, un bij tai tos pārdevis; es da-

būju to tikai vēlāk zināt, un varat iedomāties manu uz-

traukumu, ka nu otrreiz pārdota grāmata, par kuru es no

Jums jau biju saņēmis honorāru. Ar lielu sarakstīšanos

beigās dabūju zināt, ka mans uztraukums bijis veltīgs un

ka Iniņberga k. to pašu Jūsu eksemplāru atdevis Noda-

ļai; ar kādiem noteikumiem, to vēl līdz šim nezinu. —

Kas Jums apgādās «Spož. sapņus»? — Un kas izdotu no-

domāto krājumu 10? No Jansona es gan nevēlos tur ne-

viena raksta": viņš ir vecs Asp. pretnieks, un vēl nupat

Pēterb. lielajā kalendāri bij nekrietns uzbrukums Asp-ai.
12

Tādu vīru Jūs taču arī nevēlēsaties mūsu godīgā sabied-

rībā. Bez tam priekš kritikas vajga no mākslas arī ko

prast. — Vasaļa adrese ir: Dvfinsk], poste restante V. Ši-

liņam. Viņš man arī sen nav rakstījis. Viņa vajdzētu arī

krājumā. Jums pašam arī vajdzētu ko dot visādā ziņā.

Paspēt gan varētu līdz svētkiem 13
.

— Sveicinājāt mīļi to

gulētāju, kura ģīmetni man atsūtījāt,
14

un visus mūsu

draugus un paliekat paši sirsnīgi sveicināti no slimās un

no veselā. Sveiki!

157.

J. KUGAM

Kastaņolā 1909. gada maijā

Augsti cienījamais Kuģa kgsl

Ar šīm rindiņām izpildu loti patīkamu pienākumu iz-

teikt Jums vissiltāko pateicību no «Vaidelotes» sacerētā-
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jas (kura pašlaik ir nevesela), ka uzņēmāties gleznot de-

korācijas šai lugai. Viņa jūtas godināta, ka Jūs izvēlējā-

ties savai mākslai par priekšmetu šo, un mūsu tauta var

[tālākā teksta trūkst].

158.

ASPAZIJAI

Laveno 1909. gada 2. jūnijā

Manu mīļo draudziņ, te
1

nu es esmu; šo es rakstu kā

pirmo karti. Kāpu kopā ar pulka vāciešiem pa nakti uz

Kalnu2
, un, tā kā tur augšā ļoti dārgi, tad negulēju par

nakti, bet nostaigāju līdz 3, kad lec saule. Vērts bij tās

negulētās nakts, bij jau aizmirsts, kā tas izskatās. Tad šo-

dien gulēju pa dienu mežā un atbraucu še labi izgulēties.
Ar visu taupiņu tomēr dārgi. Te laikam palikšu tik vēl

rīt. Un nu Tu, mīļumiņ, barojies un turi labi manu mazo

pūku; pirmdien 3 gaidīšu Tavu sestdien 4 rakstīto kartiņu.

Te ir gan loti jauki, un vajdzētu Tev arī to redzēt, pre-

tim tās slavenās skaistās salas 5
.

Rīt gribu apskatīt. Man

liels nogurums, bet taču arī vēl bailes, ka Tu viens

nebēdātos. Es nu drīz sākšu darbu, un tad bēdām nav

vairs vietas. Vēstuli arī rakstīšu. Tev nākošreiz rakstīšu

skaidrāk, lai nemaitā actiņas. Mīļo dvēselīt, turies. H. S.6

159.

ASPAZIJAI

Isolabellā 1909. gada 3. jūnijā

Sirdsiniņ, esmu še', vēl ļoti maz izgulējies, par daudz

redzēts, un vēl klāt noguris. Lieliski dārzi uz salas, pils

iekšā tik bagāta ar bildēm kā liela galerija, arhitektūra

skaista, par daudz uz reizes, un tad tie briesmīgie fores-

tieri 2
,

iet barā un visu samaitā, neko nevar ilgāk apskatīt.
Bet daba ir brīnišķa, kartiņu sapirku daudz, bet tas nav

tas; no pašām skaistākām vietām nav kārtu. Garām braucu

gar mazu saliņu S. Giovanni3
,

viens īpašums, dārzs, ne-

liela māja, bet mīlīgāku un skaistāku nevar ne iedomāties.

Tev taču vajdzētu kaut reizi to redzēt, mazo sirdspūkiņ,
kā lai nodzīvo, to neredzējis, un tik tuvu klāt! Būs taču
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Tev arī jābrauc; vai nevajdzētu pat tagad tūliņ Tev šurp
atbraukt, mēs reizē visu apbrauktu. Tādu plānu vajdzēja
taisīt no paša sākuma. Raksti par to uz Locarno un, kad

jūties stipra, mazākais, ne vājāka, kā biji, un kad Pīpi-
ņam aizsūtīji,

4 atbrauc arī uz Locarno, taisīsim sev feri-

jas,s atlausimies sev arī ko. Vēstules Berta var pakal sū-

tīt. Priekš Tevis te arī būs daudz skaista. Ko domā, sirds-

draudziņ? Vēl nestrādāju; drīz sākšu. Sirdsdimiņ.

160.

ASPAZIJAI

Gambaronjo Gerrā 1909. gada 4. jūnijā

Manu mīļo sirdsaplociņ, esmu tagad jau atkal tālāk

ticis, 1 kur šodien būs naktsmājas, nezinu vēl, bet šī vieta2

man ļoti patika, vakar tur biju. Izredze no turienes vēl

skaistāka, man liekas tagad, ka visskaistākā šinī ezerā3
.

Tā

ir veca baznīca; iekšā vecs uzraugs, stāstīja man garas

reizes; 5 mēneši esot tur gluži kluss, tas viņam nepatika,
bet man dikti iepatikās, man liekas, Tev arī patiktu. Kad

es Tev to varētu parādīt. Man gluži tā bēdīgi un it kā

kauns vienam pašam skatīties tos skaistumus, un tas la-

bais pūkiņš sēd viens pats un bēdājas. Es daudz staigāju

un redzu, un tā nokūstu, ka ne uz ko nav domas, uz

darbu gan arī nē. Te ir tāda biļete: 5 franki uz trim die-

nām braukt ar visiem kuģiem; tad var apskatīt ērti visus

smukumus un nenopūlēties; varbūt to arī Tu varētu? Itā-

lijā4 tagad nemaz neprasa vārdu, 5 vēl ērtāk nekā Šveicē.

Esot loti maz laužu — forestieru6
.

Atklātnes malā pierakstīts:
Rakstīšu varbūt vēl šovakar. Svētdien būšu Lokarnā.

Nebēdā, mīļo zelta sirdskodoliņ. Varbūt Tu taču vēl sa-

domā braukt arī līdzi; gaidīšu arī uz to atbildi. Mīļo sirds-

draudziņ, lido.

161.

ASPAZIJAI

Lokarno 1909. gada 5. jūnijā

Manu mīļo zelta iniņ, mēs abi divi esam ātrāk darījuši,

nekā bij domāts: Tu atrakstīji jau sestdien, 1
un es uz

karstām pēdām Tavai vēstulei atnācu pakal; nu jau viņa

man ir rokā un visapkārt aplikta ar kußcheniem
2
.

Līst
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vakarā liels lietus, dienu bij jauks, un es iesāku atkal

«Jahschenu»3
,

bet lāga neiet. Aiz lietus palieku šovakar

Lokāmā, bet dārgi, un rītu iešu apkārtnē meklēt korteli.

Tad tūliņ rakstīšu, lai Tu turp adresē; bet palūkošu arī

še pastā. Bet nu nebēdājies, mīļo actiņ, un sāc atkal at-

baroties, 4 citādi es braukšu mājā. — Kreklis man būs še

jāpērk. — Es arī vēl nekā nevaru strādāt, vēstules nerak-

stītas. — Sapņoju par Tevi, ka Tu pirki sarkanu zīda

kleiti. Tad bērni gribēja mani nostumt no tilta, bet es vi-

ņus pēru. Kad nākšu pie drusku garāka miera, tad rak-

stīšu atkal, līdz šim reti esmu bijis uz vietas 2 stundas. —

«Jāzepiņu» rakstīju ceļā, uz pļavas, sienu pļāva, cīruli

bij, tik mazā pūkiņa nebij. Tad par nedēlu lielais būs pie

mazā. Mīļo sirds dzijumiņ, acu graudiņ, lido.

162.

ASPAZIJAI

Ronko 1909. gada 6. jūnijā

Manu mījumiņ, manu gaidījumiņ, sēdu šodien vēl tanī

pašā Lokarnē, bet nu aizeju meklēt sev citu vietu. Par

daudz dārgi, nevar nemaz izturēt. Paliku līdz pusdienai

viesnīcā, lai varētu reiz norakstīt uz Parīzi; nu tas ir da-

rīts.
1 Bet no pusdienas pašas izbēgu, kur jau vakariņās 2

olas un 2 šķēlītes šķiņķa un gazosa
2 maksāja — 2 fran-

kus. Tādā kārtā es nekādu ēšanu vairs nevaru panest. —

Šo rakstu pastā, uz pultes. «Jāzepiņu»
3 šodien vairs ne-

varēšu. Tāds žēlums, ka man tas darbs tā tiek putināts.

Vakar ari nekā prātīga neuzrakstīju, visas domas tik, kur

palikšu, kā lai ierīkojos, kā varētu iztikt vismaz ar 5 fr.

par dienu. Līdz šim i tas neiet vēl. Visas, ari mazās, sā-

džas še pilnas ar pansijām. Privātistabas neredzu nevie-

nas. lešu tagad uz Askonas4
pusi, varbūt būs lētāk tur,

kur dzīvo tie pusplikie, kuri laikam jau aplupināti. Kopies

un turies, mīļo sirdsdraudz[iņ], dimantiņ, herz seeliņ5
.

163.

H. SIMSONAM

Lokarno 1909. gada 6. jūnijā

Augsti godātais kungs!

Kad saņēmu Jūsu svarīgo, mīļo vēstuli
1

— tas nenotika

tūlīt, jo esmu izgājis pastaigāties
2

—, tad es gandrīz ne-
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maz nebrīnījos un tikai ļoti priecājos. Un taču vajdzēja

brīnīties, jo tas vārds, ko Jūs sakāt, ir gluži jauns, vismaz

tik nopietnā ziņā. Ir gan viņam arī vēsture, bet tā ir maz

ievērojama. (Arheoloģiskie tautībnieki reiz teica: diezin,
kā būtu bijis, kad nebūtu bijis tā, kā ir. Tas ir viss.) Es

nebrīnījos laikam tādēļ, ka biju cerējis to vārdu dzirdēt

no kulturāliem tautībniekiem, un Jūs esat viskulturālā-

kais latvietis, kādu es pazīstu; tas iespaids man bij tūlīt

no Jūsu pirmās vēstules. Ja tādi mūsu parīzieši, tad viņi

var gan runāt par «noslēpumiem». Un nu tas noslēpums.
Teikšu tūlīt, ka man liekas, Jūsu rakstam 3

nevar būt

šķēršļu. S[ociāl]d[emokrātij]a, vismaz ikdienišķā, ne tik

vien neieskata nāciju par cilvēces attīstības galveno

spēku, bet redz viņā gandrīz tik vēstures rudimentu, ne

dzīvu spēku. Tāpat latviešu soc. demokrātija cenšas tik

pēc vietējas kulturālas pašvaldības apvienotā un neda-

lāmā Krievijā, tālāk viņa neiet pat savos sapņos,
4 kā Jūs

sakāt gluži pareizi; un viņa nekad ari pašā oktobriskākā

laikā5
nav tāļāk gājusi un neies, pat Krievijas tautību

federāciju viņa ir atraidījusi. Tātad, ja Jūs rakstāt savu

rakstu kādā Reviewā6
,

tad Jums tur tikai jāatzīst šis fakts

un jāsaka, ka Jūsu ideja neiziet no s. d-as, bet no nacio-

nālistiem, un nekādu ļaunu seku s. d. darbiniekiem nevar

būt. Bet tas tad ir jāsaka, jo līdz šim oficiāli un nepa-

reizi s. d. to pārmet, un citādi caur Jūsu rakstu tas tiktu

apstiprināts. Es esmu neatkarīgs: manu stāvokli Jūs zināt

no maniem rakstiem, bet ņemat tos visus kopā; arī nacio-

nālais elements tur ieder iekša, jo nevar censties izkopt
valodu un reizē gribēt, lai valodas nesēja nācija tuvākā

nākotnē iznīktu; ieskatīt nāciju par dzīvu spēku, pēc ma-

nām domām, nerunā pretī kolektīvisma idejai. Šīs abas

idejas der kā līdzekli viena otrai. Attīstīt tautas masu uz

apziņu un pašdarbību, vērst tautu par nāciju, tad attīstīt

nācijas par cilvēci, tas ir augstākais darbs, kādu es zinu

ne vien teorijā, bet praktikā, līdz šim viss mans darbs tur

aizgājis. Un līdzekli, kādi tautai ir uz to, meklējami ne

tik daudz pagātnē, kā nākotnē, ne tik daudz ārienes ap-

stākļos, kā iekš sevis; jāievēro ne vien etnogrāfija un

vēsture, politika, bet, ko prasa augstākā ekonomijas un

socioloģijas, tehnikas un zinātnes attīstība. Līdz šim lat-

vieši vairāk dzīvoja ar pagātni, ja daudz, ar tagadni; arī

mūsu liberāli un demokrāti. Un parasti ari citās jaunajās

tautās nacionālisti mēdz balstīties uz pagātni, uz konser-

vatīvām šķirām. Es turpret domāju visplašāko demokrā-
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tiju un vistāļāko progresu.
7 Vai mums še nebūs domu

starpība? Es ceru, ka ne, kad pārlasu vēlreiz Jūsu tik loti

sirsnīgās atsauksmes par mums abiem, kad redzu, ka Jūs

esat iejūsminājuši pat leišu komponistu Petrauska kgu.
8

Tas mums liek mazāk sajust dažu zaudētu ilūziju. Nu vēl

dažas šaubas: jūs, parīzieši, esat pilni sajūsmības, vai arī

tauta? vai arī citas tautas, kuras līdz šim savā starpā bij

gluži svešas? Jūs sakāt, tas viss nāks. Bet priekš tā vajga
laika, un vai notikumus varēs sakopot uz vienu laiku?

Tad maldu loks: priekš tautas attīstīšanas vajga patstāvī-
bas un priekš patstāvības iegūšanas vajga attīstības. Es

tagad par maz zinu dzimteni, lai pats varētu izkliedēt

šaubas par viņu; tas jādara Jums. Jūs sakāt — labāk mirt

ugunī un pērkoni nekā pieticībā; bet dzimtene uguni un

pērkoni mēģinājusi un nu, liekas, grib mēģināt atkal ar

pieticību. Tā es dzirdu. Jums jāsaka man, ka tā nav. —

Es ar nodomu uzsveru visu negatīvu; jo tāpat Jūs, kā es

tādēļ neatteiksimies no darba; kad ari neko nepanāksim,
tas cels tomēr jāiet; kad arī vēstures rati brauc paši, mēs

tomēr varbūt grožus varam pavilkt uz savu pusi, — me-

taties vien grožos! Rakstāt savu rakstu, ievērību viņš sa-

cels. Tas būs mēģinājuma balons. Liels darbs stāv priekšā.

Atrakstāt man arī kādas rindiņas; fbet] neatklājat plā-

nus privāti, paturat sīkumus [noslēpumā?]. Ar publicistisku

propagandu tagad pietiek. Un nu sveicināt jo sirsnīgi vi-

sus mūsu parīziešus un P[etrauska] un Kr[astiņa] kgu9
.

Kuģa mums par jo lielu prieku esot uzņēmies sacerēt

dekorācijas «Ug. un Naktij», kā jau to darījis ar «Vaide-

loti». Viņš iesācis ar to gluži jaunu laikmetu dekorācijas

mākslā, kā raksta kritiķi. 10 Tiku viņam aizrakstījis pa-

teicību, 11 tik nezin, vai būs saņēmis.

Sūtām Jums mīlas, mīlas labdienas.

Rainis.

164.

ASPAZIJAI

Lokarno 1909. gada 7. jūnijā

Nu, mīļo sirdsdziļumiņ, es esmu iegājis tādā vietā, 1

kādu Tu nemaz nevarēsi iedomāties. It labi kalnā, un iz-

skats jauks, bet pate sen nodegusi sādža, kuru nopircis
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vecs vīrs — spekulants, ietaisījis 4 mājeles vecās drupās,
2 jau pārdevis un nu sēd un gaida, kamēr būvēs garām

dzelzceļu, tad taisīs sanatoriju, fabriku, vasarnīcas v. t. t.

Irniece ir vēl veca preilene, kura reizē veģetāriene,
drusku naturmensch2

, pate sev vāra un mazgā, bet pa

lielākai daļai dzīvo tik no polentas 3
un mežā salasītām

ogām. Turklāt priecīga, laimīga un resna. Te nu es mak-

sāju tik par istabeli 1 fr. dienā, ēst jātaisa arī man pašam.
Lēti gan iznāk, bet tie cilvēki man ne tā patīk. Rīt no rī-

tus iešu uz Lokāmu pēc Tavas vēstules. Tad ari pierak-
stīšu, kurp Tu lai sūtītu vēstuli, kad gadītos kas ekstļrā].

Atklātnes malā pierakstīts:
Bet cerēsim, ka nebūs nekas un ka tad šī Tava otrdie-

nas
4 vēstule būs pēdējā, un es svētdien5 būšu mājās pie

mazā pūkiņa. Lido.

165.

ASPAZIJAI

Lokarno 1909. gada 8. jūnijā

Mīļo sirdskamoliņ, atnācu šodien pakaļ vēstulei un

dabūju kartiņu. Bet kad viss labi, tad rīt nenākšu pakaļ

pēc vēstules [bojāts teksts] [ganjdrīz 3 stundas. Esmu vēl

turpat 1 iekš [bojāts teksts] tā ērmotā veča un laikam

palikšu līdz svētdienai2
; ja tad nu būtu kas itin svarīgs,

tad vari arī turp atrakstīt uz turienes vārdu; citādi es

vairs negaidīšu no Tevis ziņas un tik Tev rakstīšu, un

mājās braucot pieiešu Lokāmā. Ja Tu vēl raksti, tad,

sirdsiniņ, nones vai nu uz Casarā, vai Ruvelišķienr
5
.

Šodien drusku strādāju, bet tik izjaukts esmu, ka neesmu

nemaz no vietas rakstījis, bet šur tur pa gabalam.4 Uz

mani pašu tas dara ļoti sliktu iespaidu; bet vēl es nekā

nespēju. Kad tik Tu būtu vesels, mīļais pūkiņš, tad varētu

arī vieglāk panest šo izplūkāto dzīvi. Kopies, mīļo labu-

miņ. [Tālākais teksts noplēsts.]

106.

ASPAZIJAI

Solduno 1909. gada 10. Jūnijā

Mīļo sirdsatvariņ, dabūju to mīļo vēstulīti, turies, mī-

ļumiņ, pret visām tām neģēlībām; 1 vēl Tev humors ir, tik
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mīļa tā vēstule, bet pate Tu gan dikti ciet no tiem suņiem

visapkārt. Man visu laiku tik nemierīga sirds, redzēju
gan labu sapni par Tevi, Tev bij liela grāmata, tur Tu

ierakstīji dzejas, un visām bij puķītes klāt, es ar vienu

ļoti smuku zariņu — zaļu un sarkanu — ielīmēju iekšā,
Tev vel daudz palika puķīšu. Te līst ik dienas un nevar

nekā strādāt; taisos ātrāk mājās, jau parīt. Kad esmu pro-

jām, tad par Tevi daudz vairāk iedomājos, un man sirds

sāp, ka neesmu savu mazo pūkiņu labāk turējis. Kad man

nu tagad izdotos, kad Tevi atkal varētu vest pie spēka.
Vajdzēs atkal cīnīties, un Tu vāja, mīļo actiņ.

Atklātnes malās pierakstīts:
Ar partiju2 jau nu gan iznāks cīņa drīz vien. Bet, lūk,

J. J. atkritis nost, un ar S. nevar zināt, kas iznāks.3 Es

gan aizrakstīju, redzēs, ko atbildēs.4
Tev tūliņ būs jā-

raksta «Dz[imtenesļ Vļēstnesimļ», jo «M. V.» par daudz

bailīgs. 5 Vizulim6 arī dosim. Gan par visu aprunāsimies.
Nu vairs neraksti, mīļumiņ, tikai tad, kad gadītos kas se-

višķs. Laikam sestdien7
ap trim būšu pie mazā pūkiņa,

manu mīļo dzīvībiņ.

167.

E. BIRZNIEKAM-UPĪTIM

Kastaņolā 1909. gada 20. jūnijā

Mīļais draugs, saņēmām atkal Jūsu sūtījumu ar lielu

paldies; tāpat grāmatu paku.
1

Strādājam abi, kaut gan

A[spazija] apgrūtinātos apstākļos, jo vēl arvien nav ma-

nāms labojums. Viņa tagad tulko «Le dernier jour»; bet

nāk tādi nepatīkami pārtraukumi kā tagad polemika ar

Bernes studentenēm «M[ājas] V[ie]sī». Kā ir ar «Spož[iem]
sapņiem»? Cik tāļi ir izdošanas darbi? Man nupat iznāca

«Tālas noskaņas» otrā drukā, bet nevaru Jums piesūtīt,

jo neesmu saņēmis eksemplārus. Likšu, lai vismaz nosūta

Jums no Rīgas. — «Kopuma»
2 lietā neesmu vēl dabūjis at-

bildes. Bet es nešaubos, ka būs iespējams. — Pie Jūsu uz-

dotiem tulkojumiem strādājam. — Vai Jūs tagad rakstāt

ko jaunu? Kur paliksat pa vasaras brīvlaiku? Sveicināt

visus mūsu mīļos draugus un paziņas. Kā labi sviežas ar-

kitektam? Esat pats no mums sirsnīgi sveicināts. Palie-

kat veseli 1
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168.

B. EKMANIM

Kastaņolā 1909. gada 18. jūlijā

18. 7. 9.

Daudz mīlu paldies par sirsnīgo sveicienu vārdadienā,
un lūdzu laipni atvainot nosebojumu ar nāves gadījumu
mūsu ģimenē. 1 Jūsu sveiciens mani iepriecināja ļoti, un

mans prieks būtu tik tad bijis vēl lielāks, kad nebūtu bi-

jis tā starpgadījiena ar protestu, 2 kuru, mums gluži nece-

rot, parakstījusi arī V. jkdz.3 Mana atmiņa par Jums, mīļo
Ekman, paliks vienmēr tā labākā. Jūsu nebaidīšanās arī

ne no viena darba, izveicība un sparība, un ātri aptve-

iošais prāts man dara Jūs ļoti simpātisku; mēs novēlam

Jums visu labu, un nešaubos, ka Jūsu gaita aizritēs spī-
doši un laimīgi, paliekat sveiki.

169.

J. MIĶELSONAM

Kastaņolā 1909. gada 18. jūlijā

18. 7. 9.

Miķelsfpnam]

Jūs paši atzīstat, ka runājat sev pretī,
1 ka Jums nav

pietiekoši rakstura stingrības, un taču Jūs nelūkojat to

sevī attīstīt; atzīstat arī, ka nepārvaldāt gramatiku, un

taču nemācaties. Pēdējā Jūsu vēstule rāda, ka arī takts

jūtas Jums nav attīst'tas, 2 bet to varbūt Jūs paši nema-

nāt. Kādā ziņā es nu Jums varētu būs derīgs? Kad Jūs

esat pārliecināti, ka tā ir labi, kā ir, un ka šie trūkumi

ir tikpat daudz kvalifikācija priekš dzejnieka, tad Jūs

paši tiksat galā ar sevi. «Izglītībā» es Jūs ievedu,3

tālāk darāt paši, pret Jūsu un varbūt arī viņu gribu es

Jūs tur nevaru ievietot. Jums tagad pašam jāsūta turp
tie rokraksti, tādēļ tos še pielieku klāt. Paliekat sveici-

n[ātij lunj veseli.
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170.

M. VECRUMBAI

Kastaņolā 1909. gada 18. jūlijā

Lielo paldies par piemiņu vārda dienā! un loti lūdzu

šīs kārts nosebošanos atvainot ar nāves gadījumu mūsu

ģimenē: nomira Afspazijas] brālis. Otrs zaudējums viņai

bij, kad no Jūsu vēstulēm izrādījās, ka arī Jūs parakstī-
jusi zināmo nekvalificējamo protestu;1 tas bij nosaukts

par visu berniešu protestu, un Jūs to neatsaucāt. — No
Dravnieka vārdnīcas2 man bij piesūtītas atsauksmei tikai

pirmo burtnīcu korektūras loksnes, un tur vārdnīca izrā-

dījās ļoti laba, nesalīdzināmi labāka par veco Braži3
.

Tad

man ziņots, ka darbs gatavs līdz v burtam; varbūt tagad

jau ir iznācis. 4 Visādā ziņā tā būs lielākā vārdnīca; ir

maza no J. Vidiņa
5
.
Visā cienībā [paraksts].

171.

A. DEGLAVAM

Kastaņolā 1909. gada 25. jūliļā

Mīļo brālīt, dabūjām jau sen Tavu mīļo vēstuli ar la-

bām ziņām1
,

un ik dienas gribēju Tev rakstīt lielo pal-
dies par visu, bet pie mums mājās tāds nogurums, ka

tikai šodien esmu saņēmies. Aizsūtīju Tev pa šo laiku

priekš Plātesa drukātavas bērnu grāmatu manuskriptus
2

(atraksti, vai saņēmi arī otru reizļ?
3
); grāmatiņas pašas 4

sūtīšu drīz, tās iet kā prece caur muitu. Elziņai neiet un

neiet labumā, līdz šim likām vainu uz mainīgo laiku, ta-

gad karsts, bet labāk tomēr nav. Ceram tagad uz to sa-

natoriju. Nu vēl pienāca klāt Zāmus nāve, un es nu

nemaz nezinu, kā to uztraukumu viņa pārcietīs; viņai

tas ļoti ķeras pie sirds. Labi, ka Tev patika tas polemi-
kas raksts5

,
tas viņu iepriecēja, bet Tu vari iedomāties,

ka ne viegli nākas tā runāt par savu intīmo dzīvi, kur

viņa tik sāpīga. Tā polemika arī Ir daudz vainīga, ka ta-

gad iet atkal uz ļauno pusi. Nu mēs gaidām, ka iznāks

Elzas noveļu krājums «Spožie sapņi», būs varbūt apmie-

rinājums. Tas nu ir puslīdz viss, kas no mūsu puses
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jauns pastāstāms; labāk lai nu iet par veikaliem. Bet vis-

pirms, mīļo brālīt, dod māmiņai rubļus 15, lai viņa arī

papriecājas, ka tik labi izgāja ar vasarnīcas izīrēšanu;

viņai arī bij jādod vasarsvētkos, bet to Tu laikam pie-

mirsi, lai tad tagad viņai kopā nāk 15 rbļ.; tos dod tū-

liņ, mīļo brālīt, Tev nu šoreiz bez P[ētersoniet]es izgāja
vēl labāk; es nekad nebiju cerējis, ka tik daudz dabū-

sat,6 jo bez tās summas taču jāskaita arī vēl uz māmi-

ņas istabiņu savi rubļi 40. Tā krāsošana un Jūs abi jau-
nie mekleri 7 esat tiešām izdarījuši brīnuma lietas. Ļoti
smuks stāsts par to Salitieni;8 tādi īrnieki labi būtu uz

ilgāku laiku. — Krāsošana — 120 r. — ir ļoti lēta. —

Ar grunts naudu gluži vienalga, var jau maksāt tagad,
kad saņemsi īres otro pusi, t. i., maksāt par I pusgadu

(1909. no janvāra līdz jūlijam) 70 rbļ., tad janvāri 1910.

g. nebūs uzreiz jāmaksā 140 rbļ. — Sūti vislabāk: tagad
tūliņ tos 200 rbļ. (apaļā rubļu summā) un pēc 10. jūlija

otrreiz, paturot priekš grunts naudas un izdevumiem,

cik vajdzīgs. — Ar «Noskaņu» izdošanu Tu atkal esi rī-

kojies ļoti izdevīgi; drukas izdevumi pie tagadējām ce-

nām ir ļoti mēreni, un 30% komisionāriem arī ļoti go-

dīgi, jo mēdz taču ņemt 33—35%. Maderniekam izsaki

vēl sevišķi manu pateicību par skaisto un oriģinālo zī-

mējumu;
9

ja es neapguršu priekš laika, tad pielikšu še

klāt priekš viņa kādu lapiņu.
10 Tu varēt» viņu arī kādu

reiz izvest laukā un parādīt mūsu vasarnīcu, ko viņš par

to teiktu? vai viņam arī nepatiktu tas «glāžu nams», kā

viņu jau toreiz dzirdēju saucam? un tagad tas taču

daudz skaistāks, kā Tu pats saki. Madernieks pašlaik
rakstot par jūrmalas vasarnīcām; 11 varētu mūsējo arī go-
dam minēt. — Bet nu vēlreiz par «Noskaņu» izdošanu.

Kad viss labi kad pircēji arī vēl pērk to glīto

grāmatiņu, kas taču domājams, un kad visi izdevumi

segti, tad Tev, mīļo brāli, jādara man tā patikšana un

jāpiedalās arī pie skaidrā ienākuma: tā no manas puses

nav nekāda labprātība, bet tik skaidrs pienākums, jo tur

taču ir iekšā Tavs darbs, un liels darbs, par kādu izde-

vēji mēdz ņemt milzīgu procentu; Tu esi, skraidot pa

drukātavām un naudas aizdevējiem, tērējis daudz laika,

un laiks taču dārgs, Tu būtu viņu citādi izlietojis, naudu

pelnīdams. Ja Tu tā būsi ar mieru, tad mēs kopā izdo-

sim vēl grāmatu, manas nepolitiskas dzejas, 12 kurām ne-

būs nekādu šķēršļu un uz kurām, cerams, visi aizdevēji
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dos atkal naudu, kad ar pirmo grāmatu būs izgājis labi.

Es ari ceru, ka Tev pašam būs drusku iepaticies izde-

vēja darbs, uz to bez brangās izdošanās ar «Noskaņām»
norāda arī tas, ka Tu pats gribētu izdot savu «Zeltenīti».

Man tas ļoti patiktu, un veikala ziņā es tik labāk

ieteiktu Tavu jauno lugu 13
, jo tā mazāka un tur nevaj-

dzēs ielikt uz ilgu laiku lielu kapitālu kā «Zeltenltē».

Cik man prātā, tad «Zeltenītei» būs loksnes 20—30, un

tas maksās 700—1000 rbļ., kuri gulēs gadus 2, jo grāmat-

tirgus pašlaik vājš. Pie lugas Tu tiksi vaļā ar 300—400

rbļ. Bet to tad Tev gan derētu mēģināt, citādi Tu savu

naudu visu izkaisīsi dažādos patriotiskos teātros un 1.1.

uzņēmumos, no kuriem tik M[ierkalns] Fricis māk dabūt

atpakaļ savu naudu. — «Laupītājus» Inenbergs esot at-

kal atņēmis atpakaļ no Nodaļas; 14 tur lai viņi paši tiek

galā, Tev tur vairs nebūs jāiet. — Tāpat tagad atmet

rūpes par Ozola vekseli; 15 kad Tu atsūtīsi mums naudu,

tad mums tagad laikam tiks, un negribu Tev uzkraut

veltu nastu, ir man diezgan citu lietu, kur jālūdz Tava

palīdzība. Kad Ozols ar mieru ar grāmatu siešanu norē-

ķināties, tad labi, ja nē, lai velns viņu rauj. Protestēt

jau var katrā laikā, varbūt viņam arī iet grūti. — Tāpat
ar P-ieti nav Tev tagad vērts rauties; tas prasa daudz

laika un nepatikšanu. Lai paliek, kad būsi brīvāks vai

kad mums vairāk vajdzēs naudas. — Plātesam par bērnu

grāmatām vēl piezīmē: 1) «Der Fuchs» un 2) «Plisch und

Plum» 16 laikam atkal maksās katra pa 3 markām, vai

labāk nebūtu tulkot iz jau nopirktām 2 grāmatām ko

citu? Lai atbild drīz, ka zinām ar darbu. — Tu, mīļo

brāli, nu gan dikti nodzenies pa tām biedrībām, un atzi-

nības Tev maz iznāk; visur nepatīkamos un grūtos dar-

bus uzliek Tev, tā nupat atkal Tev jāaizstāv Skat. bied-

rība, 17 kādēļ to nedara Hermans vai Fricis, kuri taču

īstie vainenieki? Un kādēļ Tev tur sava nauda jāieliek?
18

Vai Tu viens varēsi vēl to Skat. biedrību uzdabūt uz

kājām? Tev vienmēr viņi uzveļ to grūtāko lomu. Esat

nu abi, mūsu mīļie, labie, mīļi, sirsnīgi skūpstīti un

sveicināti no Jūsu abiem. Sveiki.

Vēstules malās pierakstīts:
Dr. Zālļītes] sludinātā vēstule vēl nav atnākusi.

Atsūti tūliņ: visus piecus kuvērus no «Vtirpuļaļ Ka-

lendāra», ko dabūji no Eķa, tie ir ļoti vajdzīgi. — Pa-
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prasi Doriņai 19
,

vai nav pie viņas: Bienemann «Livlān-

d[ische] Sagen» un TpeftAaHA: «AaTbmīCKHe CKa3KH», un

Lerha-Puškaiša «Teikas un pasakas». Ja nav, tad abas

pirmās nopērc un atsūti. Trešā laikam būs ļoti dārga;

apprasies; varbūt pa vecam?

172.

E. BIRZNIEKAM-UPĪTIM

Kastaņolā 1909. gada 29. jūlijā

Lielais paldies par sūtījumu (no 24. 7.) un sirsnīgs
sveiciens! Novēlojos ar atbildi, A[spazija] nejūtas labi

vesela, gadījās vēl klāt uztraukums, jo nomira viņas
brālis. 1 Viņa priecājas, ka «Sp[oži] sapņi» būs glīti,

2
un

liek Jums daudzreiz pateikties par pūlēm. Uz izdošanu

mums būtu tāds plāns: izlaist tagad «Sp. sapņus», tad

rudenī (uz septembri) A. dotu vienu jaunu dzeju krā-

jumu3
,

kurš ietu loti labi, vismaz tikpat labi kā «Sp.
sapņi». Un, kad no abām pirmām grāmatām būtu jau
ienākums, tad tik Jūs laistu klajā «Laupītājus», 4 kurus

pirks mazāk uz reizi, bet kuri izies pāris gados, kā,

piem., Gulbim visi Gētes tulkojumi5 esot jau izpirkti. Pēc

šim trim tad nāktu citi tulkojumi. — Ar maksāšanas

veidu darāt, kā Jums ērtāk; mums patīkami: dabūt lie-

lāku summu uz reizi, bet ne mazāk patīkami: ik mēnesi

droši rēķināties ar zināmu, kaut arī mazāku summu. —

Gribēju Jums un Vilim6
,

O.7 piesūtīt savu «Kluso grā-
matu», bet viņa tika priekslaik apklusināta. 8 Tagad nu

tik mīļi sveicināt un esat daudzreiz paši sveicināti. Pa-

liekat veseli.

173.

R. PĒTERSONEI

Kastaņolā 1909. gada 29. jūlijā

Mīļo, dārgo Majuziedīt! Sen jau saņēmām Jūsu skaisto

kartiņu, 1 bet adreses Jūs nebijāt uzdevuši, un tā nu tik

ilgi nokavējos ar atbildi un mūsu abu sirsnīgākiem svei-

cieniem. Kad būs adrese, tad solos katrreiz naski atbil-

dēt. Mēs nopriecājāmies, ka Jūs esat tikuši tik jaukā
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vietā un pie labiem cilvēkiem. Es gan esmu pārliecināts,
ka labs un sevī nodibināts cilvēks visur atradīs labus

ļaudis un katrā vietā savu jaukumu, ja ne citādi, tad

viņš pats izplata ap sevi labumu un jaukumu. Kā tādu

es Jūs vienmēr esmu dziļi cienījis un ceru, ka Jūs ne-

ņemsat ļaunā, ka es saku Jums to tik tieši. Vēlam Jums

visu labāko un sūtām sirsnīgāko sveicienu. Jūsu tāle-

nieki.

174.

A. PRIEDĪTEI

Kastaņolā 1909. gada 29. jūlijā

Mīļo vārdadienīti un visi mūsu mīļie draudziņi, kad

katru dienu domā uz Jums, tad taisni to vienu dienu

aizmirst, bet nu saņemat visus sirsnīgākos vārdiņus un

vēlējumus uz goda dienu un uz visām tāļākām dienām.

Esat stiprāki un veselāki viens par otru un par mums

abiem kopā, gan tad viss cits nāks. Elziņai taču vēl ne-

iet, kā vajdzētu; uztrauca nu vēl brāļa Zāmus miršana;
tad arī karsts. Drīzumā nu jau lūkosim viens otrs rak-

stīt; arī es jau nedēļas trīs kopš apslinku pēc viena

darba beigšanas. No Sašas dabonam nu jau 4 mēnešus

kārtīgi sūtījumus. 1 Jums, mīļie, nu nav jāsūta. Dabūjām

arī sirsnīgu vēstuli no viņa. 2
— Bet nu paliekat sveiki

visi un skūpstīti, un vārdadienītei vēl nāk viens pantiņš.

Annas dienas piemiņā

Man liktens atgūtēm ir devis:

Man zaļo zeme, saule silst,

Man viņpus ūdens kalni zilst,

Man nakti debess zvaigznēm pilst,
Man — trūkst tik māju, jūras, Tevis.3

175.

B. SKUJENIECEI

Kastaņolā 1909. gada 3. augustā

Mīļo Rūtiņ, vai nemanīji, ka Tev austiņas svilst šo

laiku? Tas no lielas bāršanās: 1
— ak, tu manu gudro

galviņ, kur Tava gudrībiņa? Tik lepnis es esmu uz Tevi,

un nu Tu tanīs nedomātājos biji aizmirsusi, ka Tu esi
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pate par sevi un Tev sava paša domas! — Tādā veidā

tecēja vēl garā rindā bāršanās, bet Tava mīļā kartiņa 2

uzreiz sarāva visu rindu. Vienu tik Tu dabūsi, ari kā

tālu noskaņu, šo pantiņu
3. Grāmatiņu pašu nevaru no še-

jienes sūtīt, tādēļ ka tiek vai nu uz robežas konfiscētas,
vai citiem saņēmējiem bijušas lielas nepatikšanas, klau-

šināšanas un pratināšanas. Tātad es rakstīšu izdevējam
4

,

lai nosūta Tev eksemplāri turpat no Rīgas, un Tu ieliec

šo pantiņu iekšā vai ieraksti viņu ar tiem pašiem ma-

ziem pirkstiņiem, ar kuriem norakstīji «Vētras Sēju»,
5

tas būs tikpat stipri. — Vēl tepat man arī jāatvainojas,
ka liku Tev tik ilgi gaidīt: vaina tā, ka E[lza] nevese-

lāka un uztraucās vēl klāt, kad piepeši dabūja ziņu par

brāļa nāvi.6 Tātad sajūta mums ir diezgan nospiesta. 7

Lai nu Jums ietu labāk un Jānīts varētu drīzāk tikt pie
sava darba

8. Vai domājat palikt visu ziemu Rīgā? Un

kā tad Tu darītu ar savu mākslu? Vai studijas varētu

turpināt? Līdzekļi Rīgā laikam būs vieglāk sadzenami. —

Biju šinī vietā pārtraucis vēstuli, jo Elza bij neveselāka.

Šodien dabonu atkal to skaisto kartiņu: ak, nabaga mīļā

nimfiņa! Kad tās slimības varētu kā pieveikt! Es bries-

mīgi ārdos, bet no tā līdz šim nav vēl nekas labāk ticis;

es nezinu, vai Tu kādreiz esi redzējusi manu ārdīšanos,

visļaunākā viņa tad, kad sevi tura aizdomās par vainību.

Nevar diezgan palīdzēt. Priekš tā vajdzētu laikam daudz

vairāk zināt. 9 Labi tik, ka par Tevi man nav bailes; vēl

mazāk es baidos kopš Tavas kartiņas, kur Tu runā, kā

«šaurā aplociņā iedzīta bez savas vaļas» 10
,
— nu: arsavu vaļu

tiksi laukā. Tev palīdzēs Tava māksla, to neliec sev ne-

kur apspiest; es varu tik vienu teikt no piedzīvojumiem:

uzmanies arī no bohēmas! Tā ir Schein, ne Sein. 11 Bet

arī tur Tev palīdzēs Tavi pareizie uzskati uz mākslu, kā-

dus es vienmēr lasīju Tavās vēstulēs. Bet man liekas, ka

esmu noklīdis uz svešiem tematiem. Labāk iztēlošu sev

klusumā Jūsu dzīvi jūrmalā. Ko dara Jānīts? Vai bijāt
kādreiz aizgājuši līdz Jaun-Dubultiem, kur reiz bijām?
Esot tagad jauki. Aizej reiz, mīļo Rūtiņ, un atraksti par

to vietiņu, uz kuru es visbiežāk atgriežos, kad pieminu
Tevi un dzimteni. Mīļš sveiciens mammas kdzei 12. Tāpat

sirsnīgi sveicieni un paldies Olgai Ģērm[anes] kdzei.

Vēstules malā pierakstīts:
Un to labāko: abiem no abiem! Un vēl sevišķu mīļu

paldies par tiem mīļajiem ziediņiem!
13
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176.

A. DEGLAVAM

Kastaņolā 1909. gada 5. augustā

Mīļo brāli, nupat saņēmu Tavu sūtījumu (265)' ar lielo

paldies. Paturi nu priekš nomas
2 (par pusgadu līdz 1. jū-

lijam ir 70 r., kā man liekas, jau maksāti? visādā ziņā
maksāt vari pa pusgadam), priekš vasarnīcas izdevu-

miem, priekš mammiņas un grāmatu
3 pirkšanas (ja izrādī-

sies, ka Doriņai4
to nav), un citām vajadzībām un tad at-

sūti atkal, cik redzi; vienu simtu jau varēs, vismazākais,

jo vēl drīzumā nāks no Plāt[esa] par bērnu grāmatām
60 rbļ. un no Gulbja vēl 30 rbl., varbūt būs iespējams
sūtīt pat divus. Labi, ka māmiņai nodevi tos 15 rbl., 8

jārauga viņa mierināt un iepriecināt, kā vien var,
6 tad

arī jāatzīst, ka viņa labi saimniekojusi; varbūt arī dabūs

vēl labu pircēju.
7

— Tad nu atkal par to Ozolu,8 saki tā:

veksels dots honorāra samaksas vietā, un Tavās rokās

tas nācis gluži legālā kārtā, jo Tu esi Elzas pilnvarnieks.
Bet ir vēl cita lieta ar Ozolu: Tu saki, ka viņš gribot
kādu pantiņu ar parakstu, lai to liktu «Vētras sējā»! Tā-

tad viņš grib izdot otrā drukā «V. s.» un man ne vārda

par to nemin!9 «V. s.» tika viņam pārdota tikai vienā

izdevumā, un arī tam bij cieši noteikts eksemplāru
skaits, par kuru man aprēķināja honorāru. Man tika no

lieceniekiem teikts, ka viņš jau toreiz pārkāpis šo skaitu,

tātad, citiem vārdiem: pakaļ drukājis! Un nu viņš ne-

kaunas gluži atklāti laist otru druku un man nemaksāt ne

kapeikas, un liedzas arī vēl veco parādu samaksāt! Visu

to viņš iedrošinājies tik tādēļ vien, ka es neesmu tur

klāt. Tā nu ir gan apstākļu izmantošana līdz pēdējam!
Kad viņš grib izlaist otru druku, lai sola piemaksāt ho-

norāru. Ja Tu, brāl, vien varētu, es Tevi lūgtu darīt

tā, — teikt viņam: «Laikam «V. s.» labi gājusi no ro-

kas, — cik eksemplāru esat pārdevuši? būs gan pāri par

10000?» Lai tad viņš atbild, cik eksemplāri pārdoti; es tā

nozināšu, vai viņš nav drukājis pāri par 3000, un tad

es varu viņu sūdzēt par pakaj drukāšanu un pie-

spiest, lai man samaksā visu pienācīgo honorāru par līdz

šim pārdoto izdevumu. Otro druku izdot neapdrāvē, kad

būs izdevis bez manas ziņas, gan es tad viņu dabūšu

rokā. — Tie 300 eks. no «Tāl. Nosk.» nebūs diezcik glīti
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lesieti; to neceri. — Pl. sataisīju citu rēķinu, kā tiki

aizrādījis. 10
— Pie «Kl. grām.» viss būtu labi bijis, ja izde-

vēji nebūtu izdarījuši negantu mujķību un divu nedēlu
laikā nenoņēmuši eks. no drukātavas;" pa divām nedējām

varēja veikls veikalnieks vai visu izpārdot. Nav grāmatiz-

devēju! vai nu tie blēži, vai muļķi, bet ar to nepietiek.
Zelt. Tev par «Zeltenīti» devis itin brangu cenu;

12 varbūt,
ka Zelt. būs tas ilgi meklētais godīgais izdevējs? Viens nu

labi, ka «Zeltenīte» nāks klajā; pats laiks! — Ar to Skat.

biedrību es netieku skaidrībā; Benj. tika noteikts tikai par

F. Mjierkalna] faktotumu 13
,

un nu viņš ir tas, kas nospiedis
visu teātri.14 Kur tad nu paliek F. M., ka par to nekā

nedzird? Kas tagad
15 dos naudu? Vai mazās biedrī-

bas? 16 Nepieciešami jau bij, ka no tādiem subjektiem nu

brīvi, kā tas Benj. 17 Bet kā «Dzjimtenes] V[ēstnesis]» varēja

tādus ķengājumus
18 uzņemt? Man tas viss nesaprotams. Es

tik redzu, mīļo brāli, ka Tev visur jāvelk rati, kas purvā

iestiguši, ak Tu mījo brāli. Labi, ka Tu tik stipri turies.

Tagad «Zeltenīte» Tev palīdzēs. Esat abi mīļi, mīli sveici-

nāti un skūpstīti no mums abiem.

Sveiks.

Vēstules malā pierakstīts:
Atsūti vēl pārējos kuvērus no «V. Kalendāra», 19

man se-

višķi vajga «Šarlote Kordē». — Tad, lūdzams, nodod Skuj-

niek kdzei20 1 eks. no «Tāl. Noskaņ.» priekš Birutas.

Sveiks!

177.

FALLIJAM

Kastaņolā 1909. gada 14. augustā

14.8. 9.

Cienījamo kolēģi! Man atsūtīja Jūsu adresi un teica, ka

Jūs vēloties kāda izdevuma lietā ar mani stāties sakarā.1

Laiks mūs gan tāli šķīris visās lietās, bet Jūs man reiz rā-

dījāt mīlestību, un man būs kā atvieglinājums, kad es

varēšu Jums jel kur pakalpot. Rakstāt man uz: Cīrihu 3

Daudz labudienu no Jūsu Raiņa.
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178.

H. SIMSONAM

Kastaņolā 1909. gada 16. augustā

Sirsnīgas labdienas! Jā, mēs dzirdam gan sveicienus,
bet kā apjukuši skatāmies, kurp atbildēt?1 Sveicināsim uz

labu laimi uz Vichv, varbūt sadzirdēsat. — Gaidu arī Jūsu

solīto rakstu 2 Reviewā3
,

— laikam būs iznācis, — tad ļoti
lūdzu to atsūtīt. — Skaista ir Jūsu Vichv ar savu mīlīgo
līdzenumu. A[spazija] jau sāk ilgoties pēc pļavām un kla-

jumiem, mums tik kalni vien. — Daudz mīļu sveicienu

Jums un Jūsu biedriem no Jūsu lugāniešiem.

179.

E. BIRZNIEKAM-UPĪTIM

Kastaņolā 1909. gada 17. augustā

Mīļais draugs! vakar Jums aizrakstīja karti A[spazija],
un šodien saņemu naudu. Lai Jūs nedomātu, ka nauda zu-

dusi, kad nav minēta kārtī, tad rakstu šo un sūtu līdz ar

to daudz paldiesu. (Gadās arī tā, ka glītas kārtis patura

pastnieki.) A. saņēma jau «Sp[ožuļ sapņu» korektūru un

nopriecājās par skaisto izdevumu. Pēc pāris mēnešiem sū-

tīs Jums savas jaunās dzejas
1
.
— Vai Jūs palikāt šo vasaru

turpat melnajā pilsētā
2? Gribu jau ilgāku laiku rakstīt Vi-

lim3
,

bet netieku klāt. Sveicināt viņu un visus draugus un

esat pats mīļi sveicināts no mums abiem! Svfeiki?].

180.

B. EKMANIM

Kastaņolā 1909. gada 18. augustā

18.8.9. Mīļo Ekman, kad Jūsu kārts 1
atnāca, diemžēl ne-

gadījos mājās un nu redzu, ka Jūs varbūt būsat aizbrau-

kuši. Jūsu riteni es būtu varējis ņemt, kaut gan cena ir

par mazu, bet par to pašu Jūs būtu varējuši to ņemt

katrā laikā atpakaļ (reparatūras
2

manas). Uz zināmo ber-
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niešu «protestu» ir iznākusi atbilde «Mļājas] Vļiesī]», 3 kur

viss teikts, kas var intresēt atklātību, un tādēļ par to še

ko teikt būtu lieki. 4 Kas vien rakstīts, Bernē ticis izlietots

tikai tenkām. 2ēl, ka tās arī uz mūsu satiksmi darījušas
iespaidu. Nogaidīsim, kamēr viss noskaidrosies. Līdz tam

sūtu Jums daudz labu dienu.

181.

FALLIJAM

Kastaņolā 1909. gada 23. augustā

Mīļo Failij! Tava kārts man bij liels pārsteigums, un

es loti priecājos, ka šinī laikā, kur mēdz draugi atkrist,
bijušais draugs piegriežas klāt. Tikai izbrīnījies neesmu,

jo Tu jau pašā sākumā izgāji uz plašāku ideju aptveršanu,
biji demokrāts un nacionālists modernā nokrāsā, kāda ta-

gad atkal atmostas. Tavam «Ziedoņa sapnī» uzstādītam

mērķim, 1
man liekas, mana «Uguns un nakts» nerunā

pretī, un man ļoti intresētu dzirdēt Tavus pārdzīvojumus
un uzskatus uz rakstniecību un sabiedrību, mēs varētu sa-

prast viens otru. Tātad runā plašāk par saviem nodomiem,

kādi tuvākie uzdevumi un kādi līdzekļi viņu izvešanai?

Kā Tu domā vienošanos uz pretim gājienu dziesmu svētku

vīriem2?

Ar lielu intresi gaidīšu Tavu vēstuli, un tad Tev arī

varēšu vairāk ko teikt par izredzēm, attiecoties uz par-

tiju, kur jautājums ir sarežģītāks.
3 Arī Afspazijai] vari

rakstīt uz to pašu adresi 4
.

182.

G. ZEMGALAM

Kastaņolā 1909. gada 23. augustā

Dārgo Gustav! Esi tik labs un atraksti man drīzumā pā-

ris rindiņas, kādā stāvokli manas lugas «Ug. v. N.» izrādī-

šana, es nekā nezinu. No malas dzirdu, ka arī jaunai

priekšniecībai 1 esot nodoms viņu izrādīt un esot pat jau

lomas izdalītas, tātad izrāde būtu nodomāta drīz; avīzēs

atkal lasu, ka direktors būšot Mierlauks. 2 Nu, tas ir gan

ļoti krietns aktiers, bet viņš uzņēmās «Vaideloti» iestu-

dēt pāris mēģinājumos,
3

un, kas to var, tas to pašu darīs
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ari jaunu lugu. Bet, ko «Vaidelote», 15 gadus pazīstama

luga, pārcieta, to nespēs pārciest vēl neizrādīta luga. Tā-

tad es vēlētos, ka šai lugai tiktu kā viesis pieņemts par

režisoru Duburs. Tad es vēlētos ari, ka būtu jaunas deko-

rācijas un kostīmi, jo šai lugā likts svars uz spožumu. De-

korācijas un kostīmus, kā man teikts, labprāt gleznotu

Kuģa k., un es to ari gribu likt par nosacījumu izrādēm.

Kad izrāde iznāk nabadzīga, tad labāk lai viņa nav nemaz.

Krietna iestudēšana un labu dekorāciju gleznošana aiz-

ņemtu ilgāku laiku, tātad izrādes varētu sākties tik ap vai

pēc svētkiem; 4 tas nāktu tikai par labu visādā ziņā. Kādi

teātrim spēki priekš galvenām lomām: Lāčpl., Spīdolas,
Laimdotas un Kangara? Man to arī gribētos zināt. Tad, cik

naudas teātris var izdot priekš lugas? Esi tik mīļš un at-

raksti man par to īsumā un drīzumā. Luga var teātrim kļūt

par loti labu kases gabalu, bet tad viņai jābūt spoži insce-

nētai un iestudētai. Vai teātrim ir vēl mani aizrādījumi

gleznotājam, kuri bij sūtīti H. A[sar]im?

183.

B. SKUJENIECEI

Kastaņolā 1909. gada 25. augustā

Mīļo Rūtiņ, tā Laimdota jau Tev būs, 1 kad tik pate luga
būtu. Lai tas ir teikts tūliņ no paša sākuma, tad Tu nepa-

skriesi visam citam vēstulē garām, meklēdama to Laim-

dotu. Tev pašai gan jau ir Laimdot[s?] 2
,

un mēs pirmie gri-

bam būt pie laimes vēlēšanas Tev un tam jaunajam pil-

sonim; varbūt mēs nākam drusku par agru, bet tad lai

laime jau iepriekš pie laika sagaida viņu. Un nu atkal at-

pakaļ pie lugas Laimdotas: ne Tev bij ko kaunēties, ne ko

lūgties, — solīts makā krīt, es tikai loti priecājos, ka Tev

viņa ir mīla; un nākošā lugā lūkošu atkal ko priekš Tevis.

Bet kā būs ar «Ug. v. N.» pasu, to es nezinu. Man nav ne-

kas teikts, ne pieprasīts; un, kad viņi gribēs to kaut kā

sasteigt un uzvest tāpat kā tos Andrejeva skatāmos un ru-

nājamos gabalus, kurus pa nedēlu var rakstīt septiņus un

uzvest četrpadsmit, — tad es nespēlēju līdzi; es varu gai-

dīt. Šīm izrādēm vajga būt notikumam; es ceru, mīļo Ru-

tiņ, ka Tu uz viņām tāpat skatīsies. Ja viņi tādas izrādes

nevar izdabūt, tad lai paliek. Par Tavu iestāšanos teātrī

es domāju tā, ka viņi Tevi pieņems.
3 Te nav priekš Tevis

nekāda jūtu lieta, bet veikals. Tev nevajga viņus kaitināt
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ar pārāk augstiem prasījumiem, ne ari lūgties. Viņi ak-

tierus samaitājuši, atvilkdami tos no vecā teātra ar nesa-

mērīgi augstām algām, un, kad nevar slēgt jaunus, samē-

rīgus kontraktus, tad kausies arī šogad ar deficītiem kā

pērn, kad aktieri apēda teātri. Labu spēku viņiem maz, un

agri — vēli viņiem būs Tevi jāsauc. Gatavojies tik Tu

pate teorētiski un praktiski, kaut arī tikai mājās; bries-

mīgi žēl, ka Tev bij jāpārtrauc izglītošanās;
4 viņa paceļ

pat ļaudis ar mazām dāvanām, kur nu vēl Tevi. Bet, kas

mākslu ņem nopietni, tas paspēj arī visļaunākos apstāk-

ļos. Tagad Tev būs jābūt vēl divkārt stiprākai, jo nu Tev

otris tikpat liels uzdevums kā māksla; bet, kad pie uzdevu-

miem klāt laime, tad spēks nāk pats. — Nu man vēl Tev

jāpateicas par to nātres lapiņu
5
: kad gribēšu bārties, tad

darīšu to tūlīt un atsaukšos uz to smuko joku; jāmierina

par «Izglītību»: būs, būs! 6
un, ja esi nepacietīga, aizraksti

arī; tad nu vēl jāsveicina visi, kam daļa, — kā tad iet Ol-

gai? Jā, vēl: kad jau nu viesojies, tad pieteicies arī uz

Mirdzu («Vaidelotē»). 7 Un nu daudz labas dienas un visu

citu labu.

184.

L. SKUJENIECEI

Kastaņolā 1909. gada 25. augustā

Ļoti cienījamā kundzei

Mūsu mīļai Birutai nebiļ jāuztraucas; 1 1a tik vien tās

bēdas, tad viņas neeksistēja, pirms vēl sāka bēdāties. Kā

viešņu vismaz teātrs viņu visādā ziņā uzaicinās. Un tad

publika savam luteklim gan zinās atalgot par visu, kas

izciests. Palīdzat Jūs tagad viņu mierināt pa angažemana
sarunu laiku, tad drīz būs pārlaists viss uztraukums. Mēs

uztraukumam pateicamies par to, ka dabūjām Jūsu mīļo

vēstuli, un tagad lūdzam un ceram, ka Jūs atsūtīsat mums

arī to garo vēstuli,2 lai viņa arī šublādē būtu cik noveco-

jusies; viņu Jūs bijāt mums nodomājuši, un mēs uz viņu

skatāmies jau tagad kā uz savu un lasīsim ar lielāko in-

tresi stāstu par Jūsu stāstu,3
un — ja Jūs būsat tik

laipna, — arī pašu stāstu.

Ar līdzdalību mēs dzirdam par apnicīgo dzīvi Rīgā, bet

nu jau biežāk, vismaz avīzēs, parādās ziņas par dzīves

jaunu uzplaukšanu, vai tas taču nav vēl tā jūtams? Bet
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cerības jau Jums paliek, ka drīz pie Jums tiks dzīvāk, mēs

uz tādiem griežiem nevaram cerēt. Un, ja ne citā, tad vis-
maz Jūsu privātā dzīvē tiks ienesta jauna kustība, un mēs

pasteidzamies novēlēt laimes arī Jums uz Jūsu ģimenes
jauno locekli, uz jauno Grakhu vai jauno Kornēliju! 4

Daudz sirsnīgu sveicienu no mums abiem.

185.

FALLIJAM

Kastaņolā 1909. gada 28. augustā

28.8.9. Mīļo Fallij! Saņēmu Tavu vēstuli, 1 kurā cerēju
atrast to, ko Tu man vēlējies teikt, bet tā vietā lasu tikai,
ka Tu atzīsti lietu par steidzamu un prasi no manis atbildi.

Ko lai es Tev atbildu uz lietu, par kuru Tu vēl neesi ne-

maz runājis? Saki, kas Tev ir man sakāms, un es atbildēšu,
to es Tev jau solīju viņu reiz.

Protams, ka zinību komis. sapulču priekšlasījumi man

arī nepatīk, 2 bet kas tad tālāk?

186.

D. STUČKAI

Kastaņolā 1909. gada 29. augustā

29. 8. 9.

Mīļo, dārgo, dabūju Tavu sirsnīgo kartiņu un loti no-

priecājos par Taviem siltajiem atzinības vārdiem, galu

galā, taču vistuvāk par visiem citiem iet pie sirds katrs

vārds, kas nāk no tuvinieka. Arī atzinībai no sveša ir kaut

kas svešs klāt. Pasaki man, kas sacerējis to simpātisko

garo rakstu virkni par mani?1 vai tas paraksta burts S.

pieder Pēterim
2

? Vai patiesība, kas «V[ārpās]» bij par Bfis-

nieka] fonda prēmijām,3
jeb tās tik vēl baumas? Tad būtu

atkal sirsnīgi jāpateicas P. jau iepriekš. 4 Bet kādēļ viņš

nevienas rindiņas par to nav rakstījis un kādēļ nav dots

uz manu, bet uz Elzas vārdu, kur taču nupat vēl tie «V.»

raksti zīmējās uz mani? Laikam gan būs administrācijas

dēl, bet tad jau varētu un vajadzētu vēlāk izskaidrot, ka

aiz «zināmiem iemesliem» man nebij iespējams dot; citādi

celtos pārpratumi, jo P. uzskatiem taču stāvu tuvu es un
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Rainis un Aspazija 1906. gadā



E. Birznieks-Upītis



Rainis 1906. gadā



A. Deglavs



B. Skujeniece



Kastaņola un Lugānas ezers

B. Skujenieces atklātne Rainim 1907. gada 20. jūlijā (2. augustā)



Kastaņolas skats. Zem baznīcas centrā Raiņa un Aspazijas mājoklis

Casa stella d'Oro, kreisajā pusē daļēji Casa Carlo Cattaneo



ne Elza. — Ar E. veselību neiet un neiet, tiek labāk un at-

kal atkrīt. Kad tās baumas būs patiesība,
5 tad jau gan tūliņ

brauks uz Cīrihu pie Eihhorsta. Un nu daudz labudienu.

187.

FALLIJAM

Kastaņolā 1909. gada 20. septembrī
20. 9. 9.

<Mīļo Failij,> savā kārtī Tu saki, ka Tev neesot steigša-
nās, un tādēļ arī atvainosi, ka neatbildēju tūlīt. Nav jau

-arī man vēl uz ko atbildēt, jo arvien vēl nezinu, ko Tu

vēlies. Ka par Rīgas demokrātu rīkošanos, še tālienē dzī-

vodams un nodarbodamies ne ar politiku, bet ar mākslu,

es nevaru būt vainīgs, nedz par to atbildīgs, to Tu viegli
sapratīsi; tāpat, ka sociāld-jai nav ko uztraukties, kad viņu

noliek, — ne pirmā, ne pēdējā reize. Man turpret grūtāk
saprast, ka Tu gribi stāties sakarā ar cilvēku, kurš Tevi tā

nolicis kā Jansons.'

Oautājumi par kultūru tagad, liekas, tiek daudz pārru-

nāti presē — es gan diezgan maz no tā dabonu lasīt — vai

to Tu domā, ka man arī nāktos par to rakstīt? Bet es do-

māju, ka, nodarbodamies ar mākslu, es arī daru kultūras

darbu. Esi tik labs un saki gaišāk, ko Tu domā, vēlies, arī

to, kur es esmu nekonsekvents. Runā noteikti, tad es atbil-

dēšu.) 2

Es neatkārtošu vairs viņreizes bezsekmīgo teikumu, lai

Tu saki skaidri, ja Tev ir kas, ko man sacīt; jo tam ne-

bija sekmes. Paliec vesels.

188.

B. SKUJENIECEI

Kastaņolā 1909. gadā, ap 21. septembri

Mīļo Rūtiņ, šoreiz stipri nokavējos, bet es paļaujos uz

to, ka Tu stipri nebārsies, kaut arī pate būsi jau stipra

diezgan arī priekš tā, kā es ceru.
1 Mums pašureizi pats ne-

lāgākais laiks: dzīvokļa meklēšana; mocāmies jau divas

nedēļas, bet vēl neesam izšķīrušies ne priekš kā, un pa to

laiku nevar ne ko strādāt, ne kopties, ne ko. Mēs esam tā

ietikuši vispār nepatikšanās, ka arī patīkami gadījumi iz-

nāk par nepatīkamiem. Ko, piem., sacīsi, kad pat naudas

dabūšana iznāk par nepatikšanu? Piespriests no B. ionda

193
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800 rbl., ne tieši, bet ar aplinkiem, meklējot legalitāti, —

bet nenāk līdz pat šai dienai vēl ne kapeika. 2 Un nu vēl

ar to vien nepietiek, ka nenāk piespriestais, bet — visi

maksātāji, izdevēji, veci parādnieki v. 1.1., dzirdēdami par

to lielo summu, nu nemaksā vairs nekā: jo esot jau naudas

kā pelavu, bet man tās pelavas pieputinājušas acis, tas

viss. — Bet nu es tikai manu, ka visu lapaspusi esmu ru-

nājis tik*i par nepatikšanām, — nu aši pie Herr Dambe-

kalna3
.

Kā veicas jaunajam biedrim? Balsstiesības viņš lai-

kam sev būs jau iekarojis no paša sākuma un laikam arī

izlieto tās ne vien dienu, bet arī nakti, ko mēs citi nedrīs-

tam pat ne ārzemēs. Kad tad nu Herr Dambekalns pieņems
kristīgu ticību? Jūs jau vēl domē neesat izdabūjuši tiesības

palikt dabasstāvoklī. Te virknīte vārdu4 (kādus man gribē-
juse likt mana nelaiķa vecākā māsa

5
): Rolands, Oskars, Tan-

kreds, Fingals, Merlins
—, lūk, kas es būtu par vīru iznā-

cis! varbūt to panāks jaunā paaudze; kur vēl: Grakhs,

Cirs, Kleomens, Arats, Marts vai mūsu vēsturiskie, vai

tautas vārdi, vai zinātniski (Hēlijs), vai nordiskie: Eiolfs,

Frams (uz priekšu!). Liec vislabāk viņam pašam nobalsot:

pie kura visskaļāk kliedz, to dod, lai dzīvo autonomija! —

Par krustāmiem tēviem un mātēm, protams, nāksim, uz-

lūdz vien! — Atraksti, vai esi jau angažēta? Tam taču drīz

jānotiek. 6 Tu saki, kad man labi ejot, lai Tevis neaizmir-

stot, — mījo Rūtiņ, man nemaz nevar iet labi, kad Tu neesi

man Laimdota, Laimdeve. Atraksti, kad dzirdi ko jaunu

par «Ug. v. N.» izrādi. Mīļus sveicienus visiem līdz, neaiz-

mirsti Olgu un Herr Dambekaln. Sveiki!

Vēstules malā pierakstīts:
Tu brīnies, ka Jansons varot tulkot Andrefevu;' viņš

taču cerēja lielus ienākumus, noslēgdams kontraktu (ka

ziņoja avīzes) tanī laikā, kad Andr. gāja loti spoži. Bet

Andr. nepastāvēs ilgi, varbūt pat ne šo sezonu.
8

189.

L. SKUJENIECEI

Kastaņolā 1909. gadā, ap 21. septembri

Egregia signoraM

«2ēl būtu nomirt un darbu atstāt fragmentā!» 1
— Kas to

jūt, tā darbam vērtība ir jau netīši apliecināta; laidāt

darbu klajā, lai to apliecina arī tieši un lai prieks ir ari
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citiem. Vislabāk, pēc manām domām, Jūsu darbu izdot

vāciski, jo katrs darbs labāks savā īpašā atmosfērā, liel-

pilsētnieks zaudēs laucenieka pastalās. Tulkojot izgaist
viss personiskais smalkais, un, ko var glābt, tā ir tikai

attēlota līdzīga patība, ne pats. Ir vēl izeja, kad tulke

pats, jo tad tā ir īsti ne tulkošana, bet savas otras dvē

seles atspulgojums, un Jūsu latviešu valoda — tas beigā:

būs jāatzīst arī tik stingram soģim kā Jums — pārsteidz
ar savu korektību, skaidrību un vienkāršo glītumu, ka:

ir taču valodas ideāls.3 Ka viņa viegli tulkojama, nczīm<

tikai to, ka viņas galvenais raksturs ir loģiskums, jo lo

ģika visām valodām vienāda; valodas šķiras tur, kur at

kāpjas no loģikas stingrības. — Vēl kas runā par labi

vācu izdevumam: cenzūra; Vācijā diezgan daudz laik

rakstu, kuri nebaidīsies no «Noziedznieka»4
.

— Visādi

ziņā mēs loti priecāsimies, lasot Jūsu darbu, un es r.edo

māju, ka viņam uz ceja gadītos klizma, zināms, galvol
nevar.

5 Varētu arī no šejienes piesūtīt dažiem laikrak

stiem. Te nu būtu manas ierunas; nolemjat nu pate pai

mums, Jūsu vēlējumus ar prieku izpildīsim. — Bet nāko

šos rakstus rakstāt tūdaļ latviski; es gan saprotu, ka vāci

valoda Jums var būt mīļāka, jo Jūs tanī iedzimāt6 (tāpai

gāja man), es tik nesaprotu Jūsu mīlestību uz vācu gra

matiku; bet kā latviešam man jāsaka, ka vācu literatūra

es Jūs mazāk novēlu nekā latviešu. Un beigās vēl: klau

sat Blaumanim,7 tas varēja spriest, jo bija mūsu labākai

mākslenieks; zināms, viņam viena nelaime: viņš ari lat

viešu literatūru turēja augstāk par vācu gramatiku, tika:

šo šovinismu es viņam nekad neesmu varējis ņemt Jaunā/
Un pašās beidzamās beigās: paliekat mīli sveicināta no

tā vīra «pelēkā jupkelē» (tā ir taisnība), kas vienmēj

rakstot (tā nav taisnība, nekas man nav tik pretīgs kā

rakstīšana), un no spiču piedurknēm (tā arī nav taisnība)/
Mēs gaidīsim Jūsu noziedznieku pa etapu atnākam

Sveikai Jūsu

Rainis. 10

190.

E. BIRZNIEKAM-UPĪTIM

Kastaņolā 1909. gada 4. oktobrī

Sirsnīgi sveiki! No Rīgas man atsūtīja sen gaidīto Kal-

derona zemnieku drāmu «Salameas tiesnesis»; tā kā jau
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pērn bij solījuši to atsūtīt un jau tad arī Jums par to ru-

nāju, tad tagad tūliņ aizsūtu to Jums. Izlasāt un, kad

vēlaties to drukāt — ka viņa šim laikam piemērota, to

apliecina jau aizliegums no dramat. cenzūras —

,
tad pa-

turat; citādi lūdzu to atsūtīt man atpakaļ. — Kā no šīs

kārts redzat, tad še svinam tautas svētkus. 1 Mums pašiem
gan nav svētku jūtu: daudz nepatikšanu sagādāja tā Bisn.

fonda prēmija, kura gan tikusi piespriesta, bet nauda ne-

tiek sūtīta, pat nav oficiāla paziņojuma par piespriešanu,
un laikam viss izrādīsies par reklāmu uz mūsu rēķina. 2

—

Kā Jums iet ar veselību ? A[spazijas] rakstīto karti

laikam būsat dabūjuši? Vai V.3
ir saņēmis manu karti?

Gaidu no viņa atbildi. Paliekat mīli sveicināti un sveicināt

tāpat mūsu draugus. Sveikil .

Atklātnes malā pierakstīts:

A. dzejoji
4 tiks drīz izsūtīti.

191.

Kastaņolā 1909. gada 9. oktobrī

Mīļo, labo, kad saņēmu Tavu sirsnīgo vēstuli 1
pēc gai-

dītā pusgada, es vairs tikai priecājos vien. Jo pa to laiku

bij jau paspējušas aprimt tās jūtas, kas mēdz uznākt

emigrantiem, kad tiem necerot un piepeši pārtrūkst kāda

saite ar mājām. Emigranti jau arī mēdz sev iztēlot visu

spilgtāk nekā mājenieki, un viņiem mēdz trūkt sapra-

šanas priekš rakstāmās kūtrības. Bet es jau nu esmu otr-

reiz šādā stāvoklī,
2

un esmu daudz ko mācījies. Kas man

nebij vēl no jauna jāmācās pazīt, tā ir Tava sirsnība un

mīlestība, kura man vienmēr bijusi kā atpūta. — Fa šo

laiku Tu esi izdarījis lielu darbu, nobeigdams savas stu-

dijas, 3 neskatoties uz visiem traucēkļiem no neveselības,
vēlam Tev daudz sekmes un laimes jaunajā stāvoklī! Pa-

reizi arī ir, ka Tu paliec Rīgā un lūko pašu mājās nodi-

bināties. Par daudz mūsu kulturālo spēku aiziet projām,
mums maz to ir, un tomēr mēs tos producējam priekš
svešiem; nav jau labi tai zemei, kurai jāizved miesīga

maize, kuras pašai trūkst, ko lai saka par garīgas maizes

izvešanu. Priecājos, ka Tev patika A[spazijas] raksts par
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studentiem4
; caur A. es jau nereti esmu izsacījis savas

domas, kad man pašam aiz kaut kāda iemesla negribas
nākt klajā. Ka raksts bij nācis klajā «M. V.»( uz to pa

daļai vainīgi pārpratumi, 5 tad agrākā A. līdzstrādība. 6

Man pašam gandrīz nekur nav, kur es varētu rakstīt;

gandrīz visur es pret vienu otru lietu atdūros, kas man

rakstīšanu tur dara vai nu par nepatīkamu, vai par ne-

iespējamu. Tagad es gan nepazīstu «J. D. L.». Tika agrāk

teikts, ka Tu tur strādājot. Vai tā ir?7
— Vispār es par

Rīgu nekā intīmāka nedabonu dzirdēt. Tagad mani, piem.,
interesē, kas tur par apjukumu iznācis ar to Bisn[ieka]
fondu? «V-ās» bij rakstīts, ka A. piespriests 800 rbl. un

Ādolfam 400 rbl.,
8 bet nekādas ziņas pēc tam nav bijušas,

nedz ari nauda redzēta. Vai Ādolfs savu jau dabūjis? 9

Privāti caur aplinkiem dzirdu, ka bijušas bažas par aiz-

liegumu un ka tādēļ spriedums kritis uz A. Mums, pro-

tams, no svara pate summas dabūšana. Ceju ir diezgan,
kā to šurp piegādāt. Kādēļ nav darīts nekas, nav dota ne

mazākā ziņa? Nu jau būs pagājis mēnesis. Ko tas lai no-

zīme, kā lai to izskaidrojam? Tāda vilcināšanās atklātībā

darīs visjaunāko iespaidu, jo to iztulkos tikai tā, ka pats

devējs grib sev pašam paturēt summu, kura nolemta lite-

ratūrai. Meklēs pēc B. literāriskiem darbiem. Priekš

mums šī vilcināšanās nepatīkama ne tik vien tieši, bet

arī netieši, jo visi domā, ka to summu esam jau dabūjuši,
un no daudz pusēm es nedabonu vairs maksājumus, ne no

veciem parādniekiem, ne no izdevējiem. Man ir neveikli

visiem privāti rakstīt, un beigās tam arī neticētu, jo avīzē

bij rakstīts, un atsaukts tas nav. Tad būs beigās A. jāat-
sauc.

10 No «Ug. v. N.», piem., es honorāra par grāmatu"
līdz šim neesmu dabūjis ne kapeikas, un grāmata varbūt ir

jau drīz izpārdota. Par «Virpļuli]» II es tāpat neesmu nekā

dabūjis. Vispār man jāieskaita par laimes gadījumu katru

honorāru, kuru es dabūju. Laimes gadījums arī ir, kad

jel maz iznāk kāda grāmata, šinī ziņā es gandrīz saucos

par «laimes» bērnu, jo viss atkarājas no «laimes». Tā

man jāpateicas arī Tev par mīlu palīdzību pie «T. Nosk.»

izdošanas un par pūlēm pie «Kl. grām.». 12 Ar šo būtu

bijis viss labi, ja «Imant[as]» izdevēji nebūtu izdarījuši
lielo muļķību, divas nedējas ilgi nenoņemdami 2000 eks.

no drukātavas! — Kā «V-ās» lasu, tad «U. v. N.» šo se-

zonu laikam neizrādīs.13 Kad dzirdi ko jaunu par to, tad,

lūdzams, paziņo man ar. — J. teātrim jau vajdzētu iet

labi, kad nebūtu tie vecie grēki.
14

(«Laupītājus» es tul-
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koju ar A. palīdzību; es nemēdzu gandrīz nekad pārrak-

stīt pats.) Gustavam arī gribu rakstīt šinīs dienās. Cik

Duburs izrēķinājis izdevumus par «U. v. N.» un vai maz

uzņemas? 15 —Ar veselību A. iet vēl arvien vāji, tagad
baidāmies no rudens un ziemas. Esi nu no mums abiem

mīli sveicināts un paliec vesels. Tavs R.

192.

J. JANKAVAM

Kastaņolā 1909. gada 12. oktobri

Mīļo biedri, kā es priecājos, kad mūsu kopējais labais

paziņa man atrakstīja Jūsu adresi! 1 Jūs man tik piepeši
un pamatīgi nozudāt, ka es pat nevarēju atbildēt uz Jūsu

pēdējo vēstuli, kura mani tā sāpināja, ne vien manis, bet

arī Jūsu dēļ. Es gan arī mīlu būt viens, kad man ar sevi

jācīnās, un tā es arī Jūs saprotu, bet varbūt Jūs atvaino-

sat, ka cilvēks, kas otru mīl, saka arī vārdu nevietā, jo
vairāk tādēļ, ka Jūsu krīze ne vien iekšēja, bet arī ārēja.
Un ārēji savus pretniekus pārvarēt Jums tagadējos ap-

stākļos nav iespējams, atliek tik viens: pārcelt visu cīņu

uz garīgu lauku, pozitīvo darbu, skaidro teoriju. Kad arī

nav iespējams izdot, rakstīt ir iespējams. Priekš sava

lielā teorētiskā darba Jums vajadzēja vairāku gadu, bet

nebij laika, — nu ir laiks, jo nu ne polemika, ne prak-
tiska darbība nav iespējama; vai, pareizāk: iespējama
tikai lielumā, caur lielu pozitīvu darbu. Es Jums to stāstu

kā savu piedzīvojumu, kopš gadiem, še noslēdzies, es

strādāju pie sevis, savedu savus vecos ideju rēķinus, pū-
los norakt no sevis visu nost, kas nepabeigts spiež un

neļauj kļūt tālāk, pūlos sevi izteikt, varbūt vēl dažu gadu
man priekš tā vajadzēs, bet tas jādara ir. Dažs, kas no

manis nāks klajā, pārsteigs varbūt arī Jūs ar savu nelaikā

nākšanu, bet tad saprotat to tā, ka tas viss rakstīts manis

paša dēl, nav ar objektīviem, bet ar subjektīvirm nolū-

kiem. Jums, kam krīze uznākusi kā jaunam cilvēkam,

viss tas izdarāms daudz vieglāk un ātrāk, kad Jūs ņemat

sevi jeb savas idejas par priekšmetu, bez nolūka uz

ārieni. Jums ir plaša pasaule bez minētā lielā darba: mūsu

paziņa, piem., stāsta, ka Jūs nodarbojaties nupat ?r lat-

viešu tautas dzeju (savādā sagadījumā es arī par to biju
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sācis intresēties vēl vairāk, vēl pāris darbos uz to atgrie-

zīšos), arī ar mākslu vispār Jums jānorēķinājas, un tur

atkal mēs satiksimies, un es no Jums daudz gribu mantot.

Blakus Jūs jau strādāsat maizes darbus franciski vai krie-

viski. Galvenais, ka Jūs tiekat ātrāk pāri par savu krīzi,

kura, pēc Jūsu pēdējās vēstules spriežot, bij gandrīz jau

veikta. Bet, ķad nu Jūs tik ilgi klusējāt, es tiku nemierīgs,
un atvainojat, ka es Jūs traucēju, es domāju labi, varbūt,

ka Jūs man pat ko sakāt par sevi, tā nav ziņkārība, jo

Jūsu krīzē iet runa par augstākiem cilvēku jautājumiem,
(un gar tiem visiem ir daja.) Es ar sevi ātrāk sāku tikt

uz priekšu, kad nošķīru nost ārpasauli, atraudamies no

politikas, bet neuzstādamies tieši pret saviem bijušiem
draugiem.2 «Klusā grām.» pieder vēl pie veciem darbiem,

pēc gada vai pusgada nāks jau dzejas ar pāreju uz jauno.
Un vēlreiz priekš beigām: Jūs velti pēdējā vēstulē sev ko

pārmetat manis dēl — es no Jums tik labu saņēmis, vis-

maz es nezinu nekā cita, un ar to es esmu mierā.

193.

E. BIRZNIEKAM-UPĪTIM

Kastaņolā 1909. gada 16. oktobrī

Sirsnīgi sveiki! Rakstu Jums tūliņ pēc Jūsu kārts 1
sa-

ņemšanas, lai sastaptu Jūs vēl Maskavā. Naudas sūtījums
laikam pienāks pāris dienas vēlāk. No Jūsu kārts nere-

dzu, ka Jūs būtu saņēmuši: karti no Asp[azijas], karti no

manis un «Salameas tiesneša» rokrakstu. Vai viss būtu

zudis?2 Lūdzu minēt par to tūdaļ pēc šīs kārts saņemšanas.
A. bij Jums likusi dažus plānus priekšā; drīzumā, par ne-

dēju, nobeigs savu dzeju krājumu
3
,

kas nodomāts Jums,
bet kur nu to lai sūta? «Spožie sapņi» esot jau nodrukāti.

Dzimtenē būdami, apklausāties, kādas cerības ir uz lielāku

grāmatu pārdošanu, piem., «M[arksaļ ek[onomisko] mā-

cjībuļ». Man bail, ka Jums neceltos lieli zaudējumi, kad

nepērk. — Šogad, 1909., esam saņēmuši — ja pieskaitīt
klāt tos 100 r., kurus esat izsūtījuši nupat un kurus drīz

saņemšu ar lielu paldies — kopā 10-50=500 r.

Atklātnes malās pierakstīts:

«Laupītāji» ir laikam 9 loksnes, «Spoži sapņi» 5 loksnes,

jaunie dzejoji būs 9 loksnes un «Salameas ties.» būs
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5 loksnes. (Ja pēdējais Jums neder, tad sūtat atpakaļ, man

nav cita eksemplāra.) A. veselība vēl vāja.

Paliekat daudzreiz mīli sveicināts un atrakstāt, vai sa-

ņēmāt vēstuli un kārtis. Sveiki!

194.

E. PĪPIŅAM

Kastaņolā 1909. gada 21. oktobrī

Mīļo kolēģi!

Se būs viens dzejols
1
, A[spazijai] pašlaik nav kā node-

rīga pie rokas. Jūsu ziņas par «Ug. v. N.» nav necik ieprie-
cinošas;

2 cerēsim uz tām garantijas listēm. Duburam tais-

nība, ka mūzika arī vajdzīga, bet tikai priekš viegla pa-

vadījuma un starpbrīžiem, pašā lugā arī dziesmas vislabāk

var tikt runātas, piem., ar arfas pavadījumu maigās, ar

bungām — dzīru dziesmas; visas kora dziesmas ritmiski

runājamas. Plašākas telpas būtu Joti vajadzīgas, bet, kad

«Vaidelote» un «Šķidrauts» iztika,3 tad varētu raudzīt arī

šo. Visvajadzīgākā paliek tomēr nauda. Un nauda teātrim

atkal dos naudu, un varbūt tad arī man vairāk atlēks. Līdz

šim neesam tikuši izlutināti šinī ziņā: teātrs pērn
4 tikko

samaksāja, izredzes uz nākotni arī man nav nekādas spo-

žas, atliek vēl solītā Bisn. fonda prēmija. Viņa, galu galā,
būtu tikai viena forma no samaksas. 5 Bet nu no prēmijas
nav vairs ne miņas. Kas tur ir? atrakstāt man, mīļo kolēģi.

Piespriestā un sludināta ir, bet atsūtīta nē. Vai notiks at-

kal tāpat kā pērn 6
un pastiprinās tik to blamāžu? Mums

cejas caur tādu rīkošanos lielas neērtības, tā ir mūsu vārdu

velti valkāšana reklāmas nolūkā, kas nav ciešams. — Kad

tādi ir tie apstākli, tad ar jaunu lugu rakstīšanu arī nekur

nevar tikt. 7 A. ir aizņemta ar citu darbu, 8
un bērnu lugas

arī nestāv uz lēģera. Teātrim vajdzēja drusku agrāk rak-

stīt, tad būtu varējuši vēl ko sastrādāt, nu šim gadam ir

par vēlu. Par ko netika pērn un netiek arī šogad uzvestas

A. lugas: «Neaizsniegts] mērķis», «Zeltīte»? — Janvārī

vai februārī man gan būtu gatava viena luga,9 bet arī tā

prasīs lielāku inscenējumu. — Modernas lugas ar sabiedr.

nokrāsu pie Jums, liekas, neiet; es nobrīnījos, ka «B[ar-

tels] Turazers» 10 nevelk; vienīgi velk pornogrāfija ā la
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L. Andrejeva «studentu dzīve». 11 Viņa «Anatēma», pēc
satura atstāstījuma spriežot, nav nemaz drāma, kā jau

L. A. vispār nav dramatiķis, bet reklāmu un knifus viņš
prot. Dramatiķa stāvoklis tagad ir grūts. Jūs teiksat, ka

žurnālista stāvoklis arī grūts, uz to varam sadoties rokas.

Esat mīļi sveicināti.

Jūs manu vēstuli no 14. jūn. d. laikam neesat dabūjuši.

Sirsnīgi sveikil

195.

A. DEGLAVAM

Kastaņolā 1909. gada 6. decembri

Mīļo brāli, atbildēšu tikai par tām «Kultūras» 1 grāma-
tām,

2
esmu vēl nokusis no tā Zelta zirga jāšanas.

3 «Kul-

tūras» nodoms ir varens, tas labākais, ko var šinī laikā

darīt, izdot krietnas grāmatas, zinātniskas; tas ari būtu

rezultāts, kurš attaisnotu lielos zinātnisko tulkojumu uz-

plūdus, kuri ar tulkojumu paviršību un izlasi gandrīz tik-

pat daudz kaitēja, cik derēja. Bet nu, kā grib izpildīt šo

skaisto nodomu?! — Vienu mēnesi priekš grāmatas klajā

nākšanas uzdod tulkojumu pagatavot, turklāt tās trīs no

Tevis minētās grāmatas pat saīsinātos un samaitātos krievu

tulkojumos Ir vēl katra 10 loksnes bieza. T. i., par 3 die-

nām jāsasmērē vesela loksne zinātniska satura! Turklāt vēl

taisni tautsaimn. zinātnē mums gluži nenodibināta termi-

noloģija. Ko par to lai saka? Vai «Kultūra» grib paviršībā
nokonkurēt zinātniskos lubeniekus?! Man taisni jāturas,
lai neteiktu kādu stipru vārdu. — Vai «Kultūra» nevarēja

agrāk aprunāties ar tulkotājiem? Tad — vai taisni uz

ziemsvētkiem jāskrej zinātniskām grāmatām kā kaut kā-

diem kalendāriem, kuri par mēnesi būs novecojušies? —

Dodat man laiku, un es ar lielāko prieku tulkošu kuru

katru no tām grāmatām, bet neprasāt, lai es sacenšos ar

lubeniekiem. Un, ja jūs tomēr kaut ko liktu sasmērēt pa

2 nedējām, tad es negalvoju, ka es nociestos, nekā netei-

cis. — Lai nu «Kultūras» vīri sanāk vēlreiz kopā un lai

nedara kaunu kultūrai. Varbūt viņi uzdos tulkošanu du-

cim studentu uz vienu grāmatu, — nekultūra būs tā pate.

Paliec nu sveiks un sveicini.

Tavs Rainis-
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Vēstules sākumā ar zīmuli pierakstīts:

Klātpielikto vēstuli4 nodod, lūdzu, Dravniekam.

196.

A. ČIKSTEM

Kastaņolā 1909. gada 8. decembri

8. 12. 9.

Mīļo Fredi! Rakstu Tev fonda1 prēmijas lietā kā god-

algu komitejas loceklim. Presē bija ziņa, ka no jums
kāda summa piespriesta A[spazijai], ši ziņa netika no jums

atsaukta, un Sftučka] man ari viņu apstiprināja. 2 Izmaksāta

tā summa netiekot 1) tādēļ, ka S. licis kā ultimātumu, ka

prēmiju pienākoties dot man un 2) tādēļ, ka A. esot emi-

grējusi. Sīs abas vienīgās ieruņas atkrīt nost, jo 1) es vēs-

tulē S-am3
un še otrreiz oficiāli Tev kā komitejas locek-

lim paziņoju, ka atsakos no prēmijas par labu A., 2) ari

bez S. jūs abi ar Kjasparsonu] ar balsu vairumu varat no-

spriest, ka izmaksājama prēmija A. un 3) A. nav nemaz

emigrējusi, bet aizbraukusi veseļoties, un nolikt A. par

politiski kompromitētu personu, kuras dēl varētu celties

nepatikšanas, neizdosies, [un] nedz daži kases locekli,
nedz komiteja to gribēs, kā es esmu pārliecināts.
Ja administrācija būtu tā uz šo lietu skatījusies],
tad viņa jau sen būtu spērusi soļus, jo ne publika,
ne admin. nezin, ka prēmija nav izmaksāta, taisni otrādi,

visi pārliecināti, ka ir izmaksāts un saņemts. Ja tagad
faktiski izmaksā, tad viss paliek kā līdz šim, t. i., admi-

nistrācija neliekas par visu ne zinis un kasei nedraud

nekādas nepatikšanas. Pat tanī gadījumā, ja kāda iein-

tresēta persona denuncētu, kase paliek gluži nomalis, jo
fonds ir gluži atšķirta, patstāvīga iestāde.4 — Te būtu

īsumā izlikta lietas faktiskā un juridiskā puse; par morā-

lisko es nerunāšu, jo ceru, ka jūs paši varēsat apsvērt, cik

loti jūs ar savu nenoteikto rīkošanos aizskarat kultūras

darbnieci, kāda tik viena ir latviešu vēsturē. Es arī ceru,

ka jūs visīsākā laikā nokārtosat šo lietu, kas publikas

priekšā kompromitē jūs un visu fondu, kurš vēl kopš

pērngada stāv viņas atmiņā,
5

un ka par nedēlu jau A.

varēs pateikties par piespriesto un saņemto prēmiju.



203

197.

B. SKUJENIECEI

Kastaņolā 1909. gada 8. decembri

Mīļo zaļo Rūtiņ, neesi man Jauna, ka tik ilgi nerak-

stīju Tev nevienas vēstules; smieties Tu vari un saskaitīt,

ka kartiņas vien trīsdesmit, 1
man patīk skatīties, kā Tu

smejies. Bet pelnījis es gan neesmu arī smiešanos, io ko

lai es no šīs tālās vientulības rakstu? Es, taisni otrādi, gri-
bētu sūdzēties, ka Tu par maz raksti garas vēstules un

Jauj ies samaitāties no manu kartiņu Jaunā piemēra. Tu

esi pašā mūsu dzīves mutulī, Tev apkārt ik dienu vairāk

notikumu nekā mums še par visiem gadiem kopā, un to

Tu zini, ka mēs tomēr dzīvojam dzimtenes dzīvi un ne

šejienes. Tagad Tev tik to no jauna varu paziņot, ka savu

bērnu lugu nobeidzu un nosūtīju, un tagad jūtos bries-

mīgi noguris pēc lielās steigšanās. 2 TādēJ arī rakstu tik

šodien. Luga Tev gan nemaz nepatiks, baidos pavisam Tev

par viņu rakstīt, tur tikai divas sieviešu lomas, viena ir

veca, Melnā māte, un otra3
gul vien un salst, un māk teikt

tik jā un nē. Bet viens vientiesīgs Antiņš tur ir, domāts

dzejnieks, tā būs loma priekš Gruznas;* es jau rakstīju

par to teātrim.5 Tad es arī rakstīju jau par Laimdotas

lomu, jo var jau taču gadīties, ka uzved «U. v. N.», un

teicu, lai aicina Tevi; tāpat, lai dod Tev Mirdzas lomu6
.

Mirdza ir īsts varoņa tips, un tādās lomās Tev vajdzētu

vingrināties; pate par sevi tā arī viena no pateicīgākām
lomām, kādas vien es pazīstu, un es Tevi viņā iedomājos

Joti skaistu. «Raganai» 7 Tev ar vajdzēja skaisti piederēt,
es to izrādi sev iztēloju visu skaidri. Par tām kritikām8 Tev

nav vērts dusmoties, Tu taču zini, no kā viņas nāk, un

«V.» taču Tevi aizstāv. 9 Te viņas atsūtu atpakaļ. Ak, mīļo

Rūtiņ, es Tev labprāt sūtītu arī atpakaļ to neģēli, kurš

zem savas nejaukās sejas palicis manu vārdu,10 bet otrā

pusē tai kartiņai ir Tavas rindiņas, un tās es nedodu pro-

jām. Bet, kad Tu vēl kur satiec to nejauko, tad plēs viņu

kopā, es Tavā atmiņā gribu reabilitēties un labāk tur rā-

dīties drusku smukāks nekā nejaukāks. Ja par daudz ne-

izmaksā skādes atlīdzinājums, tad sit logus laukā, kur

tu redzi izliktu to nedrēbnumu11
.
—Kā nu iet labi ma-

nam vārda dēliņam? 12 Tur reiz iznāks liels rakstnieks, kad

jau pāris mēnešu vecs tik skaidri parakstās par Pipirkšīti;
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pēc rokraksta spriežot, būs reālists ar plašiem pasauls

uzskatiem, kad izlaižas par visu telpu, cik vien ir. Būs

mātē. Tev iau ar katru tālāku soli skaistāk attīstās Tava

dzeja, es viņai uzmanīgi sekoju «Izgl.» 13
un līdzi noprie-

cājos. Reālisms laikam Tev piestāvēs vislabāk. Vēl par to

ļauno rakstnieku Pipirkšīti es gribēju ko teikt, — saki

man, kā būtu, kad es to bērnu lugu dāvātu Mazrainītim?

Un nu, visi mīļie kopā visapkārt, mīļākos sveicienus un

labdienas un sevišķus vēl mīļus kaimiņu Anniņai 14
,

kuru

par lielu žēlumu no rokraksta nepazīstu, bet labprāt vēlē-

tos tuvāk pazīt. Sveiki.

198.

D. STUČKAI

Kastaņolā 1909. gada 9. decembrī

Manu mīļo dārgumiņ, dabūju abas Tavas kartiņas
1

ar

dzimtenes skaistumu vienā pusē un mīlestību otrā, — būs

vēl viss labi, esam jau daudz tuvāk tikuši tagad un cerē-

sim uz nākamu vasaru, kad tiksimies. 2 Mēs jau esam pa-

raduši ne vien veselībā, bet gandrīz visās lietās cerēt uz

vasaru (man, piem., labākais darba laiks arī vasarā). Ce-

lēsim, cerēsim, kā mūsu saimniece saka, nobeigdama katru

sarunu: m somma speriamol t. i., visu kopā saņemot, cerē-

sim! Tev, manu mīļumiņ, daudz sirsnīgu paldies par Tavu

vaļsirdīgo un mīļo palīdzības piedāvājumu, 3 bet taisni

tagad mums ir daudz projektu un cerību: vienkārt, jau
fonds4

,
un tad es nupat rakstu vienu lugu

5
un ceru tur ari

dabūt labu honorāru; uz nākošu pavasaru man jāpabeidz
atkal citi darbi, no kuriem arī ceru ko dabūt. Tātad, visu

kopā saņemot: m somma speriamol bet darba daudz, no

ārienes stāvot, agrāk es nemaz nevarēju iedomāties, cik

nežēlīgi liels darba daudzums tādā mazā grāmatiņā. Par

savu ārējo dzīvi ko rakstīt mums ir loti maz, mums tādas

tiklab kā nemaz nav. Mums priekšpusdienas un pēcpus-

dienas stundas aiziet ar darbu, vārām paši sev ēst, tur

Eļlza] ļoti nokūst, divi reiz izejam pastaigāties, un, kad vis-

vajdzīgākais darbs nogrūzts, tad arī esam tik noguruši,
ka nemaz nespējam iet vēl viesībās. Mums tātad te ir tik

pāris pazīstamu famīliju. Vispār spēki gan šogad ir drusku

atlabuši, bet samērā ar agrākiem gadiem ir tā krituši, ka
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nepatīkas nemaz iedomāties. Un darba tik daudz! Kad

nu nāktu tas fonds, tad es E. tūliņ liktu sanatorijā, šitā

ilgi nevar iet.6 Mēs ar lielu žēlumu redzam, ka Tev arī

iet vāji, arsenika taču ir jau loti stiprs līdzeklis, lai nu

palīdzētu arī! — Tu vēl jautā, vai mēs dabonam vācu un

krievu literatūru? Vācu tik to visnepieciešamāko, jo bib-

liotēku nav, ir jāpērk, un tagadējās grāmatas pārmērīgi
dārgas. Krievu grāmatas tik vien esam redzējuši, cik no

jums dabūjam. Es labprāt lasītu kādu no Balmonta dzeju
krājumiem vai kādas jaunākās lugas. — Mēs dzīvojam pie
pašas robežas un esam bijuši arī viņpusē7

.
— Man liels

prieks, ka Tev arī patīk šejienes skati, es še jūtos nu

tik kā mājās, ne domas no apnikšanas, tēvs māte ari ne-

apnīk, un tas te ir skaistums. Bet nu jābeidz, un saņem

pretsveicinājumu, tikai ne no kastaņas, bet no maņolijas,8

brīnuma koka, viņam divu sauju lieli ziedi, smaršo visa

pilsētiņa, nāk. jūlijā aizsūtīšu kādu ziedu.

[Paraksts.]

199.

P. STUČKAM

Kastaņolā 1909. gada 9. decembrī

9. 12. 9.

Milo, rakstu Tev tik nedaudz rindiņas par darīšanām,

zinu, ka Tu esi vienmēr aizņemts, un saprotu to, tādēļ ka

pats daudz strādāju. Tu esot bijis pie tiesas aizstāvis «Kl.

gr-ai»,
1 tātad Tev būs apsūdzības raksts; atsūti to man,

mani ne vien loti intresē, bet [man] pat nepieciešami zināt

visus apvainojumus un motīvus. Sarakstu no aktā pieves-

tām lappusēm man atsūtīja, 2 bet ar to nebūt nepietiek.
Otra lieta — tas pats nelaimīgais Bfisnieka] fonds. Nu

R[ig]ā fonda viri atsaucoties uz Tavu protestu-ultimātumu
3

kā vienīgo šķērsli izmaksai. Atņem, mīļo, viņiem šo pēdējo
ierunu un, pamatodamies uz to, ka es pats atsakos no

prēmijas par labu A[spazijail, ņem savu protestu-ultimā-
tumu atpakaļ. Tad viņiem ir jāizmaksā. Vispār viņi ta-

gad novel visu vainu uz Tevi, 4 sajauc viņiem to rēķinu;

raksti viņiem tūlīt un atbildi man ari tūlīt. Par citu visu

rakstīšu D-ai 5
.

Paliec mīli sveicināts, un skūpstu no sirds.

[Paraksts.]



206

200.

E. BIRZNIEKAM-UPĪTIM

Kastaņolā 1909. gada 13. decembri

Sirsnīgi sveiki! saņēmām Jūsu karti no 21.11.9. un

aizsūtījām uz R[īgu] 3—-loksnes dzeju. 1 So derētu izdot ar

zīmējumiem (vismaz 4, uz katru nodalu pa vienam); ja
zīmējumi tik ātri, t. i., līdz svētkiem2

,
netiek gatavi, tad

labāk, lai grāmatiņa nāk pēc svētkiem, nekā bez zīmēju-

mjiem]. — Bērnu lugu
3

labprāt nododu Jūsu apgādībai, tik

iepriekš varbūt tā tiek nodrukāta kādā žurnālā («Izglī-
tībā]»). 4

— Merimē un «2akjē]rija» man Joti patīk. 5
—

«Ekon[omiskās] māc[ības]», kā manraksta, gribot izdot «Kul-

tūras biedrība»6
; agrāk jau biju dzirdējis, ka esot jau ga-

tavs kāds tulkojums.7 Jānogaida, ko darīs «Kultūra», lai ne-

iznāktu tā grāmata divos izdevumos uz reizi. Varbūt «Kul-

tūra» izdod tā vietā ko citu. Par to rakstīšu Jums, tiklīdz

ko zināšu. — Viens lūgums: kamēr Jūs esat Maskavā, no-

pērkat un atsūtāt man O. TpeftAaHA, «AaTLrmcKHe CKa3KH»

(tas ir AaniKOß. 3THorpa(pHH[ecKoe] o6mļecTßo] izdevums).
8

No Rīgas man to neviens neatsūta; prasāt PvMflimeßa

muzejā, etnogrāf. nodajā. Sirsnīgi sveicieni no mums

abiem. Sveikil

201.

L.Kalniņai

Kastaņolā 1909. gada 21. decembri

Laimīgus svētkus Jums visiem, mūsu dārgajiem drau-

giem! Sveicienus lai nones jaunā paaudze, 1 tā vislabāk

pazīst laimi, mēs, vecie, esam no viņas jau tā kā atsve-

šinājušies; viņa palikusi tur dzimtenē un reti mūs atmin.

Bet, kad mēs domājam uz Jums, tad ir labi, tad jūtamies

atkal mīļajā pulciņā. Mēs sirsnīgi sveicinām arī mūsu

jaunos draugus, Valijas jkdzi un tanti Kl[ijēnu] J, un ko

Jūs no draugiem satiksat svētkos. Vai Majziedīte vēl tur-

pat tālajā Krievijā?3 Ceram, ka būs sveika un vesela. Ar

Konrādu mēs vienmēr sarakstāmies, un man liels prieks

par viņa krietnajiem panākumiem mācībās un darbībā;

viņš prot abus savienot, un tas ir tas vislabākais jaunek-
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ļiem.4
— Jūsu mīļie atzinības vārdi mani silti aizkustināja.

2ēl, ka «XL gr.» man pašam nav, būtu Jums aizsūtījis.

Tagad iznāks drīz E[lzas] dzejoļi «Saulains stūrīts»; tas

būs pa daļai arī vasaras kopšanas panākums. Un kā lai

nekopj, kad ir draugi, kas ņem tik dzīvu dalību.5 Mēs

esam svētkos pie Jums, dārgie, ciemā. Esat visi sveiki!

202.

J. VECOZOLAM

Kastaņolā 1909. gada 25. decembri

M[īlo] b[iedriļ! Jūsu vēstuli un kārtis 1 saņēmu; tāpat
jau 3 burtnīcas «Prfoletārieša]», par ko daudz paldies.
Man Am[erikas] latviešu s[ociālist]u apstākļi, kā vispār
s[ociālism]a attīstība Amerikā diemžēl gluži sveša; zinu

tik to, kas rakstīts pēdējos gados par to «Nfeue] Zfeitļā».
«Pr.» lasu ar lielu intresi, bet redzu tikai, ka latviešu

s-u starpā ir sīvas ķildas; neizprotu ne viņu cēloņus, ne

viņu gaitu, kuras raksturs, liekas, atkarājas no gluži
lokāliem iespaidiem. Tādā stāvoklī, kur man ir ņemta
skaidra pārredzēšanas iespēja, es arī nevaru darboties,

Jūs varbūt varat man palīdzēt tikt pie skaidrības. A[me-

rikas] s[ociālism]a attīstību es turu par loti svarīgu un

vienmēr ar! esmu vēlējies pats ar viņu iepazīties per-

soniski, varbūt caur kādu ceļojumu, bet mani līdzekļi

man to nav atvēlējuši. Tagad man atliek tik cerēt, ka

tuvāka iepazīšanās ar «Pr.» man noderēs; novēlu vis-

labākās sekmes laikraksta paplaš. formātā un daudz

veiksmes Jums kā viņa vadītājam.2 Ar intresi gaidīšu
nāk. burtnīcas. Par biedru laipno piedāvājumu izdot ma-

nas dzejas ļoti pateicos; man tiešām ir tādas, kurām nav

vietas Bfaltijļā. Bet pašulaik esmu ļoti aizņemts ar kādu

lielāku darbu; tā arī atvainojat, ka rakstu tik vēlu. Sa-

ņemat mīļus biedr. sveicienus. 25. 12. 9.

203.

K. KURŠEVICAM

Kastaņolā 1909. gada 27. decembri

Mīļo biedri, priecājos, saņemdams Jūsu vēstuli', jo

ilgu laiku velti nomeklēju pēc Jūsu adreses; pat nepatik-
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šanās ietiku, jo uz S. padomu
2

pēc Jūsu adreses piepra-

sīju «V.» redakcijā, nemaz neiedomādamies, ka tur per-

soniskas starpības tiek augstāk stādītas par lietišķām. 3
—

Kad Jūs tagad strādājat pie «Dzjīves]», tad man tas atkal

būs pazīstams cilvēks un draugs, un es Jums varu klaji
teikt, ka «Dz-es» pārkrievināšanas tendence mani atbai-

dīja līdz šim. Latviešu rakstnieks nevar rakstīt tur, kur ik

numurā tiek propagandēts, ka nav jābūt latviešu rakstnie-

cībai; lieta top vēl Jaunāka, kad šī pretlatvicšu propa-

ganda tiek vesta latviešu valodā; kādā «Pii>kckhh Becr-

[HHKļā» viņa ir dabiska, jo tur viss melns, bet melnu pie-

jaukt pie sarkafna] ir — nevietā. Ceru, ka Jūs mani šinī

ziņā varēsat apmierināt, un tad es piedalīšos pie «Dz.», 4 kā

jau agrāk to darīju. — Eksemplārs5
man tiek kārtīgi pie-

sūtīts visu laiku. — Varbūt es arī varēšu dabūt Jums vēl

līdzstrādniekus; nupat viens lūdza, lai to kur ieteicot, un

tādi gadījumi ir bieži. — Drīzumā izrādīs J. teātrs manu

lugu
6
,

tad es redzēšu, kādu stāvokli pret mani ieņem «Dz.».

204.

E. BIRZNIEKAM-UPĪTIM

Kastaņolā 1909. gada 28. decembri

Sūtām sirsnīgākos laimes vēlējumus uz svētkiem un

jaunu gadul un Ajspazija] piemetina, lai Jūs Silvestra

vakarā neaizsnaužoties pie tējas galda un nepalaižat jaun-

gadu neapsveiktu. Lai tas nenotiktu, mēs sauksim še

«Prozit!». — Šodien pat saņēmām naudu no Nodaļas.
1 Va-

kar saņēmām Jūsu grāmatu sūtījumu. 2 Tikai no Maskavas

TpeuvvaHAa «AaT. CKarsKH» nav vēl atnākušas.3
«Jaquerie»

lasu otrreiz, un tā man atkal ļoti patīk. — Jūs sakāt, Eldg.
ir pie «Homo sapiens» viesojies, 4jā, E. ir pats «gudris cil-

vēks», h. sap. — No «Kultūras» man nav vēl nekādu

ziņu, man arī liekas, ka viņi par daudz gari velk un tad

grib atkal piepeši ko izdarīt, lika man priekšā vienu grā-

matu no 10 loksnēm pārtulkot par 2 nedēļām. — Drīzumā

tomēr ceru dabūt skaidrākas ziņas, liku kādam5, lai iet

viņiem virsū; kad būs ziņas, rakstīšu Jums plašāki. Līdz

tam daudz mīļu, sirsnīgu sveicienu no mums abiem. Sveiki.
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205.

A. GULBIM

Kastaņolā 1909. gada 30. decembri

Dārgais draugs!

Šodien tikai saņēmu Tavu vēstuli' — pa svētku laiku2

visi pasta sūtījumi stipri nokavējušies — un rakstu tū-

daļ. Plāns 3 ir lielisks, viņš ir turpinājums no tā, ko mēs

runājām priekš gadiem vēl Sl[obodskas] laikos. 4 Viņā nav

nekas fantastisks un neprātīgs, ir pilnīgi iespējams viņu

izvest; ja šis būtu ārprāts, tad katrs lieliskums vispār ir

ārprāts. Un, ja tik ir lieliskums, lai to sauc, kā grib, ari

par ārprātu, man tas pilnīgi vienaldzīgi. Ļoti var būt, ka

Tev taisnība, ka ļaudis uzskata visu manu līdzšinējo dar-

bību un visu manu personu par — ārprātu, un tad viņi vēl

nemaz nezina, kas iekš manis iekšā un ka es gribu daudz

vairāk, nekā viņi spēj iedomāties, un ka viss līdz šim ir

tikai sagatavošanās. Lai. Un Tu arī nešaubies par saviem

plāniem, — ies. Tāda bibliotēka vienmēr piederējusi arī

pie maniem plāniem kā nepieciešams līdzeklis. Mūsu

plāni tātad še satek gluži kopā. — Bet, pirms runāju par

pašu plānu: novēlu Tev labākās sekmes ar Tavu lugu!5
—

strādā pie viņas tagad pamazām, ir tiešām daudz darba

pie lugām. — Nu plāns. Es nezinu, cik tagad maksā sa-

likšana un drukāšana, tādēļ man grūti apsvērt Tavu ap-

rēķinu pamatu, t. i., cik eksemplāru vajga pārdot, lai tiktu

cauri. Atraksti nāk. reizi par to vairāk. Es rēķinu, ka

2000 eks., un tad man liekas, ka tik daudz būs grūti pār-

dot. Cik eks-os iet tagad labas grāmatas? Gētes tulko-

jumi 6 laikam 1000 eks.? Mans rēķins bij šāds: 120 r. ho-

norāra XIOO Ne - 12000 r. (maxim. 15000). Druka: 15 rbl.
(max. 20) (1000)X100 N>X5 loksnes =7500 r.; kopā 20000

r. minimum līdz (15000+10 000 = ) 25000 r. Cenu va-

rētu likt laikam 2 kap. par loksni=10 kap. par Ne. Tas ir

par 100 Ne — 10 rbļ. Tātad vajdzētu pārdot 2000—2500eks.

Un tur vēl nav % grāmattirgotājiem. Cenu paaugstināt lai-

kam nevarēs tādam izdevumam. Te bij manas šaubas, bet

laikam Tu tās vari visas apgāzt. lepriekš Tavas vēstules

es cerēju tikt cauri ar vienu kombināciju un izgudrojumu,
kuri man ir padomā. Ja var bez tiem iztikt, kā redzu no

Tavas vēstules, tad vēl labāk. — Arī izvedumā Tavs



210

plāns viscaur labs: 20 Ne-i līdz 1914. g., visi uz reizi, dod

jau nojautu no izvēles, un ari man tulkojot ērti, jo es

varu tad pie tiem strādāt, kad taisni ir patika un laiks,

nav jāsteidzas (es steigšanos tagad nemaz nepanesu, As-

pazija] vēl mazāk). 1914. g. 20 grāmatas tātad būs gata-

vas. Arī vēlāk, līdz 1917. g., mēs pārējos Nc-us varam

paspēt; jo no veciem būs iāņem klāt, un tā mums iznāktu

pa visiem gadiem kopā tulkot, katram ik dienu, pa 2—4

lappuses (varbūt arī mazāk, es to loti vēlos un ceru). To

mūsu spēki vēl nes, bet tad jāietura visstingrākā kārtība,
nevienreiz nav jāizlaiž. Vairāk mēs nevarētu, jo tad tas

mūs traucētu oriģināldarbu sacerēšanā, un priekš tās

mums šie gadi ir taisni tie noderīgākie. Arī ar honorāra

noteikumiem7
esmu mierā; Tu jau zini, ka tur es nemēdzu

kaulēties. — Pirmiem 20 num-iem vajdzēs ņemt vairāk

jaunus tulkojumus (ar «Faustu»8
gan var iesākt, varbūt

vēl kādu klasiķi), jādod jaunie klasiķi arī. 7-os zinātnis-

kos Ne-os vajdzēs ņemt mazākus rakstus (jāievēro jaunie
klasiskie zinātnieki, ne kādi popularizētāji), jo, kad ņemtu

kādu garāku, tad tas viens aizņemtu visas (7X5=) 35

loksnes (piem., «Kritik d[er] rein[en] Vernunft»9 vai «Ab-

st[ammung] d[es] M[enschen]» 10
), tos var vēlāk. No sā-

kuma vajga zināmas dažādības. — Viens Ne būtu tautas

dziesmas, viens tautas pasakas, ar to es arī ļoti mierā.

Viens Ne vācu jaunākās lirikas arī labi. Cik un kādus Tu

ņemtu no mūsu abu oriģinālrakstiem iekšā? Atraksti par

to savas domas. Tāpat piezīmē, cik eks-os bij drukāti Gē-

tes tulkojumi un A. raksti"; tad, cik maksā tagad druka

un kāds % grāmattirgotājiem. Man šī materiālā puse arī

jāpārredz, lai es varētu apzinīgi strādāt, jo še lieta loti

liela. Tāpat iekārtojumā es par visu gribu no Tevis pa-

domus un aizrādījumus, bet noteicējam vārdam jāpaliek

man, lai neiznāktu kā 1904. g., kad Tavā apgādienā sāka

parādīties šādas tādas «Kāzas Zoslēnos». Pa tiem gadiem
Tu būsi novērojis, ka šinīs jautājumos var man uzticēties,

es tos pārvaldu. Tāpat es uzticēšos visos veikala jautāju-

mos Tev. — Par visu lietu dziļāko klusu ciešanu.' 2
— Un

nu, mīļais, dārgais draugs, atbildi arī Tu tūdaļ, vēl no

Pēterburgas,
13

un tad mūsu lielā lieta lai iet laimīgu ceļu;

nešaubies par viņu, nenogriezies nekur sānis uz citiem

vilinošiem sīkumiem un redzēsi, mēs veiksim. Saņem mūsu

sirsnīgākos sveicienus. Es Tevi mīļi apkampju un skūp-
stu. Sveiks.
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206.

K. KURŠEVICAM

Kastaņolā 1910. gada 18. janvārī

Mīļais draugs un mīļie biedri, 1
es savā pēdējā vēstulē3

biju Jums tikai aizrādījis, kur «Dzļīvei]» varētu celties

grūtības, kuras, nomalis stāvot, varu labāk novērot. Mans

nolūks nav bijis «Dz.» kritizēt un darīt Jums dzīvi vēl ne-

patīkamāku — labi zinu, cik nepatīkama dzīve avīžnie-

kam, — saprotu arī, ka «Dz.» stāvoklis Liepājā ārkārtēji

grūts. Ja es nevaru Jums darīt nekā patīkama, tad jau la-

bāk nekā nedarīšu. Jūs, mīļais draugs, zināt, ka es par vi-

siem labiem pasākumiem
3

interesējos; un Jūsu vēstule mani

pilnīgi apmierina. Mēs priecājamies Jums līdzi, ka ir ce-

rības uz dienas avīzi, un ļoti labprāt Jūs pabalstīsim, kā

vien varēdami. No «Kļ. grām.» ņemat vien;4 nākošā vēs-

tulē ceram ari vēl kādus jaunus dzejojus piesūtīt. Ar

rakstieniem laikam arī varēsim šogad piepalīdzēt, bet

Jūs jau labi zināt, ka mēs tagad vairākus gadus neesam

nekā tamlīdzīga rakstījuši tādēļ vien, ka esam iestiguši

oriģināldarbos, un tiem blakus ir gandrīz neiespējami

piekopt vēl publicistiku. Publicisti savukārt grūti iedo-

mājas, cik liels daudzums laika un darba ir ielikts pat

mazākā dzejolītī, kur nu vēl, piem., drāmā. lespēja pub-
licistikai ir vienīgi starpbrīžos, atpūtās starp diviem ori-

ģināldarbiem. Tas lai mūs atvaino; daudzi mums Jau pār-
metuši kūtrību un pat negribēšanu, bet tā nav pareizi. —

207.

L. SKUJENIECEI

Kastaņolā 1910. gada 18. janvārī

18. 1. 10.

Cienītā kundze! Visupirms mūsu mījajai Birutai nāko-

šajā sezonā jāiestājas Jaunajā teātrī, tā ir vienīgā izeja. l

Es atkal par to rakstīšu, un viņai savlaicīgi oficiāli jāpie-

sakās. Bet šajā sezonā mēs vēlreiz mēģināsim panākt to,

Īdi viņu uzaicinātu kā viešņu. Pērngad es rakstīju Zemga-
lam, lai Birutai dod Mirdzas2 vai Laimdotas lomu, bet tas
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bija veltīgi. Birutai būtu ticis aiztaupīts vesels ciešanu

pilns gads, ja viņa būtu tūlīt3 angažēta. lemesls, kādēļ
tas neesot noticis, kā visi saka — esot pārāk augstā al-

gas prasība. Teātrim esot lieli parādi, tas stāvot bankrota

priekšā. — Viņi paši raksta, ka algas tiekot izmaksātas

tikai 30% apmērā, un arī man paretam jāsaņem savs ho-

norārs. It sevišķi Zemgals ir tajās domās, ka viņš nebūtu

pārņēmis no vecās vadības ne vien lielos parādus, bet

arī pārāk lielo personālu ar ļoti augstajām algām. Kur te

vēl lai viesiem iznāk vieta. Kad es viņam ieteicu Birutu

kā Laimdotu, viņš rakstīja, ka esot vēl tālu līdz «Ugunij
un naktij», 4 bet par Birutu kā Mirdzu viņš pilnīgi klusē.

Vispār lielākā dala viņa vēstuļu sastāv no klusēšanas,

tāds ir latviešu paņēmiens; man šķiet, ka arī Jūs to zināt,

kopš, klusu ciešot, Birutai tika atteikta Grietiņa.5 Man ir

tikai viens līdzeklis, kā teātri piespiest: «Uguns un nakts»

atpakaļ atņemšana, un šo līdzekli es tad ari izlietošu, bet,

man šķiet, ka tieši to viņi gaida. VrVii tad būtu tikuši vaļā

no lielām klapatām, jo publika nedod nekādu naudu, ar

700 rubļiem
6

nav nekas izdarāms. Ja es tad viņam
7 vēl

uzmācos — viņš klusē: vispār savās vēstulēs tas lielā-

koties klusē. Bet viņš ir bijis labs pret mani, un es nevaru

pret viņu neko uzsākt, starp citu, es to neprotu. Kad tiks

slēgti jaunie kontrakti ar aktieriem, teātra paša intere-

sēs būs saistīt pie sevis tik spožo un iemīļoto Birutas ta-

lantu. Bet alga nebūs augsta. Tikai es domāju, ka labāk

maza alga, nekā gara, neapmierinātības pilna sezona ilgās

pēc darbošanās.

208.

L. SKUJENIECEI

Kastaņolā 1910. gadā, ap 18. janvāri

Labā, cienītā kundze! Mūsu mīļajai Birutai jāspēlē

Laimdota, to es esmu teicis un pie tā palieku! Es vēlos,

lai lugai būtu panākumi, un šim nolūkam ir vajadzīga

Biruta — Laimdota, viņa lomu tēlos vislabāk. Bez viņas

šai izrādei priekš manis nav nekādas vērtības. Sis jautā-

jums tātad būtu pavisam vienkāršs, bet kāds cits ir jo

sarežģītāks — nauda. Publika ir devusi tikai 700 rubļus,

ar tiem nav nekas izdarāms, kaut arī Jaunais teātris pie-
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maksātu visu savu deficītu. Ir gan mākslas apgarotas

biedrības, kas upurē veselus 200 rubļus, gan arī loti drau-

dzīgas ar tikai 10 rubļiem, bet lielākā dala nepakustina
ne pirkstu. Ja šeit varētu kaut ko darīt, piem., Jancīts.1

Citādi mūsu izredzes ir vājas. Man ir tikai viens līdzeklis,
lai Jauno teātri piespiestu uzaicināt Birutu Laimdotas lo-

mai — lugas atpakaj atņemšana. Man, zināms, tas nav

svarīgi, es varu gaidīt, kā jau gadiem esmu gaidījis, bet

Birutai taču ar to nebūs nekas līdzēts, un teātris tikai

priecāsies, ja nebūs spiests izlietot vienai lugai tik daudz

naudas. Tātad vispirms vajadzīga nauda, pēc tam Birutai

nākošajā sezonā jāiestājas Jaunajā teātrī. Vai jūs arī da-

rāt pareizi, Zemgaļu un Asaru uzskatīdami par Birutas

ienaidniekiem? 2 As. kritika par Birutu ir labāka nekā

A. Bērziņa. Tas man Birutas dēl ir vienmēr visvairāk sā-

pējis. Es zinu, kā tas ir, ja kādreiz mēnešiem ilgi nevaru

strādāt. Cerēsim tagad to vislabāko; cik daudz šeit var

darīt, tik jādara. Bet tā otrā skaistā cerība par kluso

lauku māju3
mums var palikt vienīgi cerība. Mūsu vese-

lība liek daudz ko vēlēties, tādēļ savukārt mēs Jums no-

vēlam izvest pilnībā Jūsu 200 gadu programmu,
4

un to

jo vairāk tādēļ, ka šis tieši ir tas skaitlis, kuru es pirms

gadiem mājās pareģoju ikvienam, kas vien gribēja to

dzirdēt.

Sirsnīgākie sveicieni.

209.

B. SKUJENIECEI

Kastaņolā 1910. gada 23. janvārī

Sis rakstīts agrāk, bet lasi to vēlāk. Tas1
svarīgāks.

Dārgo Rūtiņ, saņēmu Tavu mīļo, garo vēstuli2
, sen jau

biju gaidījis (kaut pirmā lapiņa būtu atnākusi viena pati

tūliņ, būtu vieglāka gaidīšana), bet nu toties ilgāka un

mīļāka tērzēšana; mēs atkal uz verandas jūrmalā un garš,
garš vakars pilns ar klausīšanos, 3 kā Tava dzīve attīstās

un izplešas; tā man tā mīļākā klausīšanās. Vaimanu tur

ar ir diezgan un dusmu par pārestībām; tā arī tagad;
4

uz

lielāko dalu no tām atbildēju vēstulē mūsu cienījamai, mī-

ļai māmiņai. 5 Izlasi pate to vēstuli un nodod viņai. Tā

kā tas lomu jautājums tagad Tev vissvarīgākais, tad par
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to arī Tev še vēl rakstīšu; varbūt pat nepaspēšu šoreiz

par citu daudz ko rakstīt. Bet lai nu vispirms viss cits

pagaida: — Tu, mīļā Sirdsrūtiņ, dod man jaunu gadu,
savu draudzību, un es saņemu tanīs skaistajos vārdiņos6

ietītu Tavu skaidro dvēselīti. Kā lai es spēju viņu sau-

dzēt un sargāt, un atdot Tev atpakaļ tikpat skaistu? No-

plūktu puķīti, kā kop un laisti, viņa reiz tomēr novīst. Es

pārnesu no kalniem primeles ar visām saknītēm, uz ta-

ses ūdenī viņas zied arī bez zemes. Es vienmēr viņas pa-

ožu un domāju uz Tevi. Man gluži grūta sirds no lielā

pienākuma pret draudzību. Ko es iespēju darīt? Materi-

āli loti maz šinī tālumā, un garīgi? Visa dūša saplok, kad

apdomāju, cik maz es vispār esmu spējis palīdzēt kaut

kam. Katrs ir garīgi savs un svešs, kad ir ko vērts; jo
kurš stiprāks, jo tas savādāks. Vajga būt jau loti stip-

ram, lai varētu sevi pārvarēt un no cita pieņemt. Es visu

mūžu esmu to mācījies un tomēr reti ko pieņemu, un ari

tad to, kas pamatā mans. Tev taisni raksturs stiprs, loti

viengabala apaļš, skaidrs kā kristāla lode. Tādēļ es Tevi

tā mīlu, un citi laikam arī tādēļ (nemaldies, Tev draugu

daudz klusībā)
7
; bet taisni tādēļ —ko Tu vari pieņemti

Tu sauc sevi par manu mācekli. Kur lai ņem tik lielu

drošumu kaut ko mācīt? Vai tad es pats ko zinu? Es pats

mācos, arī no Tevis. Tā nav falsche Bescheidenheit8
,

es

runāju nopietni, varbūt pat nopietnāk, nekā Tu domā un

Tev patīk. Bet vienu spēj draudzība darīt: es varu būt

Tev skaidrs spoguls, kurā Tu pate sevi labāk pazīsi. Te-

pat augšā es jau esmu Tev teicis par Tavu raksturu; es

vienmēr pie viņa kavējos un raugu Tevi pilnīgāk saprast

un Tev to teikt, varbūt tas Tev var palīdzēt. Man tas loti

palīdzētu, kad Tu man tāpat atdarītu. Tad draugs var pa-

plašināt mūsu būtni, dodams mums pilnīgu attēlojumu no

tā, ko mēs paši nevaram novērot; jo tikai uz drauga at-

tēlojumu var palaisties kā uz savējo. Varbūt es varu Tev

palīdzēt arī, kad saku, kā zināmos gadījumos es darīju

vai kā darītu. Tie nebūtu padomi, jo padomi gandrīz vien-

mēr tik sāpina. Un es taisni visas sāpes gribētu Tev aiz-

taupīt. Arī dusmot es nedusmojos uz Tevi, kad tik es

Tevi varu saprast un kad Tu nenovērsies pate no sevis.

Bet arī tad Tu pate sev to teiksi un dusmosi vairāk, ne es

Tev. Atceries tad, ka draugs vienmēr ir tikai draugs, un

pats sev ir bieži arī soģis. Tu, piem., saki, ka esi loti

nikna. Jā. Es ari. Bet Tavs niknums ir tikai taspats spēks, kas

Tevi arī dara par mākslenieci. Neiztērē savu niknuma spēku
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pie ļaudīm, kuri galu galā vienaldzīgi; liec niknumu lietā,
lai viņš dzen Tavu mākslas attīstību. Visniknākie cilvēki

ir pret apkārtni ļoti labi. (Bet tas nav tas pats, kas mīlīgi

un izkustoši; sentimentalitāte ir vājība, ne spēks.) Otru

savu labo īpašību Tu pate atzīsti: nemelošana. Tas ir la-

bākais barometrs spēka apziņai. Ka Tu tik skaidri un klaji

spēji par sevi visu teikt, tas bij gandrīz pirmais, par ko

Tevi iemīlēju; un tas arī paliks pēdējais, jo tas Tev ne-

var zust; tā ir Tava daba. — Es gribēju rakstīt par lomu

jautājumu un esmu še iestidzis, Tu redzi, kā vienmēr

esmu pie Tevis kavējies. Vēl tik vienu piezīmi: mani dziļi

aizkustināja Tavā jaungada vēstulē tas atturīgais veids,

kādā Tu runā par «savu darbiņu, ko dzīvē pastrādāsi».
Man tas tonis ir jauns un ļoti mīļš, ar tādu top par lie-

liem māksleniekiem. Kad es varētu jel cik Tev piepalī-
dzēt tikt garīgi par to lielo mākslenieci, kādu es Tevi

ceru, tad jau reāli Tu gan sasniegsi visu, tas vairs nav

tik grūti, tas būs. Man klusa cerība, ka Laimdota Tev va-

rētu būt viens no līdzekļiem kļūt par lielo mākslenieci,

atrast veidu, kā izteikt sevi pašu, — kas, man liekas, ir

viens un tas pats. Visgrūtākais ir izteikt vai tēlot pašam

sevi, lielākā daļa mākslenieku nekad netiek pie tā. Tikai,

kurš spēj jau sevi tēlot, tas var sev atļauties ari svešus

tēlot, līdz tam tāda objektivitāte un daudzpusība nav ne-

kas cits kā tikai skola, ne patība un māksla. Tu redz, cik

loti daudz es no Tevis prasu, no cita es to neprasīšu. Līdz

šim Tu no sevis attēlo tikai vienu daļu, to mīlīgo jutību.
Tā ir brīnumskaista, bet ne viss. Kur, piem., Tavs nik-

nums? Vienu dalu no tā varbūt atraisīs Tev Laimdota.

Tādēļ es gribu, lai Tu to tēlo. Un tad mana vēlēšanās ir

rakstīt Tevi pašu, tik Tu šaubies, vai es Tevi pazīstot; un

tiešām nav viegli Tevi pazīt. Bet Tu pate man piepalī-
dzēsi, un tas man būs lielākais prieks, — divkārt, jo nav

taisnība, kā Tu saki: «Ja pazītu, tad vis labi neieredzētu».

Es tik to labi «ieredzu», ko labi redzu; un es gribu Tevi

«labi ieredzēt». Es domāju, jo dziļāk cilvēku pazīst, jo

mīļāks viņš top. Un māksleniekam arī nav lielāka prieka
kā pazīt un attēlot. Tikai es to nezinu, kā man izdotos.

Nākamā darbā9 būs tikai mazs mēģinājums; to neskaiti

līdzi. — Bet es par daudz jau runāju par sevi; tas tādēļ,
ka arī es gribētu Tev palīdzēt. Tu savā vēstulē saki, ka

Tu lūgtu Dievu, ja viņam ticētu: 10 tici tikai sev, bet dari

arī visu, lai Tava ticība nebūtu uz smiltīm būvēta. Panā-

kumi būs un jau ir, — viens no negaidītākiem: vācu veču
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iekarošana. 11 Jaunību iekarot — Tev tā jau ir. —Se
viena puķīte no mūsu pavasara; nupat uznāca pirmais

sniegs, bet varbūt jau rīt viņa vairs nebūs. Zini to arī.

Es vienmēr domāju uz Tevi kā strādātāju, un mīļākās zi-

ņas no Tevis par Taviem darbiem. «Savu darbiņu es dzīvē

arī pastrādāšu. Es to tā ticu.» 12 Es ari to tā ticu. Sveika,

mīļā Rūtiņ.

210.

K. ĶIRPĒNAM

Kastaņolā 1910. gada 24. janvārī

Mīļo, labo, Tavu vēstuli no Krievijas 1 saņēmu, un viņa

ar savu sirsnīgo mīlestību atstāja uz mani dziļu un palie-
košu iespaidu. Kādēļ tūdaļ neatbildēju? — Tu gan sapra-

tīsi, varbūt pat Tev pašam būs tā reizēm gājis: gribēju
atbildēt plašāk un, par daudz gribēdams, vienmēr atliku

un atliku, kamēr nu ir par vēlu, un es baidos, vai Tu tik

nejūties apbēdināts, jo Tu pat nepārmet manu nolaidību.2

Bet, dārgais, nepārproti Tu mani tādās reizēs; Tu esi no

maniem visvecākiem draugiem un esi pie manis turējies

visciešāk, kad visapkārt man draugi sāka izklīst. Tu arī

varēsi mani atvainot vairāk nekā citi, tāpat kā es Tevi

neesmu nekad pārpratis. Un šoreiz bez psihiskā iemesla

nerakstīšanai bij vēl cits, es visu laiku no pus oktobra

līdz decembrim loti stipri strādāju pie «Zirga», kurš nu

iznācis ļaudīs. Nāk. vēstulē saki man arī no savas puses,

vai viņš Tev patīk; tā man būs reizē zīme, ka Tu pieņem

to kā atvainojumu, ko viņš, t. i., tas zirgs, Tev pāri darī-

jis. Man liels prieks, ka Tu pie Skat. biedrības un man

ar Tevi iznāk oficiālā sarakstīšanās; apkop nu Tu to «zir-

dziņu», 3
atdarīdams viņam ļaunu ar labu. Vienu labu es

jau saņēmu, to sūtījumu 4
caur -ea-, viņš tiešām ved ma-

nus rēķinus, un, tikai ātrumu domādams, rakstīju Gusta-

vam, ka var arī man taisni sūtīt, -ea- arī pārzina tos mūsu

teātra rēķinus. No «Telia», «Nogrfimušā] zvana», «Fausta»

v. c. tulkojumiem pa 5 rbļ. no reizes, «Vaidelote» 5% un

«Z. zirgs» 10%. «Ragana», kā jau izrādīta (gan loti maz)

luga, lai iet 2 pirmās reizes pa 10%, vēlāk pa 5%. Cik

jau ir saņemts, zinās vislabāk -ea-, lai viņam arī izmaksā.

Rēķinu izvilkumu, ko Tu solīji, gaidīšu. Mēs nu būsim
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pilnīgi apmierināti, ka līdz ar Tevi nāks atkal kārtība visā

teātrī. «Raganas» V cēl. (tāpat IV beigas) ir drukātas

«M[ājas] V[iesa] Mēnešrakstā» 1896. g.
5 Ja nevar eksem-

plāru dabūt pirkt, tad palūdz caur -ea- vai pats Zālīti0
,

tam visādā zinā ir visi «Mēn. Raksti», un lai viņš dod no-

rakstīt tās nedaudzās lappuses. Še mums nav tā eksem-

plāra. Tu varbūt varētu nopirkt vienu eksemplāru no

A[spazijas] Kopotiem rakstiem 7
; mājās nav. Cik maksā un

par sūtījumu, novelc no honorāra. Pārstrādāt «Raganu»
A. tagad negrib, tur vajdzētu vairāk laika, un tad vēl —

viņa jūtas ļoti aizskarta no B. fonda rīkotājiem,
8

ar ku-

riem taču arī teātrim tuvākais sakars. 9 Bet rakstīšu par to

lejāk. Labi, ka uz «Raganu» aicinājāt B. Skujeniek kā

viešņu. Es rakstīju Gustavam, lai aicina viņu arī «Vaide-

lotē» kā Mirdzu, bet G. neatbildēja. Teātrim vajdzētu
viņu arī angažēt; es rakstīju viņai, lai neprasa pārmērīgu

algu. Viņa ir labs un loti populārs spēks, un, kad Muce-

niece aiziet,' 0 tad jau Jums liels tukšums. Jau tagad va-

rētu viņu biežāk aicināt viesoties; solījās honorārus ņemt

piemērīgus; pat reizēm nemaz. Viņa grib uzņemties pat

Antiņu «Z. zirgā». Ja pretspēlētāja Princese nav lielāka

par viņu, varbūt arī varat mēģināt, piem., kad atslābst

jau publikas intrese pret lugu. Bet te es neesmu kompe-
tents spriest. «U. v. N » turpret Laimdota viņai solīta, un

viņa to lomu arī labi izvedīs, tādēļ uzaicinājāt jau tūliņ

viņu tanī lomā. — No Tavas vēstules redzu, ka «U. v. N.»

lieta sāk virzīties;" laimīgs solis, ka tai ievēlēta sevišķa

komiteja. Vai Tu, mīlo, nevarētu man arvien ziņot par

viņas darbiem? Būtu loti pateicīgs. — Es esmu ar mieru,
ka Mierlauks ir «U. v. N.» par režisoru ar Dubura aiz-

rādījumiem. Viens man tūliņ jāsaka, lai neizceltos pār-

pratumi: «U. v. N.» nav operas teksts. 12
Maldīgais uzskats

cēlies caur to, ka es sākumā gribēju gan tādu, bet darbs

man zem rokām izauga par gluži oriģinelu jaunu dzejas
veidu. Bet par to uz sevišķas lapiņas, lai Tu vari to pa-

rādīt «U. v. N.» komisijai. 13
— Tad nodod mīļus sveicie-

nus no mums abiem Kugas kgam, kas tik skaisti gleznojis
«Vaidelotei» un tik labprātīgi uzņēmies atkal šo lielo

darbu pie «U. v. N.». Uz viņu, galu galā, man vēl lielākas

cerības, jo vienīgi gleznieciskā daļā nevar nekas kļūdī-
ties, un tur ir tā vieta, kur es varu garīgi atpūsties. Pa-

jautā viņam, vai viņš ir saņēmis manas piezīmes par de-

korācijām. 14 Neaizmirsti. Tad tāpat sveicini Dubura kgu
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un palūdz viņu, lai atsūta man <«U. v. N.» eksemplāru
ar piezīmēm> vai visas piezīmes par strīpojamām un

pārstrādājamām vietām. Es negribētu, ka ir kavēkļi no

teksta puses. — Atraksti, mīļais, arī, kas ir komisijas lo-

cekļi. — No kuras puses nācis priekšlikums dot lugu pa
Veinberga dziedāšanas svētkiem? 15 Atbildi, ka to nevaru,

tā būtu man pretējas politikas pabalstīšana. — Tātad ma-

nas domas sakrīt kopā ar komisijas vēlēšanos: uzvest

«U. v. N.» jau šo pavasari, uz sezonas beigām. Ja to ne-

paspētu, tad uz nākamās sezonas sākumu. Vasaru nē.

Beigās izsaki vēlreiz no manis sirsnīgāko pateicību visiem

ziedotājiem, veicinātājiem, māksleniekiem, kas tik paš-
aizliedzīgā kārtā padarījuši šo lietu arī par savu lietu, tā

godinādami tās domas, par kurām vienmēr esmu stāvējis

es arī līdz ar viņiem. — Kādēļ ziedotāju vārdi netop vairs

tālāk publicēti? Tas jādara visādā ziņā un biežāk.

Tad vēl par citām teātra lietām. Gustavam rakstīju, ka

es varētu sasteigt vēl vienu lugu uz šīs sezonas beigām;
bet es to darīšu tik tad, kad neuzved «U. v. N.» un man

laikus par to paziņo. Citādi un labāk es došu to J. teāt-

rim uz nāk. sezonas iesākumu.16 Arī «Pusideālistu» varētu

atkal uzcelt. No A. Jūs varētu uzvest ciklu no agrākām
drāmām, sevišķi «Neaizsniegtu] mērķi»; vecais teātris

taču uzved Alunāna lugas. «N. m.» nekad nav uzvests

mākslas teātrī, tikai lielākās un mazākās diletantu izrā-

dēs. — Tad «Zeltīti» var uzvest tāpat, — tā taisni tngad
moderna — un, lai pildītu vakaru, tad var dot Gothes

«Brālis un māsa» 17
,

kura pēc rakstura pieder «Zeltītei». —

Arī «Šķidrautu» varētu uzvest, nolaižot nost karoga skatu

II cēl. un vienu no pēdējiem skatiem V cēl. 18 Tad būtu

tikai par jaunu jāpārraksta, jāliek jauni personu vārdi

un virsraksts. Nav šaubu, ka tā izietu cauri. Ir A. arī

jauna luga 19 darbā, bet —kā jau teica, kas ir ar B. prē-

miju? Vai tas aizskārums un kauns netiks par labu vērsts?

Vai tiešām visi var apmierināties un atzīt tādu izturēša-

nos par ciešamu? — Saki Tu man arī, kur tai lietai tā

sakne? Visi paskaidrojumi līdz šim neiztura kritiku, es

redzu, ka tā nav taisnība. Vai sakne tā, ka kase pate, t. i.,

daži kungi vai 8., grib paturēt sev to naudu? Vai pilnā

sapulcē
20

par to nebūs runa. Tā lieta par daudz brēcoša.

Kad viņi gribēja sev paturēt, lai būtu paturējuši, pie lat-

viešu kasēm nebūtu tas nekas oriģinels, bet kādēļ tad vi-

ņiem vajdzēja apvainot tik neglītā kārtā personu, kuru

ņēma sev par vairogu. Palikt tā vien viss nevar. — Lai
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nu tas, ko citu. Saņēmu «Saules bēdas»21
ar lielo pal-

dies. Grāmatiņa izdota ļoti skaisti; melnais vāks, tāpat kā

«Kl. grāmatai», labi piemērots tekstam. Dzejnieks, kuru

bieži sastop laikrakstos, man loti simpātisks. Mīli sveicini

dāvātājus un sacerētāju. — Vai tik Tu pats, mīļo, nebūsi

tur līdzi rūpējies, Tu jau esi tāds labs. Tad es Tevi pie
tās reizes lūgšu painteresēties arī, kā stāv ar «Z. zirga»
izdošanu grāmatā? Gustavs rakstīja, ka daži cienītāji gri-
bot izdot,

22
bet, kad es rakstīju par sīkumiem, tad neda-

būju vēl atbildi. Gribu G-am pašam rakstīt, bet redzi, cik

liela rakstīšana man iznāca še. Varbūt Tu, mījo, noej pie G.

un parūpējies. — Tad vēl viena lieta. — Kādēļ par J. teātra

izrādēm nav «Dfienas] L[apā]» recenziju?
23 Un kādēļ «Z.

zirgs» top boikotēts tiklab no «D. L.» kā no «Dzfimtenes]

Vfēstneša]»? Veselu nedēlu pēc pirmizrādes abās nebija

recenzijas. Tā ir pavisam nedzirdēta parādība, ka par

premjerām neraksta recenzijas. Vai tā ir nekrietnība vai

gara nabadzība?Vismazāk saprotu to no «D. L », kura pat

gribēja to lugu nodrukāt24
un nu ne vārda nemin. Tas

taču arī loti kaitē teātrim, un lai tas sper soļus, ka tādas

nekārtības nenotiktu. — Raksti nu Tu, mījo, labi aši man

arī atbildes par visiem jautājumiem (un nopērc 1 eks. A.

Kopotu rakstu). Un tad nu esi miji, sirsnīgi sveicināts un

esi atkal labs.

Daudz labdienu no mums abiem.

Sveiksi

211.

LUGAS «UGUNS UN NAKTS» INSCENĒŠANAS

KOMISIJAI

Kastaņolā 1910. gada 24. janvārī

«U. v, N.» nav operas teksts. Maldīgais uzskats cēlies

caur to, ka es sākumā gan gribēju tādu rakstīt, 1 bet darbs

man zem rokām izauga par gluži oriģinālu jaunu dzejas
veidu. Es tad arī pēc 2 cēlienu iesūtīšanas uz libretu kon-

kurenci turpinājumu nesūtīju un tik uz komponista Dār-

ziņa pamudinājumu devu arī beigas. Tad izrādījās, ka

priekš operas «U. v. N.» ir daudzkārt par garu un visa

uzbūve pilnīgi dramatiska, ne operasveidīga. «U. v. N.»

pēc sava veida ir vistuvāk sengrieķu drāmām un Šillera
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«Braut von Messina»2
,

tik" ar impresionistisku stilu. Ari

minētās drāmas domāja iekarot izrādēm ar mūziku, bet
tas neizdevās un nevarēja izdoties. Viņas un «U. v. N.»
ir runājamas, ne dziedamas. Lielākais šķērslis viņu caur-

komponēšanai ir viņu garums. Tur iznāktu mūzikas drā-

mas, kas būtu lielākas par «Nībelungām». Pēc rakstura

viņas, zināms, stāv tuvu mūzikai. Caurkomponēt var ta-

gad tik viencēlienus kā Vailda «Salome». — Ja «U. v. N.»

prasa pārstrādājumu, tad ne par drāmu, jo viņa ir jau
drāma, bet gan par operu; no viņas, stipri īsinājot un pār-

strādājot, var iztaisīt operas tekstu. Ja kāds komponists
to vēlas, tad es ar mieru par to runāt. Bet tagad vispirms

runa ir par «U. v. N.» uzvešanu kā drāmu. Un tā ir iespē-

jama. Mūzika vēlama ir tikai nedaudz vietām, piem., II

cēl. gaviļu un kāzu dziesma, tāpat 111 cēl. jaunekļu
dziesma, 5. cēl. dzīru dziesma. (Vēlāk apzīmēšu tuvāk.)
Visas citas dziesmas ir runājamas. So nelielo komponēša-

nas darbu varētu izdarīt arī N. Alunāna k., kad Meln-

gaila k. negrib komponēt pa gabaliņiem. M. mūziku es

pazīstu, un no viņas man liels respekts; kad viņš vēlas to

operu pilnīgi komponēt, 3 tas man būtu lielākais prieks. —

Bet tagad lai komisija netura bažas mūzikas dēl un lai

neliek man lugu iekārtot pēc aktieru spējām, kuri nevar

dziedāt. No manis minēto mūziku varbūt aktieri varēs

izpildīt; ja tas neies, tad var arī pilnīgi iztikt bez dzie-

dātas mūzikas un ņemt to tikai kā vietām pavadošu vai

pastiprinošu instrumentālmūziku. — Arvien jāievēro, ka

galvenais «U. v. N-ī» ir dramatisms, lirika un domu sa-

turs; lielāko dalu domu satura mūzika atmestu kā pār-

smagu balastu (piem., «Nībelungās» domu palicis loti maz;

un kas ir no Goethes «Fausta» domām pāri Guno operā?

Arī Ļermontova «Dēmons» operā zaudējis visu domu

spēku.). Un tomēr ir tiesības pastāvēt arī domu drāmām

dzejas veidā. Man liekas, viņas vien var attēlot konflik-

tus, kas nav reālā ikdienā, bet saņem to kopā; to nespēj

ne proza, ne mūzika. Tā kā šāda veida drāmas ieņem it

kā starpstāvokli, tad varēja loti dabiski celties pārpra-

tumi, un tādēļ es tik ilgi pie tiem kavējos.
Ka runājot šādas lugas spēj atstāt iespaidu, to es rak-

stot tikai cerēju, bet tad es pārliecinājos, ka «Braut von

Messina» runāta (arī kori un t. s. dziesmas) taisni satri-

cina ar savu lieliskumu. (Zināms, bij citi iespaidi arī, bet

galvenais: varēja iztikt bez vokālmūzikas.) Arī «U. v.
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N-ī» tātad var runāt visas dziesmas un korus. Zināms, liels

pūliņš būs iemācīt korī, ritmiski, reizē runāt. Lai grūtumus

pārvarētu, var lietot visādas variācijas: piem., I cēl. ra-

ganu meitenes var runāt pa trim reizē vai, kad tas izrā-

dās par neiemācāmu, lai runā tik viena un citas pavada

žestiem vai beigu pantu sakot. Citur tāpat var sadalīt ru-

nājamās lomas vai likt izvēlētai grupai (3—4) runāt to,

ko vajdzētu runāt pulkam. Par to visu plašāk rakstīšu,
kad pieprasīs un sāksies studijas. — Tad lielas pūles būs

vispār ar pantu runāšanu; tos laikus, kad es dzirdēju uz

skatuves pantus, tie tika runāti loti nepilnīgi, vai nu kā

vienkārša proza, vai atkal skandēti (wurden skandiert4).
Bet man liela paļāvība uz Duburu un viņa dramatiskiem

kursiem, kuri liek taisni lielu svaru uz runāšanu. Par visu,
kas ir piebilstams pie šīm piezīmēm vai komisijai, vai di-

rektoru un komponistu kungiem, lūdzu man paziņot.

212.

B. SKUJENIECEI

Kastaņolā 1910. gada 25. janvārī

Mīļo Rūtiņ, man iet tāpat ar vēstulēm kā Tev. Nupat
vēl aizvakar sūdzējos, ka būtu Tu labāk rakstījusi biežāk

nekā uzreiz un vēlu, un nu pats izdarīju taisni tāpat. Še

nu viss garais rakstījums reizē. Vismaz viens apmierinā-
jums man būs, ka līdz ar šo vēstuli vai dažas dienas ag-

rāk būsi jau saņēmusi uzaicinājumu uz Liesmas lomu «Ra-

ganā» un citi uzaicinājumi nāks tūlīt. Starp citu, arī uz

Laimdotu. 1 Man žēl, ka Tu, tas robustais meitēns ar mā-

tes 200 gadu veselību, esi tik nervoza, ka nevari nogaidīt
lomas un ļauj nepacietībai aptumšot Tavu skaidro zinā-

šanu un paļaušanos. Kad es reiz esmu Tev solījis Laim-

dotu, tad Tu viņu arī dabosi; ja ne, tad es nekavēšos ne-

cik atņemt lugu atpakaļ. To taču Tu zināji un ļauj sevi

tā nolikt sevis pašas priekšā, ka klausies uz aktieru ru-

nām. Nesteidzini mani, Jauj man rīkoties pēc mana veida;

es taču nekad neesmu lūkojis darīt uz Tevi iespaidu ar

varu; brīvība man nepieciešama visur. Tagad nu liec vi-

sas šaubas un uztraukumus pie malas un sāc studēt. Bet

vispirms dari visu vajadzīgo oficiāli, lai Tevi angažē. Es

nesaprotu, ko Tu runā: ierīkoties tikai uz viesošanos
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vien?2 Tad jau Tu reti lomas dabosl un algu mainīgu un

mazāku, jo piespiest teātri ar augstiem viesu honorāriem,

kur viņam būtu jau pašam pilns personāls bez Tevis, tas

būtu nepareizi. Pag. gads Tev bij tik grūts, tādēļ ka biji
bez darba, nenokavē nu angažementu aiz kāda untuma.

Toreiz tika aizprasīta pārāk augsta alga, nedari tagad otr-

reiz to kļūdu; vecākos aktierus, piem., Mucenieci, Tev

jācenšas pārspēt darbā vairāk nekā algā. Kam alga pirmā
vietā, tam darbs un māksla otrā, un Tu esi māksleniece

un mīli darbu, to es zinu. Paliec pie tā. Tev ir pelnītājs
Jancīts. Labāk būtu bijis, kad Tu būtu ilgāk studējusi un

beigusi kursus Maskavā vai kur citur.3 Es priecājos, ka

Tev patīk Dubura kursi,4
no katras skolas var mācīties

mākslenieks, kurš ir patstāvīgs; un tāda Tu esi. Ja vien

iespējams, mācies arī[noļ vācu māksleniekiem, tiem tagad
māksla visvairāk nodibinājusies un noslīpēta (zināms, izņe-

mot frančus). Strādā pate uz savu roku pie savām tuvākām

lomām: Liesmas un tad Laimdotas. Man būtu ļoti patī-

kami, ka Tu man atsūtītu atstāstījumu, kā Tu to lomu sa-

proti un gribi izvest. Es gribu lepoties ar Tavu tēlojumu. —

Bet nu jāatbild reiz godīgi uz dienas jautājumiem: atsūti

visu, kas vien avīzēs zīmējas uz mums, uz mūsu lugām v. 1.1.

Tā, piem., arī kritiku «L.» par «Z. zirgu»,
8

ari pat no «R(ī-

gas] Aļvīzes]», ja būtu, jo arī pretnieki jāzin. Arī no

vācu un krievu avīzēm, ja būtu kas. Tāpat arī Jansona

rakstu «V-ās».6 — Varbūt ka «U. v. N.» tomēr vēl tiks

uzvests šo sezonu, bet naudas vēl par maz, arī 1000 r.

maz. Un skatuve arī tiešām maza, tur Duburam taisnība.

Bet lai iet taču. Dziedļāšanas] svētki to lugu nedabūs; 7

kurš vispār bij nācis uz tām domām? Pret N. Alunānu

man nav nekas pretī. Vispār «U. v. N.» nav uzskatāma

par operu, tā ir jauna veida drāma. — «Raganu» gan uz-

vēdīšot, saņemies tik Liesmā. V cēl. ir nodrukāts «Mfā-

jas] V[iesa] Mēn. Rakstā» 1896. g. — palīdzi to uzmeklēt

vai lai pie Zālīšiem8
redakcijā to noraksta.9 — Par Mirdzu

«Vaidfelotēļ» rakstīju Pīpiņam un Zemgalim, bet teātrī

lielas nekārtības; tur tik pa mazam var tikt cauri; kad es

dabūšu kādu kustīgāku cilvēku, ies ātrāk. Nu jau, redzi,

iet labāk, neuztraucies tikai, gan es panākšu savu. —Nu

par «Z. zirgu». Būtu Tu man ar atrakstījusi kādu vārdiņu,

kā Tev pašai patīk un kas? kuras vietas vai lomas? Tu

saki «Ailes, was dv kochst, ist gut» 10
, bet kāds Tavs Leib-

gericht"? Vai kraukļi bij ari kraukļu apģērbā? Vai zirgs

uznāca uz skatuvi īsts? Vai 111 cēl. varēja redzēt zirgu
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kalnā kāpjam? Kas publikai patika vislabāk? Es esmu sa-

ņēmis pāris ļauniešu kārtis, 12 liels prieks par tādiem «roku

spiedējiem». Kad Amtmans-Br. tik neskaidri runā, tad

jau no visa gabala maz kas paliek pāri; labi tikai, ka viņš

spēlē maigi.l3
Tādēļ vien, ka Antiņā daudz lirisma, es

biju domājis, vai Tu nevarētu to ņemt. Kad tik princese
nav lielāka pēc auguma. Jā, ko Tu raksti, ka es veselu

gadu esot Tev solījis Antiņu, kad es taču Tev par to rak-

stīju pirmoreiz šo pašu decembri, laikam pēdējā kārtī.

Vai Tu nebiji ko citu domājusi? Es tagad rakstīju par

Antiņa lomu Tev; redzēs, ko teiks. — Par «Vaidel.» de-

korācijām Tu sajūsminājies; 14
vispār dzird par viņām un

Kuģu brīnumus vien. Tā mana cerība, ka viņš uzņemas

arī «U. v. N.» dekorēt. Viņš pasācis gluži jaunu ceļu savā

mākslā. — Muceniece, Tu saki, esot resna tikusi? Kas tad

lai spēlē Spīdolu? Kādas tad tur būtu kandidātenes? Rak-

sturo man viņas kaut cik. — Par to Mierkalna boikotu

pret J. teātri 15 atraksti vēl ko tuvāk, vai tas apstiprinā-

jās, un ko dara J. teātris pret tādu boikotu. Visvairāk no

tāda boikota jācieš man, jo nu jau divas nedēļas, un lie-

lākās dienas avīzes nav devušas recenziju par premjeru,
kamēr visas vecas un jaunas pabiras visās diletantu izrā-

dēs tiek gari apspriestas un krievu teātra visi krikumi iz-

cilāti. Ka «Dzfimtenes] V[ēstnesis]» to dara, tas saprotams,
bet ka arī «D[ienas] Lfapa]» mani apkaro ar tādiem līdzek-

ļiem? — Biju norakstījis arī cien. kundzei, Tavai māmi-

ņai, garu vēstuli, 18 bet nu redzu, ka viss ir jau nu vai pie-

pildījies, vai atkal Tev rakstīts, un tādēļ nav vairs īsti

nozīmes; tikai mūsu sirsnīgākos sveicienus gan nodod vi-

sus pilnīgi un paldiesus par ierosinājumu uz Vidzemes

jūrmalas mežu sapņiem, 17 sapņosim, sapņosim, kad tik

neatmostamies tepat. Un nu visapkārt sveicieni, no paša
jaunākā Pipirksnīša sākot līdz pašam vecākam. Kā labi

raujas Jancīts? Un nu, Rūtiņ, ej pate pie darba, es ar to da-

rīšu, esmu pašulaik lielā darbā iestidzis. Daudz labu dienu.

213.

J. JANKAVAM

Kastaņolā 1910. gada 29. janvārī

M[ansļ dfārgais] draugs, saņēmu ar lielu paldies Jūsu

[spēcīgo ?] grāmatu
1
.

Es baidos to teikt, lai varbūt neaiz-
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skartu ko smalku un neizteiktu, bet tomēr gribas teikt:

es jūtu ko dziļi draudzīgu no Jums arī še, un viss mans

prāts nāk Jums pretī. Ja ari šie mani vārdi liktos

Jums nevietā, tad zināt, ka tie labā un ar ilgu kaunēša-

nos teikti.

Aizsūtījām Jums katrs pa grāmatiņai;
2 abas pilnas ar

jaunības atmiņām un rezignāciju. Mums jānoraksta sava

pagātne. «Zelta zirgu» lūdzu man atsūtīt atpakaļ; solīja

man no Rīgas atsūtīt norakstu, bet nenāk, un man lugā

vēl dažs kas jāpārlabo.
Dzimtenē tagad tāds garīgs nogurums, ka pat ne Jūsu

griezīgais stils to neuztrauc, tikai vēl tirgus reklāma āla

Janson un, protams, veikals. Tas klauns tagad skaitās par

uzvarētāju, jo Jūs viņu esat vēl saudzējuši, 3
un taču viņš

mums lielāks pretnieks nekā visi Valteri kopā. Man liekas,

tas laiks der tik strādāšanai klusumā, atvainojat, ka to vēl-

reiz atkārtoju, ejat pie saviem lieliem pozitīviem darbiem.

Mēs arī tā darīsim, atkal tiklīdz atpūtīšos no saviem pēdē-

jiem darbiem.

29. 1. 10.

214.

K. ĶIRPĒNAM

Kastaņolā 1910. gada 31. janvārī

Mīļo, dārgo, nupat saņēmu Tavu vēstuli 1
un tūdaļ at-

bildu. Tāpat tiku uz Tavu izgājušo vēstuli atbildējis vēl

to pašu dienu un loti plaši. Ceru, ka to vēl saņemsi, jo

bija apdrošināta. To izlasi vēlreiz un atbildi uz visiem

iekustinātiem jautājumiem. Esmu laimīgs, man tas jāat-

kārto, ka varu arī par oficiālam lietām sarakstīties ar

mīlu draugu. — Pēc Tava aprēķina 2 honorāri būtu šādi:

8 reizes «Z. zirgs» — ā 10% — 205 r. 94 k., «Vaidelote»

2-reiz, ā 5% — 48 r. 15 k.; par «Zvanu» un «Tellu» lai-

kam Degl[avsļ bij nolīdzis ar teātri pa 6 rubļi no reizes

(bet varbūt ari 5 vai 8 rubļ.), tas tad būtu — 126 r. 15 kap.
Visa kopsumma būtu — 332 r. 10 kap. — līdz 13. I inci.3

No tā esmu saņēmis es 400 fr., t. i., 150 rubļ. Bet parunā

ar D., vai viņš nav jau šorudeni saņēmis priekš mums kādu
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summu; viņš mums rēķinu par to nav vēl atsūtījis. Viņš

arī pateiks, par cik nolīgts par tulkojumiem no reizes.

Naudu lai viņš nosūta tāpat kā izgājušo reizi, un labi

drīz. — Ļoti žēl, ka teātrim nav no «Z. zirga» bijis tas

labums, ko es cerēju. lemesļi laikam, vienkārt, tur, ka

bērni iet pa puscenām un ka tiek sarīkotas tikai dienas

izrādes, uz kurām tā kā tā ļaudis nemēdz iet. Bet man

liekas, Teātris nepareizi dara, ieskatīdams lugu tikai par

bērnu lugu un nedodams vakara izrādes priekš lieliem.

Tur bij taisnība «Dzimtenes] V[ēstnešaļ» kritiķim, kurš

saka, ka virsraksts lugai tāpat simbolistisks, kā pate luga,

kuru var saprast tikai lielie. 4 Maziem paliek tik skatīšanās.

Jaunais teātris līdz šim diemžēl daudz ko ir pārpratis; tā

arī šo lugu. Tur vajdzēja izpalīdzēt aktieriem no vadības

puses, un avīžu aizrādījumos vajdzēja teikt, ka luga ir

domu luga. To bija pilnīgi sapratis vīrs, kurš pats ir dziļš
domātājs — Kasparsons; r' es viņam daudz pateicību par

to parādā. Bet aizrādījumos no teātra puses uz izrādēm

netika ne vien tas neteikts, bet gandrīz nekas neteikts.

Sādi aizrādījumi taču ir tikai tas pats, kas sludinājumi
vai reklāma, — tātad J. teātrs gandrīz nemaz netika sludi-

nājies un reklamējies. «Dz. V-ī» turpret Ozoliņš no vecā

teātra6 māk dzīt tādu reklāmu, ka uz viņa visvecākām lu-

gām pilnāks nams nekā uz jaunā teātra jaunām lugām.
Sie aizrādījumi šinī brīdī ir jo svarīgāki un pilnīgi nepiecie-
šami tagad, kur J. teātrs un līdzi es tiekam boikotēti no

lielākām dienas avīzēm. Sāds boikots ir lielākais skandāls

pēdējā laikā, bet vēl skandalozāk ir tas, ka neviens par to

neuztraucas. «Dz. V.» pēc trim nedēļām pēc pirmizrādes
ir ievietojis referātu; es nezinu, vai to turpinās;

7 varbūt

tas ieticis tur netīši, jo ir tik atzinīgs, plašs un skaists, ka

es nemaz nebiju cerējis. Bet «Dfienasj L[apa]», kura skaitās

par J. teātra orgānu, kura grib pate nodrukāt to lugu, pa

trim nedēļām neatrod ne vārda, ko par viņu teikt, pat

aizrādījumus neievieto, pat aktieru spēli neapspriež, tā ka

viņas lasītājiem jādomā, ka tās izrādes vēl daudz mazvēr-

tīgākas par kādām kaktu biedrību diletantu izrādēm! Tā

ir tāda nejēdzība, tāda garanabadzības apliecība priekš

avīzēs, ka to nevar aizbildināt ne ar kādām Mierkalna

intrigām. Un J. teātrs? Tas to mierīgi cieš. Tu, mīļais, pū-

lējies sadzīt citu kritiķi, bet Tu redz, neiet. Vai tad viens

cilvēks var J. teātri tā turēt savos nagos, ka teātrs pieņem
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no viņa lielākos pazemojumus un zaudējumus naudā un

nedrīst pret viņu nekā darīt? Tas ir gluži nenormāls stā-

voklis; tā teātrim nav nekādas nākotnes, un A[spazija] un

es gluži velti pūlamies rakstīt viņam jaunas lugas un dot

vecas, piem., «U. v. N.», uzvest. Tāpat tās strādnieku] bied-

rības velti zīmēs tik lielas summas. Mēs visi tikai tiekam

pazemoti līdzi teātrim. Teātrim vispirms vajdzētu k]ūt vaļā

no šīs atkarības. Cik lielu summu ir teātris tam M. pa-
rādā? Vai tā tik neatmaksājama ir? Atraksti man par to.

Teātrim vispirms jātop patstāvīgam, personiskām intri-

gām vajga nozust, tad tik varēs būt vieta atklātības dar-

bam. — Man vēl par citu nepatīkamu lietu Tev jāraksta.
Par ko Gustavs uz mani dusmīgs? Viņš pats piedāvāja, ka

filistri gribot izdot «Zirgu», es ar prieku pateicos, un tad

uzreiz viņš vairs neatbildēja, un no «D. L.» puses dzirdu,

ka viņš atteicies izdot,
8

man par to nerakstīdams ne vārda

un arī Tev nelikdams man par to ziņot. Es pa to laiku

esmu jau atteicis savam privātizdevējam
9
,

un nepatikša-
nas lielas. Un kāda vaina? Es varu, ja daudz, iedomāties

tik to, ka runāju, lai kases 10
kungi vērš par labu aizskā-

rumu, ko nodarījuši A., piespriezdami un neizmaksādami

B[isnieka] prēmiju. Es liku priekšā, lai dod A. tikpat lielu

aizdevumu, tas būtu neuzkrītošs veids izmaksai. Ja Gus-

tavs ņēmis par ļaunu, ka es negribu piejaut aizskārumu

A., tad gan es nezinu, ko lai saku. Man visa tā lieta pārāk

nesaprotama, varbūt Tu man vari to atšķetināt. — Bet nu,

ko lai daru ar «Zirga» izdošanu? Vai Tu nevari man tur

dot padomu vai palīdzēt? Vai Kurcija izdevēji — filistri"

varbūt uzņemtos arī šo grāmatu izdot? Zaudējumu viņiem

tur nebūtu; izdevumus paņemtu tūliņ atpakaļ un ņemtu

% no skaidra ienākuma, 30—50%. — Dfeglavu] es būtu

lūdzis piedāvāt tiem pašiem draugiem, kas izdeva «T.

Noskaņas» II, 12 bet viņš pārāk aizņemts. 13 Atraksti, mī-

ļais, ko man tur darīt. — «Raganas» beigas ir «M[ājas]
Viesa Mēn. Rakstā» 1896. gadā, 14 pie Dr. Zālīša. Laikam

būsat jau dabūjuši. — Atraksti par visu man itin drīz

un esi mīli, sirsnīgi sveicināts no mums abiem.

Tavs Rainis.

To aizmirsto 15 še uzrakstu: Milowicer Eisenwerk, per

Sosnowice.

Sveiks.
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215.

LAIKRAKSTA «VĀRPAS» EKSPEDĪCIJAI

Kastaņolā 1910. gada 31. janvārī

Cien. ekspedīciju lūdzu izsūtīt 1 eksemplāru «Vārpu»
uz trim mēnešiem; adrese: Suisse, A. Naglin, Castagnola.

31. 1. 10

216.

«SOCIĀLDEMOKRĀTIJAS VĒSTNEŠA» REDAKCIJAI

Kastaņolā 1910. gada janvāra beigās

Dārgie biedri, griežos pie Jums A. Herteja biogrāfijas 1
lietā ar lūgumu paziņot man, cik Jūsu drukātava aprēķi-
nātu par loksn[esļ salikšanu, papīru, iespiešanu, brošēšanu

un vāku un cik ilgā laikā parasti mēdz nodrukāt 3—4

loksnes (ā 30000 burtu). Reizē nosūtu 5 fr. un lūdzu izsūtīt

man uz priekšu, no 3. Ne sākot, «Soc. Vēstnesi» un brošū-

ras, kādas varbūt vēl izdodat; samaksu piesūtīšu.

217.

J. DRAVNIEKAM

Kastaņolā 1910. gada 3. februārī

Mīļais draugs! 3. 2. 10.

Uz savu goda dienu1
saņem arī manus sirsnīgākos svei-

cienus! Lai tie pievienojas Tavu daudzo draugu un cienī-

tāju atzinības izteikumiem par Tavu nenogurstošo un

auglīgo darbību mūsu kultūras laukā, kur mums loti maz

tādu darbenieku kā Tu. Tavas darbības un attīstības vir-

ziens vienmēr ir gājis uz priekšu, un lai tik Tava vese-

lība tam seko, gan tad Tavam pēdējam kapitālajam dar-

bam, Tavai lielai latviešu vārdnīcai2
,

sekos vēl daudzi vis-

pēdējie darbi, palīdzēdami nostiprināt mūsu tautai garīgās

patstāvības pamatus.
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Palieci no mums mīli sveicināts. Es Tev biju rakstījis,
3

bet atbildes nedabūju; varbūt manu vēstuli neesi saņēmis.
Daudz labu dienu uz priekšu.

Tavs Rainis-

218.

P. SĒJAM

Kastaņolā 1910. gada 10. februārī

Katra draudzīga atsauksme aizkustina. 1 Ko viens cilvēks

spēj vairāk iegūt kā mīlestību no biedriem? Un ko vairāk

dot kā mīlestību uz biedru kopību, kas ir reizē līdzeklis

un mērķis? Un, ja «Kl. gr.» kaut kas izliekas labs un pār-

steidzošs, tad tas nav nekas cits kā mūsu kopības lielums

un jaunums, kurš pārsteidz vienmēr arī mūs pašus, viņas
dzīvās daļiņas. Proletariāta gaita ir tik liela, ka viņu mī-

lēt un saprast dara jau cilvēku labu; katrs nevarīgs vārds,

kas viņu izteic, top jau skanīgs. Cienīgi viņu izteikt ir

tapis mans dzīves uzdevums, tik miji biedri kā Jūs darāt

man šo uzdevumu vieglu ar savu sirsnīgo atzinību, citādi

man trūktu drošuma viņu uzņemties.

210.

H. ASARAM

Kastaņolā 1910. gada 17. februārī

Hermanim 17. 2. 10.

Der reine Tor1 ir tik muzikālisks, ne dramatisks, jo uz-

var tik caur to, ka ir skaidrs, Antiņš uzvar ar pasīvo dar-

bību: atsakoties un atdodot, viņā ir cīņa un pārmaiņa, tā-

tad dramatisms.2

Te galējs altruisms, kurš attēlojams tikai pasakā.

220.

A. BIRKERTAM

Kastaņolā 1910. gada 17. februāri

Antonam 17. 2. 10.

Mani pārsteidza L. uzskats uz pasaku kā mākslas formu,

kura Jauj tiešāk, bez apsegiem izteikt reālo patiesību.
1
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Jā — simbolisms ir reālāks par reālismu, protams, ja pa-

liek savās robežās, pie sintēzes, (5n atstāj analīzi reālis-

mam, kuru tas dod vislabāk. Pasaka ir forma, kurai nā-

kotnē būs vēl liela loma.

221.

G. ZEMGALAM

Kastaņolā 1910. gada 20. februārī

Mīļo Gustav, gaidu no Tevis atbildi uz vairākiem jau-

tājumiem; Tev gan maz laika, bet Tu būtu varējis palūgt
kādu no jaunajiem cilvēkiem, kam vairāk laika. Ķirpēns
man arī sen nekā nav rakstījis. Bet nu man Tev atkal jā-
raksta Alspazijasļ dēj. Teātrim bija jau nospriests uz «Ra-

ganu» par Liesmas tēlotāju uzaicināt B. Skujeniek, kā

rakstīja Ķirp., un nu tā loma esot nodota citai.1 To mazo

vēlējumu jau gan varētu izpildīt sacerētājai, ka izrāda

galveno lomu viņai pazīstama aktrise. Ar viņas vēlējumu
izpildīšanu A. nav izlutināta, to atgādina B. fonda lieta. 2

A propos, kas ar to būs? Vai tiks celta pilnai sapulcei 3

priekšā jeb vai paliks tā, ka ir piespriests un samaksāts?

Pret mani J. teātrs bijis laipns, ievērodams arī manu lū-

gumu Dubura dēl,4 vai arī Laimdotas loma tiks dota tai

pašai B. Skujeniek; es viņai to tāpat solīju, kā A. Liesmu.

A. jau grib tikai pirmizrādei B. Sk.; pret citām aktrisēm

viņai nekas nav pretī, lai tās tēlo vēlāk arī Liesmu. Lūko,

mīļais, šo lietu izdarīt. Lai man arī atraksta kādu kartiņu,

kas būs ar «Zirga» izdošanu grāmatā; tik pāris vārdu.

222.

B. SKUJENIECEI

Kastaņolā 1910. gada 21. februārī

Karts'ir pirmā rakstīta, vakar; šorīt, kad gribēju to no-

sūtīt, saņēmu Tavu vēstulr, manu mīļumiņ. Vakar arī uz-

rakstīju Zemgalim, bet, kad nu lasu, ka Z. nav vērts rak-

stīt, ka viņš noklusē, tad nesūtu viņam nu Aļspazijasl
vēstuli teātra komitejai 3

,
kura bij pielikta klāt pie Zemgaļa

vēstules, sūtu labāk Tev pašai tieši. leliec viņu kuverī un
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pa pilsētas pastu nosūti komitejai. — Es steidzos, ka no-

ietu vēl ar šo pastu, tādēļ neatbildu še neko uz Tavu vēs-

tuli, tik pāris vārdu: kad Tu saki, ka gribi tēlot arī varo-

nes, tad jau nav nekādu bažu par Liesmu; A. gribēja tik,

lai izceļ dēmonisko. — Nepārprot, Rūtiņ, mani algas jau-

tājumā: alga nedrīst būt mazāka par mēru; kad teātrs

spēj maksāt, tad lai maksā pilnu mēru; viņi man žēlojās,

ka Tu esot prasījusi to, ko viņi nespējuši. Tad viņi man

ir melojuši. Un vēl nepārprot mani dēļ mūsu mīļā, dārgā
Jancīša, — vai tad es lai viņu būtu nolicis par pelnītāju
vien? Es viņa patstāvīgo darbu ļoti cienu, zinātnieku

mums ir vismazāk, — bet Jums vienam otram jāizpalīdzas.
Es arī bieži esmu bijis pelnītājs A„ bet A. arī man. Tāpat

Jums iet ar Jancīti; viņš Tavs atspaids. Vispār nedoma,

ka manās vēstulēs kur kas slēpts vai neizteikts; es tikai

labāko un mīļāko domāju par Tevi un Jancīti, un, kad kas

izliekas nelabi teikts, tad zini, es rakstu aši, neko neap-

svērdams, kā mēdz literāriskos darbos. Vēstule ir viegla

rakstīšana, un ņem viņu arī viegli; tikai mūsu sirsnīgās

jūtas saproti, tad viss izliksies labs.

Esat mīļi sveicināti.

223.

A. DEGLAVAM

Kastaņolā 1910. gada 28. februārī

Mīļo brāli, Tu esi ņēmis ļaunā, ka ilgāku laiku neesmu

rakstījis es, bet Elza; agrāk Tu tāpat biji sūrojies, kad

biju es tas vēstuļu rakstītājs un ne Elza. Tu vēlētos, lai

abi rakstām reizē vai pārmaiņus, — bet praktiski tas grūti

izdarāms; mēs ar E. dalāmies darbā un viens otram izpa-

līdzam, viņai arī jāuzņemas kāda daja no koresponden-

ces, es viens neveicu, kad reizē darbs un korespondence.
Es Tev to visu nevaru izteikt, man būtu jāžēlojas; es biju

cerējis, ka Tu pats to sapratīsi. Bez tam bij cits iemeslis,

kādēļ Elza pēdējo laiku bij tā rakstītāja: viņa iedomājās,

ka esot Tevi kaut kā neviļus aizkaitinājusi, 1
un gribēja to

par labu vērst, Tev jo biežāk rakstīdama; bet nu izrādās,
ka viņa Tavu aizkaitinājumu nav nebūt izgaisinājusi, bet

tik novērsusi uz mani. Te nu biji Kad kungi plūcas, kal-

pam ribas sāp. Derat nu mierus, mījo brālīt, lai paliek
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ļaunošanās, un runāsim par veikaliem. Naudu saņēmu, vai

tā arī būtu no J. teātra? Par to jaungada kukuli (400 fr.)

lielo paldies, tur nu uzvarējusi Tava nemitīgā uzstāšanās

un pa daļai arī mana vēstule Zemgalim
2
,

vai to Tu ņem

ļaunā? Es biju teicis, lai sūta tūliņ un, ja grib, tieši, — un

domāju vēl tagad, ka bez šīs teikšanas naudas vēl nebūtu

še. Es domāju, ka es Tev ar to palīdzu pie iekasēša-

nas. — Kad Tu to uzskati par iemaisīšanos, tad lai paliek
Tev vien, mīļo brālīt. Ķirpļēnsļ bij sūtījis man aprēķinu bez

manas prasīšanas; viņš man vecs draugs, un es viņam

to Jaunā nevaru ņemt. Es viņam pēc rakstīju, ka visus

rēķinus pārzini Tu, un arī «Fausta» un «Nogrimušā
zvana» dēj noraidīju pie Tevis, jo pats nezināju viņam ci-

tddi pateikt, kā s—B5—8 rbj. Ej nu tagad viņiem atkal uz ādu,

lai kādu dalu nomaksā, jo nu jau iet labi viņiem, un ne-

vajga ielaist lielu parādu, tad viņiem vēl grūtāk būs sa-

maksāt. Bet taisni tagad es viņus pārāk piespiest negribu,
tāpat arī Ozolu3

un arī citus parādniekus nepiespied, —

man gadījusies gluži necerēta nauda, 500 r. no mūsu mā-

miņas puses, viņa esot dabūjusi vecu parādu samaksātu,

pusi gan zaudējusi. 4 Nu Tev, brālīt, uzdevums aizbraukt

pie viņas un pārvest to naudu pie sevis, un uz diviem lā-

giem atsūtīt šurp, ikreiz pa 200 r. — 50 r. paliek pie mā-

miņas (ārpus mēnešnaudām) un 50 pie Tevis priekš iz-

devumiem. Varbūt tad samaksāsi arī par pusgadu grunts

naudu5
(70 r.), jo vairāk vēl tādēļ, ka Tev vēl būs jādabū

50 r. no «J. D. L.» par «Z. zirgu»;
6

pārējo dalu (50—70 r.)

viņi varēs samaksāt, kad būs nodrukāts IV cēliens. — Ar

«Z. zirga» drukāšanu grāmatā man izgāja vāji: Zemgfalsļ

bij solījis drukāt no filistru puses, bet tad uzreiz vairs

nekā neraksta, un Hermļanisļ vēlāk teica, ka te negribot,
te gribot,7

un es nu galā nezinu, kas tur ir; bet savam

īstam izdevējam8
atteicu, kad bij nācis tāds godinošs

priekšlikums, ar ne privātu raksturu. — Nerakstīšana un

atstāšana nezināšanā vispār rīdziniekiem liekas iemīļota;
visi aizņemti saviem darbiem; bet ar to es esmu jau apra-

dis, jo šie gadi nav man pirmie būt projām, un Tevī, brāl,

mēs esam atraduši pašaizliedzīgu un nenogurstošu gād-
nieku, kas licis mums aizmirst lielo dalu no rūgtuma. Vēl

mazāk man iet pie sirds visāda neslavas celšana, kuru sa-

rīko mani dažādu sugu pretnieki un kuru izplata vienal-

dzīgie un ziņkārīgie. Ko Tu, brāl, bēdā par tādiem. Tu jau
esi tuvumā un vari katru acumirkli atspēkot, Tevi redz

ik dienas. Jaunās tenkas, ka Tavs nams esot pirkts ar
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manu naudu, ari taču vairāk vērstas pret mani nekā pret

Tevi, un Tev vismaz vēl tas apmierinājums, ka par ne-

esošu noteiktais nams Tev ir, kamēr man tā nama vai tās

naudas, kuri man piedzejoti, nav. Man vēl no vienas citas

puses tika stāstīts, ka man esot nauda,9
un te nu izrādās,

ka tās tenkas visas laikam nāk no viena avota, jo summa,

kāda man piedzejota, ir gandrīz tā pate, ko Tavs nams

maksā. Bet lai nu paliek visi tie neslavnieki — viņu ek-

sistence rāda, ka tagad iestājies tikpat tukšs laiks kā

10 gadus atpakaļ, — mēs esam laimīgi, ka dabūjām nece-

rēti to mazo summu atpakaļ, nu varēs Elza taču atpūsties,

un varbūt tad arī nāks pēc mans atpūtas laiks, citādi es

arī drīz atkal būšu tur, kur 2 gadi atpakaļ.
10 —Nu vēl

daudz paldies par visām Tavām pūlēm, mījo, labo brālīt,

par «T. N.» norēķinu (ir daudz mazāk pirktas, nekā es

domāju, laikam latīņu burti!) un par visiem citiem rēķi-

niem un ziņām. E. liek daudz paldies teikt par biogrāf.
datiem; 11 kad kādu gabalu būs norakstījusi, tad aizsūtīs

Tev izlasīšanai.

Nu būtu šo reizi jābeidz, bet ar lielām bailēm redzu,

ka Tu pašās beigās savā vēstulē esi piekodinājis, lai mēs

visādā ziņā rakstot abi, un es nu taču esmu rakstījis

viens; un E. nokususi, rakstīdama māmiņai! Ko nu! Vai

Tu taču šoreiz nepalaidīsi tāpat? Vai nepietiks Tevi apla-
bināt ar labi daudz skūpstiem? un, ja Tu vēl neliksies

mierā, tad es saucu palīgā Emiņu, un tad gan redzēsim!

Likšu galā vēl priekšā, lai tad arī Jūs rakstāt katru reizi

abi, bet līdz tam mēs jau apmierināsimies ar skūpstiem

vien, abiem no abiem.

Sveiks.

O. Muceniece lai ņem to lugu savai beneficei. 12

224.

K. ĶIRPĒNAM.

Kastaņolā 1910. gada 4. martā

Mīļo, dārgo, kādēļ Tu man neraksti? Tu pārmeti man

nosebošanos, kad es biju Tev atbildējis vēl to pašu dien,

un nu Tu pats neatbildi mēnešiem cauri, un man ziņas no

Tevis un teātra bij tik vajdzīgas. Es biju tā priecājies, kad
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Tu nāci par sekretāru; es domāju, ka nu dabūšu visu vaja-
dzīgo tieši zināt no pirmavota, bez kādiem starpeniekiem,
kuru ziņām, arī vislabākām, taču ir saklausītu valodu pie*

garša. Un nu man jāpiedzīvo, ka man no privātas puses,

no H. A., tiek doti paskaidrojumi, 1 un it kā Tavā vai

tļeātra] komitejas vārdā.2 Vai tad Tu pats, mījo, nevarēji
man rakstīt? H. A. man paskaidro, 1) ka demokrātija esot

Tija Blanga] un 2) ka sacerētājam gar savu lugu neesot

nekāda daļa, kad viņš gar lugas izrādīšanu intresējoties,
tad tā esot intriģēšana, ja pat [ne] kriminālnoziegums.

3

Par pirmo paskaidrojumu nezinu neko iebilst, jo nepazīstu

Rīgas demokrātiju, bet par otro, kā bijis advokāts, es zinu

tik daudz, ka tas vismaz ir pārspīlēts. Protams, es H. A.

šo iejaukšanos neņemu ļaunā, jo es viņu vienmēr esmu mī-

lējis kā temperamentīgu, simpātisku jaunekli un arī no

viņa puses esmu piedzīvojis tikai draudzīgu izturēšanos.

Bet taču man būtu labāk zināt tiešas ziņas no Teātra un

no Tevis, jo Tu man viens no visvecākiem un vistuvā-

kiem draugiem. — Kas nu tur ir ar teātri, es taču vēl ta-

gad nezinu, arī no avīžu («V[ārp]u») ziņām ne. Viens tik

Tev un teātrim jāzin, ka man vispirmā kārtā rūp teātris

un māksla, tam līdzi mana «U. v. n.» uzvešana, un nekā-

das kliķeg. To jau Tu varēji iedomāties arī tā, mani pazī-
dams vien, un, otrkārt, apsvērdams, ka es aiz pieciem
gadiem prombūtnes un tūkstošām verstīm nevaru nekādu

aktīvu dalību ņemt nekādās partijās, kur nu vēl kliķēs.
— Man saka H. A., ka teātrim ceļoties grūtības, kad

es pastāvot uz noteikumu, ka Birutai Skujniek jātēlo

Laimdota un Muceniecci Spīdola. Pirmkārt, es uz to ne-

maz tā nepastāvu, es tik domāju, ka tās ir aktrises, kas

spētu tās lomas izvest, un man taču intrese, ka pirmiz-
rādē luga reprezentējas pēc iespējas labi, jo pirmizrādes
mēdz izšķirt lugas likteni. Kad ir nepārvarami šķēršļi, tad

es varu atsacīties; tā jau es atsacījos no gaidīšanas uz

pilsētas teātri,4 jo tik tur var būt tiešām laba izrāde, jūsu

telpas ir par šaurām. B. Sk. atsacīt man grūti, jo viņai es

biju to lomu solījis jau sen, nezinādams vēl, ka pret viņu

celsies kādi šķēršļi; bet es domāju, ka daudzo ziedotāju
dēl viņa pate atteiksies no šīs lomas. Muc. es neesmu so-

lījis, un tur man nav nekādu grūtību. Kad viņa patiešām

prasa, kā saka H. A., lai viņai maksā par velti pusgadu

paaugstinātu algu tik šīs lomas dē], tad to es neprasu,

darāt, kā zināt. Bet par visām lietām, arī par šiem šķēr-

šļiem, Tev vajdzēja ziņot man pašam. Un, ja šķēršļi nav



234

svarīgi, ne ekonomiski, ne mākslenieciski, bet tik kliķe-

niski, tad nav vērts, ka Jūs atsakāties no labas izrādes un

labām aktrisēm. — Neatstāj nu, mīļo, mani tālāk tādā ne-

zināšanas stāvoklī, bet atraksti par visu vajdzīgo. Bez

sarakstīšanās es maz varu piepalīdzēt teātrim, un man

viņš rūp vairāk nekā dažam kliķeniekam. Tāpat Tu mūs

atstāji bez ziņām par B[isnieka] fondu, un nu nāk kases

pilna sapulce; A[spazija] nevarēja neko citu darīt, kā caur

«J[auno] D[ienas] L[apu]» atklātībā paziņot, ka nav saņē-
musi prēmiju; 5 lai lietu neapklusina. Atraksti man arī

par šo sapulci. — Teātrim man vēl jāpiezīmē, ka «Pēter-
burgas] dūksnājā» nav nekāda literatūra.6 Un tad, ko

nozīmēs dramaturgs?
7 Vai tas nekaitēs Gustava nozīmei?8

Gustavs tā jau grožus izlaidis par daudz iz rokām. Dra-

maturgs būs varbūt tāds starpmeistars starp fabrikantu

un strādniekiem? Kurš ir nodomāts šai lomai?9 Paliec

nu mīli sveicināts.

225.

A.GULBIM

Kastaņolā 1910. gada 19. martā

Tavu mījo vēstuli no Maskavas, no 21. febr. 1910., es

pieņemu tā, kā Tu viņu esi rakstījis, t. i., kā galīgu ap-

stiprinājumu mūsu līgumam par mūsu nodomāto lielo bib-

liotēkas izdevumu. 1 Stiprināsimies veselībā un darba spējā,

lai varētu sekmīgi veikt; tagad, kad esam galīgi apņēmu-

šies un nolīguši, tikai īsti nojaužam, cik liels darbs priekšā.
Bet nu viņš ir jāpadara. Man ar veselību vēl neiet pietie-
koši labi,2 bet es raudzīšu. Tāpat Tev jātop īsti stipram

un veselam; tas ir vajadzīgs, citādi mēs neveiksim. Ārstē

sevi, mīļais, un kop, ka Tu varētu izturēt. Tava vēstule

no ziemsvētkiem, kur Tu par to ieminējies,3
man loti pa-

tika un mani apmierināja. Kad cilvēkam ir mērķis, tad

viņam priekš tā jātaupa arī sevi. — Ko Tu nupat raksti sī-

kāk par plānu, par maksāšanas veidiem v. t. t., to es visu

pieņemu. 4 Zinātniskā dajā jādod tik labākie oriģinālie

darbi, ne_ kompilējumi, arī ne izvilkumiņi. Tava liste par

pirmiem 10 Ne5 laba, bet es domāju: jāstāda jau tagad par

visiem 50 Ne, lai varētu, labāk pārredzot, labāk nošķirt sva-

rīgāko vai vismaz to, kas noderīgāks iesākumam. Es domāju,

vajdzēs plānu sastādīt koncentrisku, lai no zināmas kodola
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dajas izaugtu citas kā papildinājumi. Visā darbā fvai nu līdz

50, vai līdz visiem 100 Ns) vajga būt organiskam sakaram,

plašākām izglītības pakāpēm jāizaug no šaurā pamata. Ja

darbs pēc vēl turpinājās, tad varbūt var atstāties no šīs

sistēmas. Ne Reclamam6
,

ne arī jaunākām krievu univer-

sālbibliotēkām nav sistēmas, un tas ir trūkums. Bet pie

mums šāds trūkums atriebtos vairāk nekā pie viņiem. —

Kad būsi atkal Pēterī vai Maskavā, atsūti man katalogus

vai izdevumu sarakstus no dažādām krievu universāl-

bibliotēkām, beletristiskām un zinātniskām, jaunajām un

arī vecajām (viena no lielākām laikam ir CvßopnHa bib-

liotēka7
,
bet es tās diemžēl nemaz nepazīstu). Ja ne citādi,

tad noplēs no jaunākiem Nq pēdējo vai vāka lappusi, kur

mēdz būt sludināts saraksts par visām tās firmas grāmatām.

Man tādi katalogi loti vajdzīgi priekš orientēšanās. —

Sastādi arī Tu pats parauga listi par 50 un par 100 Ns. Vi-

sas musu listes paliek vienmēr pārmaināmas līdz pat iznāk-

šanai. — Pastāsti nākamu reizi arī par sevi vairāk, arī par

savu veselību. Mums pašulaik lietains laiks, kas mums

loti grūti panesams. Liels prieks būtu, kad Tevi tiešām

dabūtu redzēt, 8 varbūt taču būs iespējams. Esi no mums

abiem mīli, sirsnīgi sveicināts! Paliec vesels!

Vēstules malā pierakstīts:

Kad šī vēstule sastop Tevi vēl Tiflisā, tad, lūdzams, mīli

sveicini un izsaki daudz, daudz paldies tiflisiešiem par

sirsnīgo dāvājumu;9
es domāju, vainīgie būs mani senie

draugi mācītājs Pīpkalējs un aptieķnieks Atrens, varbūt

arī citi, kurus diemžēl nepazīstu.
Sveiks!

226.

A. PRĪEDITEI

Kastaņolā 1910. gada 19. martā

Mīlā Nīna, Tava sirsnīgā kārts' mūs atkal iepriecināja;
tā gribētos ticēt, ka te bijis tikai nožēlojams pārpratums,

2

tādēj tik nepacietīgi gaidām uz Tavu solīto vēstuli no Da-

vosas. Tu pate, nabadzīte, esot arī loti novārgusi, un man

ar Elzu nu arī neiet labumā. Ak, tā mijā dzimtene mums

visiem nav atnesusi nekā laba; cik labi būtu, ka šis pa-

ietu garām! Ir jau diezgan ciests, un negribas zaudēt to
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dārgāko. Atraksti, mīļā, labi aši; mēs gaidījām jau šīs

dienas uz Tavu vēstuli, tādēļ šo rakstu tik vēlu. Paliec

vesela, atkopies atkal, lai mūsu mīļo Brenci vari kopt.
Daudz, daudz mīlu labdienu.

227.

E. PĪPIŅAM

Kastaņolā 1910. gada 22. martā

Mīļo biedri!

Kad aktieri korī nespēj runāt, lai tad komponē zināmas

vietas. Atsūtāt man sarakstu par komponējamām vietām.

Ka šīs vietas komponē N. Alunāna k., tur man it nekas

nav pretī. 1 To es atbildēju tfeātraļ kom[isijas] sekretāram

uz viņa pieprasījumu jau apmēram mēnesi atpakaļ, 2
un nu

t. kom. man to atkal prasa! Neieskatāt tagad Jūs to, ko

teicu šai vēstulē par teātra lietām, kā noslēpumu, bet pa-

ziņojat to t. kom-jai. Par visām lietām es gaidu, ka man

Dubura k. atsūta pilnīgus aizrādījumus par visu, kas man

ir jāpārstrādā, un par to, ko viņš domā strīpot; šie aizrā-

dījumi man vajdzīgi tūlīt, lai es varu laikā izdarīt, kas

nākas. Ļoti laipni būtu no D. k., ka viņš man atsūtītu ek-

semplāru no «U. v. N.» ar savām piezīmēm; tas man no

svara. — Ļoti patīkami, ka t. komisija atsūtītu autentisku

paskaidrojumu par B. Sk[ujenieces] lietu, kā arī vispār

stātos ar mums sakarā mūsu lugu lietās. Tagad, kur mēs

dabonam visu zināt tikai aplinkus vai no ieinteresētām pu-

sēm, mēs paliekam neskaidrībā, nākam nepatikšanās kā,

piem., tagad Asp[azija], visvajadzīgākās lietas dzirdam

par daudz vēlu (visbiežāk no avīzēm), izdarām gluži ne-

gribot varbūt arī teātrim nepatikšanas, un gala iznākums:

savstarpējs sarūgtinājums. Un visa vaina [tālākā teksta

trūkst].

Vēstules malā pierakstīts:
Cik īsti ienācis priekš «U. v. N.» inscenēšanas? Vai tik

588 rubj.? 3 Tā bij teikts «J[aunajāJ D[ienas] Ljapā]», jeb
vai tā ir drukas kļūda? — Tagad 3 novitātes uzreiz: «An-

fisa», «Gundabs» un «Ragana»,
4

— ko tad dosat uz sezo-

nas beigām? — Sveikil
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228.

B. EKMANIM

Kastaņolā 1910. gada 27. martā

Priecīgas lieldienas! Jums, mīļo Ekman, un cien. V[ec-

rumbas] jkdzei, kurai pateicamies par pieminēšanu svēt-

kos. — Labi, ka Jūs bez lielas gudrošanas iesūtījāt savu

rakstu'; ar sintaksi Jums nemaz nav tāda nelaime, to jau
rāda Jūsu ļoti skaidri latviski rakstītās vēstules. Arī Jūsu

princips: rakstīt īsi un lietišķi, ir vienīgi pareizais. Bet

latv. prese ir tik sīka, ka maz var uzņemt. Jums vajdzētu
labāk griezties pie krievu daudz plašākiem laikrakstiem

un avīzēm. Tur Jums arī vieglāk būtu atrast piemērotu
vielu, jo tiem noder visas vielas, sevišķi referāti par jau-
nākām parādībām. Bet kad Jūs taisni nesDiež maizes rūpes,

tad labāk ātrāk beidzat savu arodu un papildināties tur. —

«Klus. grām.» diemžēl man pašam nav; bij viens eksem-

plārs, to devu lasīt un nozuda. Gandrīz viss izdevums tika

konfiscēts. Jaunākās grāmatas man vairs nepiesūta: mans

izdevējs Eķis bankrotējis. Līdz ar to apstājušies ari «Stari»,
ko lūdzu pateikt V. jkdzei. Kad ko jaunāku saņemšu, aiz-

sūtīšu Jums; Jūs zināt, cik neērti un gausi iet, rakstot grā-
matas no Rīgas. Paliekat daudz reiz sveiki.

Nododat, lūdzu, mūsu sveicienus V. jkdzei.

229.

K. ĶIRPĒNAM

Kastaņolā 1910. gada 4. aprīli

Tu esi mans mīļais un labais no pašiem vecajiem lai-

kiem, tādēļ mēs arī tik viegli un pilnīgi saprotamies; arī

mūsu dabā laikam ir kas kopējs, kas to veicina. Tādēļ es

arī nebaidos Tavā priekšā ne erroties, ne žēloties. Kad es

esmu nepacietīgs, neņem to ļaunā, Tu zini, es arī esmu

Tev labs. — Ar vēstulēm darīsim tā, ka rakstīsim viens

otram tikai īsi, lai iznāktu ātrāk uzrakstīt un otram pa-

dot zipu, bet lai pašam tas nebūtu par nastu. Man arī sa-

mērā diezgan daudz vēstuļu jāraksta, un es labi saprotu,
ka Tev tā var būt nasta. — Tātad nu telegrammu stilā:

B. Sk[ujenieces] dēļ mums arī, sevišķi A[spazijai], bijušas
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nepatikšanas; man žēl, ka Tu ar neesi ticis saudzēts, 1 to

viņa neprot; viņa vispār neprot vēl izvest savu lomu vis-

pārības labā. Ļoti gaidīs T[eātra] kom[isijas] paskaidro-

jumu A.2 Vispār daudz kas nebūtu noticis, ja mēs no

šejienes varētu skaidrāk pārredzēt apstākļus. Tādēļ Tev

turpmāk būs visā īsumā jāatbild uz maniem jautāju-
miem.3

— Tagad gaidīšu vispirms atbildi uz 2) un 4) par

«U. v. n.» teksta sūtīšanu ar D[ubura] piezīmēm un par

«Z. zirga» izrādēm atsevišķi bērniem dienā un pieaugu-
šiem vakarā. — 25. 111 dabūju no -ea- 400 fr.4 Ar hono-

rāru par tulkojumiem (Brb.)
5

esmu loti mierā; paldies.

Par «Z. z.» izdošanu: labi, ka nu zinu, un mīļš paldies

par pūlēšanos, un jau iepriekš paldies A. P. un J. N.8
.

—

Kad «J. D. L.» rindas netiek lauztas (kas iznāk lētāk, bet

cik?), tad sleja ir šaura un tad grāmatiņa nevar būt augsta,

lai nebūtu par šmaugu un garenu, vislabākais 25—30 rin-

diņas. Tad viņa iznāks neliela platuma (piem., kā «Ave

sol»), 7 bet biezāka. Ja «J. D. L.» rindas turpret lauzt, tad var

laist platumu parasto. Man itin labi patik tāds formāts kā

«Ave sol». — Cik lokšņu iznāk, kad uz lappusi nāk tik

25—30 rindiņas? un cik platam formātam? — Labi būtu,

kad varētu personu vārdus likt virs rindiņām, daudz glī-

tāk nekā «J. D. L.»8
,

kur tie likti blakus. Cik daudz bie-

zāka caur to iznāktu grāmatiņa? — Pirmo loksni korek-

tūras es vēlētos redzēt, lai varētu labāk apsvērt. Vēlākās

loksnes lasi Tu vien; neatstāj vis drukātavas korektoram,

tam nav laika būt pamatīgam. — P[īpiņ]am aizrādīju, ka

II cēlienā panti vienā vietā ļoti nesmuki salikti; 9 uzmani to

pie korektūras. Arī IV cēl. pats sākums ir 8 rindiņas panti,

ne proza;
10 jāatceļ tā, ka arī acij redzams, ka tie ir panti.

«J. D. L.» tas nav darīts. —

Vāka un virsraksta izgreznojumi še viegli atrodami, var-

būt likt jātnieku ar zelta vairogu (saule) un zobenu (stari).
Vāka krāsa vislabāk balta, krēm-, bāli dzeltena; vispār

gaiša krāsā. Ja vāka zīmējums būtu par dārgu, tad va-

rētu uz itin gaiša vāka zelta burtiem likt virsrakstu. 11

Vai es paspēju vēl nosūtīt mazu prozas ievadu?12
—

Apakšvirsraksts būs: «Saulgriežu pasaka 5 cēlienos».

— Beigās vēl Tev un Kr. lielais paldies par aizdevumu

«U. v. N.». 13 Vai Tu esi jau vietā un amatā, ka vari ar

tik lielām naudām operēt? Atraksti man kaut ko arī par

sevi. — Kad šo vēstuli biju jau nobeidzis, atnāca oficiālā
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līdz ar Gustava rindiņām. 14
Tādēļ nu nosūtīšu atbildi arī

uz to.' 5 Paliec sirsnīgi sveicināts no mums abiem.

Tavs [Rainis].

Vēstules malā pierakstīts:
Atsūti 1 eks. «Sudr. šķidrautu», tūliņ. Tas priekš strī-

pojumiem priekš J. teātra. 16 Sveiks. Norēķini nost no mana

honorāra tos 4—5 r. par A. Kopot, rakstiem. 17 Sveiks.

Uz atsevišķas lapiņas rakstīts:

1) «Sudr. šķidrauts» tiks šinīs dienās sarīkots izrādēm

tādā ziņā, ka tiks nolaisti visi skati un atsevišķās vietas,

kuras varētu neiet. Tiks aizsūtīts eksemplārs ar piezīmēm.
2) «Uguns un N.» teksta sagatavošanu es domāju vis-

labāk tā izdarīt, ka Dubura k. atzīmē vienā teksta eksem-

plārā visu, kas būtu strīpojams, kas pārgrozāms un kas

no jauna taisāms; vismazākais, ar vienkāršiem strīpoju-
miem un malā pievilktām strīpiņām priekš pārstrādāju-

miem, ja garākas piezīmes vai motivējumi viņam aiz-

ņemtu par daudz laika. (Par to es jau kādas nedēļas at-

pakaļ rakstīju V[izul]im.j Tas eksemplārs būtu atsūtāms

man, un es viņu līdz ar izdarītiem pārstrādājumiem atsū-

tītu atpakaļ. — Protams, man būtu ļoti un divkārši patī-
kami redzēt še D. kgu un ar viņu visu pārrunāt,

18 bet es

nevaru pieļaut, ka manis dēl viņš uzņemas tik lielus pū-

liņus un izdevumus, arī nevaru uzlikt teātrim tādus izde-

vumus, jo viņš jau tā ārkārtīgi daudz upurē. Es gribētu,
ka «U. v. N.» visiem būtu par prieku un ne par nastu.

3) Ka Alunāna k. uzņemas komponēšanu, tas man būs

tikai par godu un patiku.
4) «Zelta zirgs» kā bērnu luga esot par krasu, pēc avīžu

atsauksmēm. Vai tad nevarētu priekš bērniem dienas iz-

rādēs nolaist krasākās vietas un toties atkal lugu izrādīt

pilnīgu vakara izrādēs? Tā būtu abiem līdzēts. Lūdzu par

to atbildi drīz.

230.

G. ZEMGALAM

Kastaņolā 1910. gadā, ap 5. aprīli

Mīļo Gustav, Tava sirsnīgā un asprātīgā vēstule par

direkcijas bēdām un aktieru untumiem1
man loti patika,
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bet man nepatika, ka Tu viņu rakstīji tik vēlu, kad visādas

nepatikšanas jau notikušas. Es Tev un citiem, kam vien

daļa pie teātra, izrakstījos vai desmitām vēstulēm, bet

manus priekšlikumus un jautājumus citi ieskatīja par savu

privātnoslēpumu, citi par iemaisīšanos teātra lietās, bet

visi vienprātīgi neatbildēja. Tagad arī ofic. paskaidroju-
mam tikai akadēmiska nozīme, kaut gan ļoti labi, ka arī

tāds ir. — Priekš «U. v. N.» man viena galvenās lomas

tēlotāja nu beigta, Muceniek j.2 (ne es viņai esmu rakstī-

jis vēstuli, bet Aļspazija]) 3
; tik lielus izdevumus viņas dēļ

no teātra es nevaru prasīt. Otru tēlotāju B. Skujjenieci]
priekš otrās galvenās lomas direkcija arī negrib. Drama-

turgs H. A. pat rakstīja man, ka ļoti ļauns bijis mans aiz-

rādījums ņemt Duburu par rīkotāju,
4 tā arī esot iejaukša-

nās. Var jau būt, ka arī manus aizrādījumus par dekorā-

cijām un kora runāšanu ir uzskatījuši par to pašu. Galu

galā jau viss ir iejaukšanās, arī pate lugas rakstīšana

iejaukšanās literatūrā un teātra iekšējās lietās. Kad ve-

cāki rūpējas par saviem bērniem, tad pedagogi to arī sauc

par iejaukšanos. Man arī rūp, ka izrādes būtu labas, bet

pat «J. D. L.», kur pats dramaturgs, nav nebūt labs vien

par izrādēm, tā nupat par 2 «Raganas» izrādēm.5 Mums

visiem rūp J. teātris, arī garantiem un rakstniekiem, un

«plašām masām», ne direkcijai vien. «Diktē, ko darīt»6

varbūt pilna sapulce 7 vien (arī tā vairāk aizrāda), autori

jau nekādā ziņā ne, un, kur es ko esmu vēlējies, ko di-

rekcija atrod par neiespējamu, tur es vienmēr esmu gai-

dījis, lai man to saka, lai man aizrāda, bet nevis lai no tā

taisa Haupt und Staatsaktion8
, un arī ne, lai man uzliek

mēmu lomu. Un «plašās masas» taču arī parādījušas tik-

pat maz peļamu rūpēšanos par teātri un «U. v. n.», kad

ziedojušas tik lielas summas inscenēšanai un pabalstam

un arī kad kādā 100 balsu pilnā sapulcē
9

vēlējās, lai an-

gažē B. Sk. Tām es tik varu pievienoties priekš Laimdo-

tas lomas, jo, kad arī B. Sk. spēlētu vājāk nekā citas, viņa

tiktu nesta no šo balsu piekrišanas. Teātrim nemaz neva-

rētu nākt par ļaunu, kad viņam aktrise, kurai ir savā daļā

publikas piekrišana. Es, zināms, to visu no šenes nevaru

apsvērt sīkumos, bet tikai tik vispārīgi, kā še teikts.

Piem., H. A. saka, ka B. Sk. neesot nemaz tādas priekriša-

nas. Bet tas laikam vislabāk izrādīsies, kad pa šo sezonu

viņai būs gadījums vairākreiz uzstāties. — Nu par pašu

B. Sk. izturēšanos: protams, bij neprātīgs viņas pārāk

augstais ai/prasījums,
10 kā arī M. j. — vispār man nepatīk
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aktieru dzīšanās pēc pārmērīgām algām; caur to pa lielai

daļai izskaidrojas pirmā laikā iekrātie parādi; vajdzētu
būt noliktai normai — visiem vienādai

—, priekš galvenām
un II šķiras lomām. Es neesmu ne priekš kādiem pārmērī-
giem prasījumiem, arī ne priekš «U. v. n.», ar ziedoto

naudu jāapietas augstākā mērā taupīgi; tas ir visu pienā-
kums pret ziedotājiem. Un, kur var un vajga taupīt, to lai

saka direkcija. Par visu šo rakstīju arī Ķfirpēnam] jau pā-
ris nedēļas atpakaļ. Un nu esi no mums abiem mīļi un

sirsnīgi sveicināts.

Tavs Rainis.

231.

A. PRIEDĪTEI

Kastaņolā 1910. gada 9. aprīlī

Mīļā Anna, kā Tev iet? vai esi jau sākusi atspirgt? jeb
vai Tev vēl arvien neļauj celties, kad ļauj, atraksti kādu

kartiņu. Pie mums uznāca piepeši auksts, Elza no katras

pārmaiņas cieš. Kad tik Jums arī nebūtu aukstāks, bet

tur1 laikam tā nebaidās no slikta laika. Mēs abi esam stei-

dzīgā termiņa darbā, tādēļ nerakstu vairāk. Vai ziņas no

Brenča labas? Gaidīsim no Tevis kādu zīmīti. Esi daudz-

reiz mīļi sveicināta no mums. Sveika.

232.

ĀRONU MATĪSAM

Kastaņolā 1910. gada 10. aprīlī

Manu mīļo, veco Matīs, tāds prieks man sen nav bijis
kā šī satikšanās' pēc tik daudz gadieml Tas jau gluži tā-

pat kā toreiz pēc manas pirmās pārbraukšanas
2

,
kad mēs

netīšu sastapāmies vagonā, uz jūrmalu braucot. Man tas

vēl tik dzīvi atmiņā, ka tagad viss izliekas it kā tās dienas

turpinājums. Un tā atkal tikai epizode iz vēl agrākas kop-
darbības redakcijā. Bet, kad labi apdomā, tad taču ir

starpā iespraukušies jau 20 gadi. Nu, bet, kad gandrīz ve-

sels cilvēka mūža laiks, mūs pašus šķirdams, nav spējis
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šķirt mūsu jūtas, kad man, kas tik svešs un taču ne vien

telpu, bet arī domu un likteņa ziņā, ir uzglabājusi tik

dziļu sirsnību un mīlestību kaut jel viena sirds, kā Tava,
tad es varu saukties ar pilnu tiesību par laimīgo. Viss

nelāgums, kas man apkārt vienmēr bijis un būs, nevar

man atņemt to, kas vienīgais ir no svara, skaidru un ne-

grozāmu siržu mīlestību. Man priekš sevis ar to pietiek,
man tas ir drošs pamats, un es varu visus spēkus griezt

uz āru. Man otrs liels prieks, ka Tev sācis iet labāk ar ve-

selību, pašam un visai ģimenei, un ka arī citādi vari iztikt;

musu sirsnīgākos sveicienus visiem Taviem mīļajiem. —

Bet nu jānāk ar lielajiem paldiesiem vispirms Tev pašam
un tad visiem draudzīgajiem cilvēkiem, kas piesprieduši
godalgu A. par «S. stūrīti»3

(Ir jau saņemta ar daudz pal-

dies, bet kvīte par to aizsūtīta Inenberg k., kurš vēl

pirms naudas pienākšanas bija par to rakstījis. 4), un tiem

mīļajiem draugiem un gādniekiem, R. kdzei un visiem,
kas tik dzīvu dalību ņēmuši pie A. veselības.5 Tu ar savu

jūtīgo sirdi vislabāk sapratīsi, cik dziļi mūs abus aizkusti-

nāja tāda līdzjūtība, un izteiksi to viņiem. Es esmu laimīgs,

ka varējis kopt to cilvēku, kuru mēs visi turam tik dārgu,
un vēl vairāk, ka kopšanai bijuši daudz maz panākumi.
Visbīstamākais laikam jau pagājis, operācija izrādījās par

nevajdzīgu jau aizpērnēju rudeni, un pats grūtākais laiks

(pērnā ziema un pavasars) kaut kā pagāja, šī ziema un

pavasars jau vieglāki, kaut tik nu nebūtu tik auksts. So

vasaru izšķirsies, vai ies uz labo pusi. Ar materiālo pusi

ir tā, ka jau pērn sāka iet labāk, es dabūju atmaksātu kādu

vecu parādu,
6

un arī no teātra un honorāriem ienāk tik pie-
tiekoši, ka varu gluži labi iztikt, jo knapināties esmu iemā-

cījies pa gariem trimdu gadiem. Tu man vecs draugs,
mani pazīsti un nepārprastu un neņemtu man ļaunā —: es

gan atraidītu katru pabalstu, godalgu ne, bet to nodomāto

no tiem mīļajiem draugiem gan. Neviens izrīkojums, ne

cits pabalsts nekad nav nācis man par labu. Manai dabai

to pieņemt būtu pilnīgi sveši, es varbūt savādnieks, es

audzis un attīstījies pats, citādi nekā parasts. Mana daba

prasās ne palīdzības, bet mīlestības un atzinības, un arī šis

viņa tūdaļ pārvērš darbā, kā mašīna krāsns kurināmo pār-

vērš kustībā. Tāda daba ir ļoti nelāga un nelaimīga, k>

viņu ļaudis drīz var sajust kā svešu. Bet man tāda ir. Nu

Tu sapratīsi manu stāvokli še. Ko man darīt? Vai es savu

tādu savādu dabu drīstu uzspiest citam? Vai tas, kas man

pietiekošs, it tāds arī citai vārīgākai dabai? Jo, galu galā,
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man ir tik nepieciešamais priekš tagadnes un nākotnes.

Man tā pietiek, bet vai arī citam? Es esmu daudz patvarību

izdarījis pret citu dabām, to dārgāko esmu ievilcis savā lik-

tenī, es baidos. Lai A. izšķir pati.7 Bet mana dziļākā patei-

cība vienmēr paliks maniem draugiem. — Tu redzi, mīļais,

ka es par tāli esmu ierakstījies savās darīšanās, bet drauga

priekšā neslēpjas. Runāsim par mūsu kopējiem draugiem:
vienu aizvadīja uz kapsētu, Birzgali

8

; viņš gan bija tik

darba biedris, bet tālas atmiņas liek arī viņam izrādīties

tuvāk. Tanī pat slimībā mira arī viņa brālis Oskars, laikam

viņiem iedzimta. Tavi kapsētas iespaidi 9 briesmīgi, tādi

man visus gadus nav devuši miera. Labāk pie dzīvajiem:
Nicmani 10

mēs pazinām, bij ļoti simpātisks un inteliģents

cilvēks, ne velti viņš tagad iniciators veikala ziņā; žēl, ka

netikāmies. A. B. man vienmēr izlicies kā viens no kultu-

relākiem latviešiem, džentlmens pēc kārtas un gara, jauns

tips pie latviešiem. 11
— N[icman]im sirsnīgi pateicamies

par naudas12 nosūtīšanu. — Par atklātības lietām Rīgā
runāt man nākas grūtāk, jo esmu tik tāļi nost. R[īgas]
[.[atviešu] B[iedrīb]u esmu vienmēr ieskatījis par vispārī-

bas mantu; nevajdzētu no tās atteikties, bet to iekarot

progres. elementiem, tāpat kā, piem., pilsfētas] domi.—Saki

man, vai ir iespējams līdzi strādāt Derjīgu] Grļāmatu] N[o-
daļāļ? es biju uzņēmies «Vallenšteinu» tulkot, vai tā ne-

būtu reakcijas pabalstīšana? Bez tam jau A. Up[īts] manus

tulkojumus Nodaļai tā nopēlis par sasteigtiem (faktiski
es esmu arī tos ļoti rūpīgi strādājis), ka man kauns ko

tulkot. 13
— Vai Tu nevarētu man ari paskaidrot, kas īsti

ir «Jļaunāsļ Dfienasļ Lfapas]» izdevēji?
14 —Ko dara mūsu

vecais Džons 15? Vai Rīgā? — Kas gaidāms pēc 4. sep-

tembra?16
— Kādēļ naids starp strādnieku biedrībām un

«Dzjimtenesļ V[ēstnesiļ»? Bet ko nu visu izprasīsi, visu

jau gribētos zināt no mājām. Jābeidz vien ir garā sa-

runa ar mīļu draugu- ;Kad nu atkal redzēsimies? — Jā.

par sevi bij jāsaka: es biju itin slims 2—3 gadus atpa-

kaļ,
17

tagad saturos; es sevi ļoti pamatīgi pazīstu un jau

pirmā trimdā 18
pats sevi izārstēju. Tagad gan esmu vā-

jāks, bet mani stiprina tas, ka man jākopj otrs. Daba še

ļoti jauka, tas man palīdz lielāko daļu darbā; bez tās es

nekā nepastrādātu. Tagad rakstu vienu lugu
19

un mek-

lēju un gaidu uz izdevējiem priekš maniem dzejoļu krā-

jumiem,2o tiem, kas iet cauri. Darbi sakrājušies un guļ

mājā, un spiež. — Paliec nu mums tikpat labs un mīļš,
un esat visi uz sirsnīgāko sveicināti no Tava Raiņa.
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233.

K. ĶIRPĒNAM

Kastaņolā 1910. gada 23. aprīlī

Mīļo, labo, bija man ciemiņš 1
un nokavēja daudz laika,

tādēļ arī Tev tūdaļ neatbildēju. Bet steidzams arī nav ne-

kas jāsaka. Ļoti labi, ka atsūtīji man korektūru no I lok-

snes;
2

es redzu, ka «Jfaunāsļ Djienas] Lļapas]» slejas ir

lauztas; tas izmaksā gan dārgāk, bet izskatās daudz labāk.

Daudz paldies par to un par labo papīru, un par tāpat labo

korektūru. Pāris kļūdas gan ir, bet nu Tu, mīļo, noturēsi

pat gluži bez kļūdām, un tas man būs īsti rets piedzīvo-
jums. Paskaidrojumi iekavās ar mazu burtu, kad tuvu pie-
slēdzas tekstam, ar lielo, kad ievada ko patstāvīgu. Ta-

gad, kad ir slejas lauztas, panti ir labi nostādīti, jo netiek

vairs sarautas rindiņas kā šaurās slejās «D. L-ā»3
.

— Par

vāku es Tev rakstīju vēstulē (4. 4. 10.), lai ir gaišs, balts,

dzeltens. — «U. v. n.» lietā gaidīšu nu visā drīzumā atzī-

mēto eksemplāri no Dubura, jo trīs nedēļas jau ir pagā-
jušas.4 Mana liela atzinība komitejai 5, lai nu teātra komi-

sija parūpējas no savas puses, ka iznāktu pietiekoši daudz

mēģinājumu, jo to lugu nevar izrādīt ar parastiem trim vai

pat 10 mēģinājumiem, bet vismaz abus skaitļus reizinot; jo
vairāk ir tas vajdzīgs, ka man galvenās aktrises Muc.

priekš Spīdolas vairs nav;
6

un kā būs ar otru galveno
lomu — Laimdotu? vai B. Skujeniek ir jau angažēta, kā pilnā

sapulcē
7

bij solīts? Cik lielu algu viņa prasīja? Es nepa-

balstu neko, kas iet pāri par parasto mēru priekš pirmo

lomu tēlotājiem. — Kas bij ar «Šķidrautu»? vai «Gunu»

atļauj tāpat bez strīpojumiem?
8 Visādā ziņā Afspazija]

nosūtīs tūliņ Tavu atsūtīto «Šķ.» eksemplāru ar atzīmētām

vietām (nokavējās ciemiņa dēl). Kas tas bij ar kritiku par

Mucenieces «Gunu»? Kā nu viņa, daudz gadus klāt mā-

cīdamās, spēlē zem kritikas savu Glanzrolli0? Vai tā H[er-

manisļ A[sarsl sataisa ceļu Tijai priekš Gunas un arī priekš
Laimdotas vai Spīdolas, kad jau ir atraidīta no manis ce-

rētā Spīdola — Muceniece? Saki Tu, mīļo, cik tur patiesī-

bas tanī kritikā un cik intrigas. Kad H. bija no pilnas sa-

pulces pērn izslēgts,
10 Gustava vadībā teātrs mierīgi attīs-

tījās; es ceru, tas netiks traucēts, jeb vai pēc H. — B.

Skfujenieces] kontroverses 11 gaidāms vēl kas? Visādā ziņā,

mīļo, dari Tu savu iespaidu uz to, ka ar strādniekiem tiek

strādāts saticībā. H. ar tiem neprot turēt miera. — No
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šenes es gan nevaru pārredzēt pietiekoši apstākļus Rīgā,
bet man liekas, ka satiksme demokrātijai ar strādniekiem

nav vairs tik laba; vismaz no avīzēm tas nomanāms. Vai

Tu man par to ko nepastāstītu, kad Tev vairāk laika. Ci-

tādi raksti tikai vajdzīgo un nedaudz rindiņās, kā izgājušo

vēstuli, tā man loti patīk. — Atsūti arī rēķinus, ko Tu biji

solījis. Esi daudzreiz sirsnīgi sveicināts.

Tavs Rainis.

234.

A. PRIEDĪTEI

Kastaņolā 1910. gada 2. maijā

Mīlā, labā, kā Tev nu iet? Vai labošanās iet vēl uz

priekšu tikpat svarīgi, par kilu nedēlā?
1 Tad gandrīz varētu

kādu mārciņu veselības mums atsūtīt. Mums darbu no-

traucēja viens negaidīts ciemiņš2, svešs. Labāk būtu bijis

savējs, bet Tev jau ārsts neļaujot braukt. Pie mums vienu

nedēlu bij slikts, tad labs laiks; vakar atkal lija, bet šo-

dien jau spīd saule. Laikam pie mums taču ir labāks nekā

citur. Kā iet Brencim? Kad tik Tev nevajdzētu atkal viņu
sūtīt savā vietā. Sirsnīgus, mīļus sveicienus no abiem

(Elza, kā jau parasti, aprīlī atkal vājāka). Saņemies un

turies veselībā!

235.

K. ĶIRPĒNAM

Kastaņolā 1910. gada 10. maijā

Mīļo, labo, vēl man nav pienācis sen solītais eksem-

plārs no «U. v. N.» ar Dubura piezīmēm; termiņš būs lai-

kam 2 vai 3 reizes apkārt, un Duburs gan atkal slims. 2ēl

viņa ir, grūti viņam iet ar pastāvīgo slimošanu un vārg-

šanu, un mēs viņam visvairāk varam līdzjust, jo arī no tā

paša ciešam. Bet ko lai darām ar to lugu? Vai viņš nevar

izdarīt tos pāris visvajdzīgākos strīpojumus — to jau ne-

būs daudz, t. i., tādu vietu, kuras aiz inscenēšanas neiespē-

jamības, tehniskā vai finansiālā ziņā, jāatstāj? Vai nevar
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uzdot sīkākos darbus izdarīt Mierlaukam1 ? Kad D. vēl

vairāk saslimtu, tad tā kā tā viss būtu jādara Mierlau-

kam. Atbildi man uz šo labi aši. Tad, kā ir ar lomām?

Kas spēles Spīdolu? Tija ir veca un rutinēta aktrise; 2
uz-

reiz tiek no Asara slavēta Lilija Ērika. 3 Vai tā ir atkal

intriga no Asara? Jeb vai Lil. Ērika tiešām spēj? Atraksti

man, mīļais, pats savu spriedumu par L. Ēriku, kuru es per-
soniski neesmu redzējis. Man jāzin par šo visu. Tad, kas

ir ar B. Skujeniek angažēšanu? Nolemta tā ir no pilnas
sapulces 4, vai jau arī izdarīta?5 Ja nē, tad par ko nē? Vai

no galvenām lomām sistemātiski tiek atbīdīti labākie

spēki, tā Muceniece, tā Tija, tā B. Sk., lai lugai kaitētu?

Un, ja tā būtu, ko es negribu ticēt, tad kam tur tā in-

trese? Vai te arī atsaucas strīdus starp demokrātiem un

strādniekiem? — Ja satiec Pīpiņu, pajautā, kādēļ netiek

maksāts honorārs no «Jfaunāsl Dfienas] Lfapļas» par «Z.

zirgu»? Kā labi iet ar «Zirga» drukāšanu? Paliec daudzreiz

mīļi sveicināts no Tava Raiņa.

236.

H. SIMSONAM

Kastaņolā 1910. gadā, ap 20. maiju

Loti godāts kungs!

Jūsu sirsnīgā vēstule1 mani ļoti iepriecināja, varbūt

vairāk, nekā Jūs domājat, un arī citādi, nekā sagaidīsat;
Jūs man atļausat par to vēl kādus vārdus vēlāk, bet ta-

gad — Jūs kā matemātiķis neņemsat man ļaunā, ka lietiš-

ķību stādu visaugstāk — vispirms veikals: «Kultūrai»2

Rīgā minēju par Jūsu Tokviļa tulkojumu
3
,

— viņi ir ar

mieru, grib to darbu redzēt, aizsūtat to, ja tas Jums nav

citur nodots. «Kultūrai» gan maz naudas, bet viņai taču

sanāk no strādniekiem, viņa izdevusi nupat Gortera «Vļēs-

turiskoļ materiālismu»4, tur arī ienāks nauda, un maksāt

«K.» solās labi, līdz 15 rbļ. par loksni. Adrese: A. Deglau,

Rumpenhofstr. 25, Q. 18; ja nē, atsūtāt man, es izdarīšu

tālāko;
5 visādā ziņā atbildat man, vai var uz Jums ce-

rēt. — Un te es esmu jau arī tuvu tam, ko gribēju no

sākuma teikt: kādēļ tā priecājos: Jūs esat jau sākuši to

lielo darbu, par kuru sajūsminājāmies jau pērn, Jūs esat
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jau notulkojuši darbus un izstrādājuši terminoloģiju tām

pamata zinātnēm, kuras pie mums gluži novārtā un bez

kurām taču mēs nevaram tikt Eiropā un ārā no*«aziātības

un salašņu zinātnēm», kā pareizi sakāt. Tie tulkojumu

plūdi pie mums un krieviem bij diletantisms un vairāk

[tālākā teksta trūkst]-

237.

A. PRIEDĪTEI

Kastaņolā 1910. gada 21. maijā

Mīlā, labā Nīna, kā Tev nu nabadzītei iet grūti! Tāda

svārstīšanās veselībā nāk no nervozitātes; tā varbūt Tev

ir pate pamata kaite, kā arī mums, un uz viņas tad attīs-

tās citas. Mēs nupat pārlaidām loti grūtu nedēlu, bij tik

auksts un lietains, kā ne pat februārī; esot bijuši tie četri

ledus vīri (svētie). Citi atkal teicas, ka tas viss nācis no

Polārzvaigznes (t. i.,komētas), jo tik auksts tik vēlu ne-

esot nekad bijis. Elza vēl loti novārgusi no pēkšņās laika

pārmaiņas. Tagad ir atkal diezgan silts, līdz 17°; bieži vēl

apmācas, bet gan jau nu būs labs, kad tik netiktu pārāk
karsts. Kā tu nu, nabadzīte, darīsi? Cik ilgi Tev vēl ir

Tavs urlaubs1? Esi no mums mīli sveicināta un skūpstīta

un izveseļojies aši. Tavs J.

238.

RĪGAS KOOPERATORU BIEDRĪBAS VALDEI

Kastaņolā 1910. gada 21. maijā

Jūsu godinājošo uzaicinājumu līdzi strādāt pie «Līdum-

nieka»1
saņēmu nupat un steidzos tūdaļ Jums paziņot, ka

lielāku darbu, kādu Jūs vēlējāties, piem., «Par laukstr.

kooperāc. Itālijā», nevarēšu solīt. Gan jau gadu atpakaļ

biju nodomājis tuvāk iepazīties ar šo jautājumu uz vietas

(kura nav attāla no manas), bet arī šogad diemžēl nevarēšu

izvest šo nodomu. No Ajspazijas] būs kādi dzejoli.
Kad «Līdumnieks» varēs lietot arī tādus, kas neattie-

cas uz kooperācijas ideju; var būt arī kāds beletristisks
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raksts. 2
Ka Jūs esat griezušies pie manis, to es pieņemu

par aizrādījumu, ka «Līdumnieks» atļautu vietu arī rak-

stiem, kas slēdzienos nesaietos ar «Līdumnieka» virzienu.

239.

J. DAMBEKALNAM

Kastaņolā 1910. gada 29. maijā

Mīļo, labo Jānīt,1
gadījās man divi ciemiņi2

,
viens pakal

otram, notraucēja darbā un bij jābrauc apkārtcejojumā.
Tā man pazuda vairāk nekā trīs nedēļas, nepaspēju Tev

uzrakstīt atbildes, un no visa palika pāri tikai liels nogu-

rums. Man bij liels prieks, kad saņēmu Tavu sengaidīto
vēstuli3

,
un nu vajdzēja nākt tādam gadījumam! Bet sa-

proti, dārgo, un atvaino, un, kad jel kad nāktu līdzīgs
gadījums mums vienam vai otram, — viņi jau nāk ik

dienas
—, tad turies pie viena: «Ir laikam kāds starpga-

dījums, nav nekas ļauns domāts». Tā es daru, aiztaupu

sev daudz grūtību, un beigās vienmēr paliek taisnība tā-

dai atvainošanai, kad tik visumā pazīsti savu draugu. Un

es domāju, Tu mani pazīsti nepazīdams, tāpat kā es

Tevi. —Sī Tava vēstule man ļoti pa prātam, jo par daudz

lietām, sevišķi par viņu savstarpējo sakaru, dabūju še

skaidru pārskatu, visi sīkumi tiek iecelti lielās rubrikās.

Viņa apstiprina man arī to, ko, no tālienes un teorētiski

apskatīdams, biju nopratis: proletariāts sāk nošķirties no

sīkbirģeļiem, demokrātija sadalās, kopā iešana pamazām
tiks retāka. Es biju pat domājis, ka tas notiks vēl ātrākā

tempā, man nav tik tieši un gaiši priekš acīm, kā ļums

dzimtenē, tas, ka pate reakcija spiež ilgāk kopā dažādos

elementus demokrātijā caur legālas darbības ierobežo-

šanu. Tā izskaidrojama kopdarbība pie teātra, Kultūras

biedrības, atturības biedrībām. Sevišķi ārkārtīgs fakts ir,

ka str-ki teātri, mākslu vispār padarījuši par savu lietu;

tas nav nekur citur tādā mērā, kā pie mums, latviešiem.

Vācu strādnieki nekur neuztura savu teātri, ir pasākumi

belģiešiem un frančiem; pat krievi, kuri līdzīgos apstāk-

ļos kā latvieši, mums še pakal palikuši. Mēs no savas

«Not» esam iztaisījuši «Tugend».
4

— Es saku to visu tik

tādēļ, ka tas attiecas itin tieši uz mūsu mīļās Birutiņas

jautājumu. Es domāju, viņas lieta nav personiska, bet



249

vispārīga. Jāatzīst, ka tagadējos aprobežotos sabiedriskās

dzīves apstākļos teātrs, tāpat kā kultūras biedrība, ir jāpie-
līdzina komunāliestādēm un domei. Kā pēdējās jāiekaro,
tā arī teātrs. Līdz ar šādu uzskatu daudz kas grozīsies pie
uzstāšanās sīkumos; kliķes intrigas tiks par politisku lietu;

personisku pretnieku sīkie dūrieni zaudēs savu riebumu

tā apziņā, kam viņi jācieš. Mūsu mīļajam cilvēkam tiks

noņemtas nevajadzīgas ciešanas: ilūzijas, personiskas šau-

bas, personiski apvainojumi. Sāpes paliks, bet viņas tiks

paceltas lielumā.5 Tūkstoši laikam saka to pašu, ko mēs:

«Biruta mums tik mīla»;6
tas negaidītais aizstāvis, par

kuru Tu raksti,7 kas bij atnācis pēc sapulces, tas liecina

to pašu; ka tādus mēs atrodam savā ceļā, tas ir mūsu lie-

lākais un laikam gan vienīgais gandarījums. Un visi viņi

kopā saka atkal to pašu: vienīgais mierinājums mums tas,

ka mēs savas lietas vietā liekam vispārēju. Es zinu, ka

tas ir grūti, ka no sākuma liekas nepietiekoši, un lielākais

žēlums, ka tas jāsaka sievietei, kuras organisms jau ir

vārīgāks, — bet Biruta ir izvēlējusies grūto ceļu, un tagad

viņai var palīdzēt tikai uzskats, ka visa lieta ir vispā-

rēja, un vēl Tu, dārgo, ar savu mīlestību ik dienas. No šī

uzskata tad es teikšu, tāpat kā Tu: Birutai jāpārvar savs

riebums un jāiet karot pret intrigām, jāiet un jāprasa: lai

dod kontraktu, kas sapulcē solīts; lai dod lomas. Tad lie-

tai jānāk presē: nav teātrs turējis solījumu strādniekiem,

nav angažējis; jāpiespiež caur atklātības balsi. «Dzfīvēj»

bija labs artiķels,* bet ar to vēl nepietiek, jāpastāv kā uz

savu tiesību: uz angažementu. Tas jau bij vienīgais strād-

nieku delegātu prasījums, un tas netiek izpildīts. Tas bij
arī mans prasījums, es vēl priekš dažām nedēļām atkal

rakstīju par to Ķirpēnam, bet atbildes nav. Es visiem ci-

tiem arī esmu izrakstījis loksnes, bet atbildes nav. (Ķir-

p(ēns] ir mans vecs draugs, apejaties ar viņu saudzīgi, viņš

ir tik lēns.) Tādēļ tiek vai nu nemaz, vai gausi darīts ar

«U. v. N.» ierīkošanu. Jau mēn. kopš solīts man strī-

poiumu saraksts lugā, bet vēl nav; viņa dēļ Alun.9
nevar

taisīt mūziku. Prasīju pēc lomu izdalījuma, neatbild. Tas

nozīmē, ka vēl ne domāt nedomā sākt iestudēšanu. Tātad

pa vasaru negrib taisīt mēģinājumus, tātad domā piepeši

sezonas sākumā ar 2 mēģinājumiem uzvest lugu kā kaut

kuru reālu lugu. Tā ir Asara10 sistēma, un to teātrs pieņē-

mis. Tādēļ viņi uzved tik daudz lugu un tik slikti, viņi grib

imponēt ar jaunu programmu ik dienas, ka kaut kurš kine-
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matogrāfs. Priekš strādniekiem tas viss ir diezgan labs, ko

tie saprot no mākslas. SīkbirģeU tikai aizmirst, ka taisni

strādnieki ir tie, kas prasa mākslu, un tikai strādnieki. Es

par to tāpat esmu norakstījis visiem stīvus pirkstus, bet ko

es no šejienes spēju pret šlendriānu un sīkbirģelu prak-
tikumu. Tev, dārgo Jānīt, varbūt arī nederēja izstāties no

valdes, 11
jo nu nav neviena no strādnieku puses, kas tos

kungus kontrolētu un bikstītu. Es zinu, Tev bij svarīgi

personiski iemesli, bet varbūt tie taču varēja atkāpties
lietas priekšā. Valde uz maniem vēlējumiem tā reaģē, ka

Birutu neangažē un Mucenieci atlaiž; jāpaliek pāri tikai

diletantismam! — Ko tur darīt? galvenais pretspēks var

būt tikai strādnieki; tie lai dara spiedienu uz valdi caur

saviem delegātiem, jo, kad atkrīt strādnieku pabalsts, ko

tad viņi darīs? Tad vajga presē rakstīt, izmantot to pašu

«Dz.», varbūt arī «Laiku» 12

,
kad iznāks. Visu vajga vilkt

atklātībā, jo lieta ir atklātības lieta. Priekš «U. v. N.»

strādnieki visvairāk ziedojuši; viņiem tiesība prasīt, lai

tad arī luga tiek iestudēta, lai tiek ņemti krietni spēki, lai

ievēro rakstnieka vēlējumu un dod Laimdotu Birutai. Es

no šejienes varu tik bombardēt ar vēstulēm un pēc šīs

rakstu tūliņ atkal komisijai.
13 Man pēdējais ierocis paliek

lugas atpakalņemšana, bet tur līdzi jārunā strādniekiem, bez

viņu ziņas es i atpakaj ņemt nevaru, jo es nevaru viņus

kā devējus apvainot. Tu redzi, arī no šīs puses tā ir at-

klātības lieta, un es ceru stipri, ka strādnieki nelaidīs

«U. v. N.» uzvest negatavu, jo tā ir viņu luga divkāršā

nozīmē. Pieprasījumi presē par lugas gatavošanu būtu

labi vietā. Savu iekaroto pozīciju teātrī strādniekiem ne-

derētu atstāt; birģeji vieni no teātra iztaisīs balagānu un

kinematogrāfu, un strādniekiem būs aizsprostots viens iz-

glītības avots. Vieni paši ar saviem līdzekļiem strādnieki

atkal nespēj uzturēt teātri, un tomēr tas jo vairāk vajdzīgs

tagad, kur nav cita nekā. Vēlāk viņiem būs jāiekaro tā-

pat pilsētas 111 teātris.
14 Caur kopēju darbību teātrī un ci-

tur klašu nošķiršanās tiks vēl paātrināta, jo strādnieki

skaidrāk redzēs, kā šķiras viņu no birģelu intresēm; viņi

redzēs, ka ir iespējami tik uz laiku līgumi par zināmām

lietām. Nošķiršanās, es redzu, itin gaiša tikusi nupat «Kul-

tūrā». 15 Tā būs arī ar studentiem un filistriem, arī tur vie-

nos un otros būs divas šķiras. Ar intresi dzirdu arī par

nodomāto izdevēju sabiedrību16
,

kad tik nu izdotos, es

varētu viņai ari ko piedāvāt. — Es redzu, ka esmu par

daudz ļāvis vaļu savam uztraukumam un rakstījis par
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ātru un vispārīgi, bet vispārība jau ir mūsu personiska
lieta. Uzturi tikai pie spēka un spirgtuma Birutiņu, neno-

kauj ies par daudz pats, strādādams priekš atklātības, mai-

zes un izglītības reizē, gan jau tad ies. Bet vispirms

mums tagad vajga, ka Biruta tiek angažēta ar preses, ja

ne citādi, tad jūlija sapulces 17
, palīgu. Neļaujaties abi sa-

rūgtināties caur intrigām un preses uzbrukumiem. Labi

būtu, ka valdē būtu kāds no strādnieku puses. — Nu vēl

pie ardievām ļauj Tev izteikt, ka man liels prieks par Tavu

noteiktību uzskatos, par pilnīgu garīgu nošķiršanos un

patstāvību. 18 Birutiņai šoreiz tik daudz mīļu sveicienu,

esmu par daudz noguris, lai viņai vēl kādu uzrakstītu.

Sveiki. 19

240.

A. DEGLAVAM

Kastaņolā 1910. gada 29. maijā

Mīļo brālīt, vēstuli saņēmu ar visām labām ziņām 1
un

ar paldiesiem. Kad Tev jāmaksā grunts nauda2 tūliņ, tad

jau dari to un tik iekārtojies, ka musu dēl Tev tur nepie-
trūktu. Jo mēs tik tagad savelkam naudu kopā, lai varētu

sanatorijā iet (t. i., Elza viena). Man žēl, ka atkal Tev ne-

patikšanas ar to Tūteri «Z. zirga» dēj.3 Tu nebiji rakstījis,

ka saņēmis, tur tas pirmcēlons tai vainai. Es atkal dikti

errojos, ka dienlapnieki jau sen nodrukājuši «Zelta zirgu»,

tik lēti paņēmuši un nu negrib samaksāt pat to mazumu;

to es Ķlirpēnlam teicu, jo viņš jau rūpējas par «Z. zirga»

izdošanu grāmatā. — Kā nu ir ar citu grāmatu izdošanu,

par ko runāja Tev Kr[e]pl[ins]? 4 Kad naudatiešām ir gatava

priekš izdošanas, tad man šādi plāni: 1) jauna grāmata:

dzejoju krājums
5, 2) «U. v. N.» jaunizdevums; par pirmo

izdevumu6, kurš vēl nav laikam izpārdots, es neesmu ne

kapeikas honorāra dabūjis, tāpat gājis kā ar «Virpuli»-Tā-7-
tad es izdotu priekš sevis arī, lai no «U. v. N.» nebūtu ci-

tiem vien labums, kā līdz šim. Grāmatu varētu izdot lētāku,

un tad to pirktu, jo taisni tagad ir un būs vēl par viņu pub-
likā intrese. Sis plāns ir šim brīžam tas labākais un iene-

sīgākais. 3) Ir jāizdod pārgrozītā un sastrīpota «Kl. grā-

mata»; man ir oficiālo strīpojumu saraksts atrakstīts. 8 Kad

Tev ir vaļas, padomā par šiem plāniem, parunā ar Kr.
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un «T. N.» izdevējiem un atraksti man. — Priekš «Kul-

tūras biedrības»9 pēc vienas nedēļas (jāpārraksta) piesū-
tīšu Tev tulkojumu no kāda paziņas: «M. ekonomiskās

mācības»; 10 būs tik viena daļa priekš iepazīšanās ar tul-

kojuma īpašībām. Tad arī «Kultūra» lai paziņo, vai der

un cik viņa maksās. Abi tulkotāji
11 ir pratēji. — Kad būsi

māmiņu saticis, paraksti, kā viņai gājis ar veselību, vai

viņai ir kāds, kas varētu ko palīdzēt, kad tiek piepeši
slima? Vai ar mājeniekiem viņa mierā? Kā ar maksā-

šanu? 12 Svētku piemaksu Tu neaizmirsīsi viņai nodot. —

Kad Kr. apdrošināšanas biedrībā ir labāki noteikumi, tad

var arī pārvest turp un pazemināt summu uz 4000r.
( tā

starpība no 500 r. nav tik liela. 13
— Klāt pielikto vēstuli 14

nodod personiski Dambekalnam, kad tiecies ar viņu. —

Esat nu abi mīli sveicināti un skūpstīti. Elza nejūtas atkal

labi, laiks bij mainīgs. Paliekat veseli!

241.

P. ZĀLĪTEM

Kastaņolā 1910. gada 1. jūnijā

Mans vecais draugs, kad Tu gada sākumā aicināji mani

līdzi strādāt pie «Mlājas] Vfiesa]» 1
un pēc tam 4 mēnešus

vadīji to bezpartejiska laikraksta garā (ko es biju licis kā

noteikumu līdzdarbībai), tad es jau sāku gatavot šo to, ko

«M. V.» iesūtīt uz jauno pusgadu. Ajspazija] jau agrāk no-

sūtīja dzejoļus. Es brīnījos, kādēļ Tu nedrukāji agrāk
V. Ejglīša] «Pelēko baronu»2

, jo tas taču, domājams, būs

pozitīvs darbs, ne polemika. Nu Tu piepeši esi pārgrozījis

«M. V.» virzienu, attiecies no bezpartejības un licis pirmā

vietā visasākā veida polemikas rakstu rindu.3 Es varēju

cerēt no Tevis, veca drauga, ka teiksi man kādus

atvadīšanās vārdus, bet, kad Tu to nedarīji, tad saņem

no manis šo sveicienu; es Tev nekad neaizmirsīšu to ga-

dījumu, kad Tu man izpalīdzēji.
4 Martā A. bij sūtījusi dze-

joļus, kurus DļeglavsJ bij noturējis pie sevis di-

vus mēnešus (viņš rakstīja priekš nedēļas, ka nu tik Tev

tos nodevis) 5, tagad Tu [tosļ vairs nevari uzņemt «M. V.»,

kur nu drīz laikam nāks arī tieši uzbrukumi mums. Bet,

lai kāda būtu Tava tāļākā gaita, es tomēr atminēšu tik

labo.

Paliec vesels.
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242.

K. ĶIRPĒNAM

Kastaņolā 1910. gada 2.—4. jūnijā

Mīļo, dārgo, Tava vienkāršā, gandrīz neredzamā, bet tik

dziļā sirsnība1 mani gluži aizkustināja. Es biju dikti uz-

traucies par to lielo naudas izdošanu Duburam par neko,2

Tava mīlestība mani atkal apmierināja, un nu tik paliek

pāri lielais žēlums, ka Tu vai kāds cits no teātra komisi-

jas nerakstīja man pirms Dubura iekārtojuma nopirkša-

nas. Varēja atsūtīt telegrammu man, paziņojot itin īsi, ka

D. prasa par savu darbu 229 r. (Es par «U. v. N.» no «M.

Viesa»3
dabūju 217 r., no grāmatas izdevēja

4
nekā.), kaut

gan viņš agrāk bija solījies to izdarīt par velti.5
(Man bij

tā atmiņā, bet varbūt es maldos?) Pēc tādas telegrammas
saņemšanas es būtu visādā ziņā atbildējis, ka D. priekš-
likums bez apdomās jāatraida. Savā pēdējā vēstulē es

jau Tev rakstīju, ka nevaru uzņemties atbildību par lie-

liem izdevumiem, kad D. brauktu šurp; kā nu es būtu

atļāvis izdot tik daudz naudas par sastrīpojumul? Visi nes

upurus, nesamērojami lielākus upurus nekā D. ar savu

pāra dienu ilgo darbu pie strīpojuma, — ar sajūsmu vien

es domāju uz dāvātājiem un pabalstītājiem, uz tiem, kas

aģitēja pa strādnieku biedrībām priekš «U. v. N.», uz

darbiniekiem komitejā6
, —un kurš tad no visiem ir pra-

sījis samaksu? Turklāt D. bij solījis pat pārlūkot režiju

(kas taču daudz lielāks darbs) par velti.7 Kad nebūtu bijis
šis solījums par velti (vismaz man liekas, avīzēs lasījis

par to), es būtu gludi atsacījies no D. pakalpojumiem; es

domāju, ka viņam tāda pat mākslas intrese kā Kugam.

Būtu jūs, kāds no komitejas, vismaz kaut ko teikuši par

šo materiālo atlīdzības jautājumu! Sī nesarakstīšanās mani

visvairāk uztrauc, un nu redzamas viņas bēdīgās sekas kā

lieli materiāli zaudējumi. Tur atkal savukārt laikam vai-

nīgs Hermaņa uzskats, ka autoram nav nekādas daļas gar

viņa darbu. Bet nu nelaimīgais D. iekārtojums! Man jā-

saka, ka viņš ir nepietiekošs. D. izraidījis visus no sēdes

laukā un visu lietu iztaisījis par lielu noslēpumu
8 (blakus

minot: komitejai kā atklātības iestādei būs bijis diezgan

neveikli nopirkt aizklātā sēdē sastrīpojumu, kuru turklāt

neviens nav redzējis! Tā ir nepiedodama rīcība no D., tā
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piespiest!!). Nu, patiesībā tur nav nekāda noslēpuma strī-

pojumos. To es ar laikam Tev tiku rakstījis, ka visa mana

vēlēšanās redzēt iepriekš strīpojumus dibinājās tikai uz

to: redzēt, vai teksts nav no D. pārāk sagraizīts, vai nav

nocirpti veseli skati un cēlieni. Un no tādas pārākas ap-

cirpšanas es atkal baidījos tikai tādēļ, ka D. mēdz rīko-

ties ar tekstu pārāk patvaļīgi (piem., viņš A[spazi]jai bij
daudz sastrīpojis, «Vaidelotē» pārtaisījis svētnīcu par
birzi u.t.l.,9 Niedram «Zemē» laikam veselu cēlienu no-

griezis u.t.1.). Še tūliņ jāsaka, ka D. šoreiz loti maz strīpo-

jis un es esmu velti baidījies. Es biju gribējis aizsargāties,
lai man par daudz neapcērp, nevis gribējis kādu pārstrādā-

jumu tekstā no cita. Jūs laikam to visu neesat sapratuši

un maksājuši to lielo naudu D-am tikai, lai ātrāk ietu uz

priekšu inscenēšana un lai labāks iznāktu iekārtojums. —

Nu par pašu D. iekārtojumu: tas dibinājās atkal viss uz D.

agrākām domām, ka «U. v. N.» jābūt operai. Es pret to

jau rakstīju gari un plaši. Tagad D. piekāpies uz pusceļa,

iekārtojis ne vairs pilnīgu operu, bet ]U daļu no lugas

pārtaisījis par melodrāmu (no 130 lapp. 10 ir 30 ar melo-

drāmu un mūziku). Bet taisni šī melodrāma man nepieņe-

mama. Tad jau labāk opera, tagad iznāk ne cepts, ne vā-

rīts kompromiss. Pate melodrāma ir stipri novecojusies,

ir pārejas forma uz mūzikas drāmu, kā to izvedis Vāg-

ners; visas pārejas formas ir nepilnīgas. Sevišķi kaitīga

lugai būtu melodrāma 5. cēliena beigās, 11 kur viņa tik at-

šķaidina lugas dramatismu, mūzika pārskan runāto vārdu.

Nepieciešama mūzika no Alunāna12
man ir tikai: 4 dzies-

mas un 1 dejas mūzika. Ja teātra komiteja pate vēlas

vairāk mūzikas, domādama, ka tas kā ārējs līdzeklis (tā-

pat kā skaistas dekorācijas) palīdzēs lugu darīt patīkamu

publikai, tad es tam padošos, bet 5. cēliena beigās nekādā

ziņā nedrīst būt melodrāma. Es esmu tanīs domās, taisni

pretēji D-am, ka vispār visās stipri dramatiskās vietās

melodrāma ir taisni nosmacējoša un dramatismu iznīci-

noša; ari 4. cēlienā melodrāma būtu vairāk kaitīga (Spī-

dolas dziesma13
gan vajdzīga). Bet par to laikam man vaj-

dzēs uzrakstīt vēlreiz sevišķu lapiņu t[eātra] komisijai.
1*

—

Vēl par D-a vēstuli ar aizrādījumiem.
15 Tu domā (un ar

pilnu tiesību varēji domāt), ka tur būs aizrādījumi par

«U. v. N.» iekārtošanu.
3A daļas no vēstules runā tikai par

«Vaidelotes» inscenēšanas vēsturi, un pēdējā lU daļā ir
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par «U. v. N.» man patīkami aizrādījumi, piem., par ak-

tieriem, dažādiem apstākļiem, bet tam visam nav naudas

vērtības un par to visādā ziņā viņš nav ņēmis to hono-

rāru. 16 —Ko nu tagad darīsat ar D. strīpojumu, es nezinu.

Vajdzēs tā kā tā man un Mierlaukam izstrādāt vēl citu

režijas grāmatu. Vispirms jau vajdzēs taisīt citādus strī-

pojumus, jo D. nostrīpojis, piem., darba dziesmu (77. lapp.)
un vārdus par Rīgas piederēšanu viņas cēlējiem (125. lapp.
Spīdola). 17 To gabalu vietā jāstrīpo citi, mazāk nozīmīgi.
Tad būs laikam jāstrīpo arī vairāk, nekā D. strīpojis, kad

nāks tik daudz mūzikas, kā D. apzīmē. Tagad es aizsūtīšu

visā drīzumā, pēc 2—3 dienām (pašulaik A. palikusi sli-

māka, piemetusies kā komplikācija vēl influenca), sīku ap-

zīmējumu, kuras vietas var vajadzības gadījumā izlaist, 18

un pretī es lūdzu, lai tūliņ pēc šīs vēstules saņemšanas

komisija apspriež, cik daudz gabalu N. Alunāns liks mū-

zikā un cik tas maksās. (Par maksas augstumu lūdzu man

ar paziņot; es baidos no pārāk lieliem izdevumiem.) Kad

ir jau zināms, cik būs mūzikas, tad lūdzu Mierlauka k. sīki

aprēķināt un man paziņot, cik stundu ilgs izrāde ar mū-

ziku? Cik daudz teksta rindiņu jānostrīpo nost, lai izrā-

des laiks nav par daudz ilgs? — Dekorāciju un mašinē-

rijas pārmaiņas cēlienu starpā ir tā jānokārto un tad tā

jāiemācās tehniskam personālam, ka neaizņemtu daudz

laika, kas vajdzīgs tekstam un mūzikai. Es pilnīgi paļau-

jos uz tehnisko personālu, viņš savas lielās spējas pierādī-

jis, veikdams tik daudzās scēnās pārmaiņas «V. Tellā»19

normālā spēles laikā. Es nezinu, kam tur piekrīt nopelns,

bet nopelns ir liels. Pāri par 4 stundām izrāde nedrīstētu

vilkties. Tātad lai Mierlauks aprēķina, cik rindiņu teksta

(ņemot vidēja garuma rindiņas) var normāli norunāt
XU

stundā un pēc tā lai aprēķina visu spēles garumu. N. Alu-

nāna k. teiks, cik mūzika aizņems laika; ja teksts un mu-

ziķa kopā par daudz gari, tad var arī no mūzikas nolaist

(mazāk gabalu komponēt, jo nepieciešama mūzika ir tikai

4 dziesmām); no teksta daudz nolaist nākas grūtāk, var

lēti zust sakars. Šos aprēķinus lai izdara tūdajl (Pielikšu

tūdaļ še klāt nepieciešamās dziesmas! Koris 56. lapp., Kā-

zinieku dziesma 57. lapp., Spīdolas dziesma 87. lapp. un

dzīru dziesma 129. lapp.
20 Tad vēl dejas mūzika pāris

vietās. Par citu fakultatīvu koru izpildīšanu rakstīšu Mier-

laukam.) Ko nu darīsat ar D. strīpojumu? Kad jau ir sa-

maksāts un viņš nedod naudu atpakaļ, tad eksemplāru
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paturat sev, nedodat atpakaļ, būs vismaz dokuments. Bet

varbūt ar viņu kaut kā salīgsat?

Dekorāciju izdevumi 1500 r.
21

(domāti taču laikam par

gatavām dekorācijām, ne par skicēm vien?) nav pārāk
lieli, kostīmi arī vēl nāks klāt (paziņo, lūdzams, arī, cik

tie maksās); bet te taču ir faktiski ielikts liels darbs un

materiāls; šie nav velti izdevumi. Un Kuģa taču drīz būs

gatavs ar savu darbu.

Visur jāsargās no liekiem izdevumiem. Labi būtu, kad

varētu ar Mierlauku visus sīkumus pārspriest mutiski, bet

tā maksa! Biļete vien būtu turp un atpakaļ kādi 70r.,

pase 25, uztura v. c. kopā līdz 150 rbļ. Tas ir par daudz.

Iztiksim ar sarakstīšanos.22 Atsūti man 1 eksemplāru «U.

v. nakts». Es savu, kas man ir jau še, ar piezīmēm nosū-

tīšu drīz Mierlaukam; lai viņš tāpat atsūta man eksem-

plāru ar savām piezīmēm. Par IV2 nedēļām būs pilnīgi ga-

tavs Rīgā režijas eksemplārs. Nododat arī Mierlaukam

manus aizrādījumus Kugam un t. komisijai par koru ru-

nāšanu.23 Mierlaukam tas jāizlasa. Tāpat viņam jāizlasa
vismaz 3 reizes viss teksts sakarā, lai viņam būtu pilnīgs

pārskats par visu lugas gājienu; tad lai viņš raksta savas

piezīmes, tad tās saskanēs ar lugas garu. Es prasu ļoti
daudz darba no praktiskā režisora; viņam pilnīgi jāpār-
valda viss kopums un sīkumi. Un tad es viņam arī pilnīgi
uzticēšos, kā es uzticējos Duburam, kamēr turēju cerību, ka

viņš ņems režiju. Par Mierlauka darbīgo dabu ir tikai

viens spriedums, to es pieņemu; darbs te ir no galvenā
svara: kori ir briesmīgi jāiemāca runāt, ļaužu skati tāpat

prasa briesmīgu studēšanu, arī atsevišķiem aktieriem būs

tikpat briesmīgi jāiedzīvojas savās lomās, — es itin labi

zinu, ka es prasu briesmu lietas, bet, kad mēs visi darbu

darīsim apzinīgi, tad varam cerēt, ka briesmas pārvērtī-
sies par panākumiem. Saki Mierlaukam, ka es viņam nāku

pretī ar pilnīgu cerību, un, kad viņš šo darbu izvedīs

krietni cauri, — par kuru grūtāka līdz šim nav bijis lat-

viešu skatuvē, — tad viņš arī uz visiem laikiem nodibi-

nās savu režisora renomeju 24
,

labāko, kāda mums ir. Es

būtu jau tūliņ rakstījis M. pašam, bet A. slimība mani

stipri traucē (rakstu šo jau vairākas dienas); rakstīšu drīz.

Nu vēl par sīkākiem jautājumiem: par mūsu honorā-

riem. Savādi ap dūšu gan ir, kad teātrs grib ietaupīt da-

žus desmit rublīšus no mūsu algas
25

un tanī pat laikā

izdod D-am par neko 200 rubļus. Bet ko lai dara? Visi
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darbdevēji ir vienādi, teātrs jāskaita pret mums arī par

darbdevēju, un tie visi mēdz vispirms taupīt pie saviem

strādniekiem. Es jau teātri nekad neiešu piespiest un iz-

mantot grūtā brīdī, kā to darījis D. Un, pat vairāk, — kad

jūs šoreiz lūdzat, lai mēs atlaižam no savas tiešām ne

augstās procentu algas, tad lai arī tas notiek, bet vismaz

zināt, cik maziski ir jūsu ietaupījumi no mūsu algas: par

Jelgavas «Z. zirga» un «Gunas» izrādi, Tu saki, ienācis

caurmērā 200 r. skaidri, tas būtu mūsu nolīgtais 10% ho-

norārs 20 +20 rub., un jūs atrausat 5%, ietaupīdami tādā

veidā veselus 20 rubļus, 26 lai segtu izdevumus no 229 r.

Viens tomēr lai paliek: šāds precedents ar algas novilk-

šanu lai netiek par regulu! 10% lai paliek mūsu alga. Kad

jūs arī turpmāk raudzītu to apcirpt, tad jau mums būs

jāmeklē cits darba lauks. Tad jau krievu un vācu, un pat
latviešu avīzes par rindiņām maksā vairāk, un darbs des-

mitkārt vieglāks. Bet galvenais: nav tādu pastāvīgu, pre-

tīgu uztraukumu, kā ar teātri. Tu pats, mīļais, būdams

smalks un jūtīgs cilvēks, ne velti sūdzies, ka, pie teātra

darbodamies, esi «daudz, daudz pārcietis».
27 To es ticu.

Tikai rupjas dabas ļaudis ir tur savā elementā; lai tad

viņi arī drāž savu kinematogrāfu: 12 lugas par mēnesi

vai diviem, kā nupat sludina «D. Lapa».
28 Publikas garšu

jau var loti ātri novest uz zemu līmeni. Bet es pie tā ne-

gribu būt vainīgs, tādēļ vēlreiz: es prasu arī priekš «U.

v. N.» daudz mēģinājumu, 30 apmēram; to lai komiteja

jau tagad zina. — Man ir vairāk iesāktas lugas, no kurām

kuru katru varētu priekš nākošās sezonas izvest galā, A.

tāpat, un, tiklīdz jutīsies atkal labāk, arī viņa pamazām

strādās, — bet nav nekāda prieka, un, līdz ar «U. v. N.»

nebūs panākts miers un nopietna strādāšana, man arī ne-

būs miera. Kad nu Skatuves biedrība atkal savu sapulci
29

izlietos ķildām —? — Prieks, mazākais, dzirdēt, ka ar 12

str-u b. priekšstāvjiem strādājat saticīgi kopā, un lai dies-

pasarg dzirdēt, ka aizietu projām pats pašaizliedzīgākais,

patiesākais strādnieks,
30

— neņem ļaunā, ka es Tev to

acīs saku, bet ko lai es daru, no Tevis taču dabonu zināt

īsto stāvokli un patiesību, un Tu taču komitejā tas dar-

bīgākais. (Raksti tikai īsāki un biežāki.) Kas būs pilnā sa-

pulcē ar Birutas Skujniek jautājumu? Vai necelsies at-

kal? un kādēļ valde īsti lauza savu solījumu un neangažēja

viņu? Kas tur tā īstā vaina? Kādēļ tā apvainoja tik daudz

biedru?31 Kādēļ man atrāva labu Laimdotas tēlotāju? un
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man nekā neatbild? Sekas var būt tās, ka liela dala pub-
likas būs opozīcijā pret lugu, un tas teātrim un man nav

patīkami. — Jārunā te vēl par lomu izdalīšanu: teātra

spēki visi ir samaitāti ar lielo kinematogrāfu, ar pāris

mēģinājumu spēlēšanu, ar reālo lugu drāšanu, un taču arī

nelietpratēji varēja redzēt, ka «Tells» un «Vaidelote»

velk vairāk un turklāt audzina aktierus ūn publiku uz

lielo mākslu; vajga būt jau skaidrai pornogrāfijai, kā

Andrejeva «studentu dzīve», 32
lai varētu vilkšanā mēro-

ties ar «Tellu». Bet ko tur nu runāt, es apnicis. Tikai

iedomājaties, kādas pūles vajdzīgas aktieriem, lai pama-

tīgi aizmirstu «studentu dzīvi»! Tātad es prasu, lai jau

pie laika izdala lomas un lai galvenie spēki mācās un

lūko iedzīvoties lomās. Lai Mierlauks man atraksta, kā

izdalītas galvenās 5 lomas. Koriem loti daudz būs jāstrādā,

un, tā kā to nevar pa vasaru, tad lai «U. v. N.» izrādes

sāk oktobrī33
un visu septembri cauri lai studē kori. Par

šo jautājumu man atbildat — Tu vai Mierlauks.

Nu laikam reiz būtu viss par «U. v. N.». Par Tavām pū-

lēm pie «Z. zirga»
34

mīļais, lielais paldies. Virsrakstam

jābūt šādam, kā jau vairākkārt rakstīju: «Zelta zirgs,

saulgriežu pasaka 5 cēlienos». Tātad nolaist nost to ne-

veiklo piedēkli «ziemsvētkiem, meteņiem un lieldienām»

Ja paspēšu, tad nosūtīšu vēl mazu (2 lapp.) ievadiņu, to

varētu uz ekstra lapiņas (no 4 lappusēm kopā ar virsrak-

stu). Kad pēc trim dienām to nesaņem, tad drukā vien

tāpat, bez ievada;
36

man tagad «U. v. N.» jāsteidz. — Kad

jau no «Z. zirga» sāks nākt kādi ienākumi, tad varēšu

pagaidīt vairāk arī teātrim, un viņš atmaksās, kad viņam

nāks no «U. v. N.». Tagad mēs krājam daudz naudas

priekš sanatorijas A-ai. — Kā būtu ar «U. v. N.» jauniz-

došanu grāmatā? Izpārdota grāmata
37

gan vēl nav, bet es

no viņas nekā nedabonu, un lētāks izdevums tagad ietu. —

Tāpat varētu izdot «Kluso grāmatu» pēc 4. sept., 33
man ir

saraksts par tiem gabaliem, kas oficiāli inkriminēti, tos

tad nolaistu. — Bez tam man mazāks dzeju krājums.30

Kad Tev atliek laika, aprunājies par to. — Un nu paliec
no mums mīļi, sirsnīgi sveicināts, mīļo, dārgo.

Sveiks.

Sī vēstule rakstīta vairākas dienas ar pārtraukumiem
A. slimības dēl. Gribēju un vajdzēja uzrakstīt sevišķi visu

sakāmo komisijai, bet nespēju; atzīmēšu še pat to, kas ir
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komisijai lasāms priekšā (kas ar zilu zīmuli piestripots,

par citu, kam vispārēja intrese, vari pats minēt) un kas

ir tik priekš Tevis. Liels lūgums, lai Tu norakstītu man šo

vēstuli ar zīmuli un atsūtītu man pašam priekš zināšanas,

lai nav atkal viss no jauna jāizdomā un lai neaizmirstos,

par ko ir rakstīts. Man tā pārāk daudz darba tagad. Rīt

nosūtīšu Tev vēstuli Duburam40
un teātra eksemplāru

41
.

Sveiks, mīļais.

243.

J. DUBURAM

Kastaņolā 1910. gada 4. jūnijā

Ļoti cienījamais Dubura kgs!

Jūsu laipno vēstuli' (līdz ar «U. v. N.» eksemplāru) sa-

ņēmām ar lielu prieku kā sengaidītu ciemiņu. Tātad Jūs

pašu kā ciemiņu še saņemt liktens mums šoreiz nav lē-

mis, un nez vai viņš to jel maz vairs kad lems. Toties vairāk

mēs turēsimies pie Jūsu mīļajiem atzinības vārdiem, ko

mums izsakāt,
2

un pie Jūsu draudzīgajām jūtām pret

mums, kuras mēs dalām pilnā mērā un kuras abām pu-

sēm, Jums un mums, jaukajās senajās dienās palīdzēja
mākslas jautājumos tik bieži vienoties.3 Lai viņas palīdz
mums arī šoreiz. Vēstulēs izruna ir briesmīgi apgrūtināta,

un mēs apbrīnojam Jūs un esam Jums visai pateicīgi, ka

netaupījāt ne savas veselības, lai lautu mums tik plaši un

dzi}i ieskatīties Jūsu mākslenieka dvēselē; es pats pārāk

labi zinu, cik daudz nervu spēka un veselības prasa sa-

rakstīšanās vēstulēm. Vienu cerību mēs smeļamies no

Jūsu vēstules, ka Jūs vēl esat stiprāks par savu vārgumu

un ka mūsu tautai vēl nav jābaidās, ka Jūs izvēlēsaties

vienu no elēģiskā moto4 izejām: no dzīves Jūs ncdrīstat

vēl bēgt, un, ka Jūs ar ikdienu neslēgsat līgumu, par to

galvo Jūsu patstāvīgais raksturs. Pieliekat tik rūpes, uz-

turot savu veselību (veselība prasa sev tagad arī mūsu

lielākās rūpes, sevišķi, attiecoties uz A[spaziju], kura ne-

var un nevar atlabt).
Man vēl ir sevišķs, egoistisks iemesls vēlēt Jums la-

bāko veselību, jo viņas trūkums man jau ir laupījis vienu

jauku cerību pēc otras: pirms ■— ka Jūs uzņemtos prak-
tisko režiju, un nu arī to, — ka pārlūkotu režiju. 5 Atlika

tik pāri lugas īsinājums un iekārtojums, kuru es biju
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iedomājies līdzās ar režiju vai tās pārlūkošanu, lai būtu

vairāk vienības; un te nu atkal draud iznākt pārpratums,

jo Jūs, ņemot «U. v. N.» galvenām kārtām kā operu, esat

vislielāko vērību piegriezuši muzikālai dajai. īsinājuši
Jūs esat maz, varbūt par maz priekš daudzuma mūzikas;
bet par īsiņā jumiem vēlāk.

Es biju rakstījis, ka vēlētos «U. v. N.» ņemtu kā lugu;
tam nākdami pretī un reizē gribēdami paturēt arī operas

raksturi (jo Jūs esat abu mākslu meistars: dramatiskāk

un muzikālās), Jūs esat izšķīrušies priekš melodramatiskās

formas kā kompromisa. Melodrāma tiešām jau pate savā

būtībā ir kompromiss, maisījuma un pārejas forma, kura

izvesta galā tikai mūzikas drāmā. Es esmu pretī mel<u>o-

drāmai (lūk, spalva netīšām uzrakstījusi melu drāma).

Drāmā viņai, manis pēc, nebūtu nemaz vietas jeb vai tā

būtu ciesta tik loti reti, un tad arī tikai maigās (labāk:
sentimentālās) vietās, nekad ne stiprās, dramatiskās. Tā-

dēļ es nekādā ziņā negribu melodrāmas 5. cēl. beigās
(139.—141. lapp.).

6
Mūzika, arī klusākā, pārskan runātos

vārdus un vismaz novērš uzmanību. Otrkārt, mūzika iespē-

jama drāmā tikai ar viegli apjaužamu, reālu cēloni, tātad

reāli pamatotās dziesmās un dažādās skaņās, bet ne kā

irreāla pavadone reāli vārdos izteiktām jūtām un notiku-

miem. Operā vai mūzikas drāmā ir citi likumi, jo tur no-

tiek nemaz tēlota reāla dzīve, bet mūzikā (abstraktās jū-

tās) ieceltā, tātad irreālā dzīve. Un īsti arī operā melo-

drāmai nav vietas, jo tur jau mūzika runātos vārdus

nepavada irreāli, bet mūzika pate (kā dziedāts vārds) ir

vienīgais izteiksmes līdzeklis (jo instrumentāla mūzika ir

tik noskaņa vai ieskaņa dziedātam vārdam). Tātad, pēc

mana prāta, runa un no viņas neatkarīga mūzika, reizē

dotas, tikai traucē viena otru; pret dziedāšanu un reāli

pamatotu mūziku man nav nekas pretī, viņa pat man ]oti

pa prātam.
Bet tad ceļas citi jautājumi: ja dod tikdaudz dziedāša-

nas, kā Jūs rakstāt priekšā (laba dziedāšana, protams,

publikai var loti patikt), vai tad tas neaizņems daudz laika

un vai nevajdzēs daudz vairāk īsināt tekstu, lai izrādes

laiks nesniegtos daudz pāri normālam laikam? Un tad —

cik tas maksās? Jums kā skaidram māksleniekam maksas

jautājums nav no svara, bet teātrim un man tamlīdz viņš

visur loti jāievēro. Es varu saprast Jūsu uzskatu, bet

Jums jāsaprot arī manējais, tādēļ par to pāris vārdu.
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Priekš tām plašajām aprindām, kas J. teātri uztura, kas

šinī gadījumā bez tam vēl tik pašaizliedzīgi un uzupurē-

joši ziedojušas tik lieliskas summas «U. v. N.» uzvešanai,7

arī priekš J. teātra vadības un visiem līdzstrādniekiem,

ieskaitot autoru, šis teātris un sevišķi šīs izrādes ir vairāk

nekā kombinējums no mākslas un veikala, tā ir tautas

lieta (tautas, kā mēs to saprotam). Ziedotā tautas nauda

mums ir tik dārga, ka mēs viņas dēļ gatavi visur skopo-

ties; jau agrāk J. teātris ir aplam saimniekojies, šoreiz es

pats arī jūtos savu tiesu atbildīgs par viņas izdošanu; mēs

visi zināmā mērā nesam upurus, no Jums, kas tagad J.

teātrim nestāv tik tuvu,8 protams, to nevar prasīt, kaut

gan, ja pareizi atceros, arī Jūs bijāt solījuši piepalīdzēt
pie režijas darbiem par velti, ko es attiecināju arī uz

piezīmēm un aizrādījumiem.

Es dzirdu, ka tagad ir jau cēlušās balsis presē, kas Jūs

būs gan sarūgtinājušas un kas izliek lietu tā, it kā Jūs

būtu izmantojuši teātra spaidu apstākļus, savu honorāru

par iekārtojumu nolikdami pārāk augstu samērā ar zie-

doto naudu9
(1800 rbļ.). 10 Plašākās aprindās šo nesamēru —

sevišķi šinī izņēmuma gadījumā — nesapratīs, un tas var

kaitēt Jūsu mākslenieka iespaidam; varbūt Jūs atrodat

par iespējamu ko darīt, lai šis nesamērs un zināmas ne-

patīkamas jūtas zūd, — jo vairāk tādēļ, ka no Jūsu darba

galvenās daļas, melodrāmas piemērošanas lugai, būs jā-

atsakās un darbs pie režijas grāmatas tālākas sastādīša-

nas būs jāuzņemas praktiskajam režisoram" un man, jo
Jūs rakstāt, ka ar «U. v. N.» iekārtojuma priekšā celšanu

tfeātral komisijai ar sīkākiem izskaidrojumiem Jūsu darbs

beidzas.

Se arī vietā minēt vēl par īsinājumiem: es ar prieku
atzīstu, ka Jūs ar sarkano zīmuli esat bijuši loti saudzīgi;
tikai tās vietas, kuras nes lugas progresīvās idejas, es

gan visādā ziņā gribētu atstāt nestrīpotas, — bīstamas

viņas nav, jo grāmata
12

jau 3 gadi iet netraucēta. Vajdzēs
to gabalu vietā strīpot citus, mazāk nozīmīgus. Sīkumos

esmu šur tur apstrīdējis strīpojumus, kur uz viņiem bal-

stās atbildes.

Te nu būšu varbūt izteicis vajdzīgāko par «U. v. N.»

lietu; par daudz interesantākiem vispārējiem mākslas

jautājumiem, kurus Jūs aizkustinājāt savā vēstulē, neat-

liek šoreiz laika (pašulaik man A. saslimusi ar influenci

kā loti nepatīkamu komplikāciju).
Beigšu tagad un ceru, ka Jūs ar senām draudzības jū-
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tām uzņemsat visu, kas teikts, lai arī būtu varbūt pretējs
Jūsu domām, jo viss teikts no tām pašām draudzības jū-
tām, un nebij prieks to teikt, bet drauga pienākums.
Prieka vispār es gandrīz vairs nepazīstu, kopš jārunā par
«U. v. N.».

Paliekat veseli un esat mīļi sveicināti no mums abiem.

Visā augstcienībā Jūsu Rainis.

4. 6. 16.

244.

E. BIRZNIEKAM-UPĪTIM

Kastaņolā 1910. gada 7. jūnijā

Sirsnīgi sveiki! Saņēmām Jūsu mīļo vēstuli 1
un naudas

sūtījumu; par visu lielo paldies. Ko Jūs rakstāt par to

lielo brīnumfontānu, kas sit bez apstāšanās un tik retam

atpūšas jeb 3axAe6bißaeTca, 2 kas tiek no visiem aizurbts

un dod, kamēr tiek sauss, — to mēs visu attiecinājām uz

Jums, jo citādu tikpat brīnišķu fontānu mēs nepazīstam. —

Septembra un oktobra dēl nerūpējaties,
3

ceram, ka «Zelta

zirgs» nedarīs savam vārdam kaunu un atvedīs zeltu.

«Dēmonu», «Borisu» un «Salamļeas] tiesnesi» izdodat,

kad varat;
4

es aizrakstīju Iniņberga kganr1 pēc kāda eks.

no pirmiem. Ar drīzu «Saul. stūrīša» turpināšanu gan tā

neies; Afspazija] pēdējās nedēļās palika man itin slima;

pienāca vēl influenca klāt. Tagad gan krīze būs pārgājusi,
bet atspirgšana Joti gausa. Tomēr strādāt A. loti grib, ta-

gad sākusi vienu lugu6
.

Viena liela nelaime, ka viņa tik

loti ilgojas pēc dzimtenes. Kā tur palīdzēt? Viņa liek Jūs

sirsnīgi sveicināt Siltā atzinība no Jums, mījais draugs,

un no daudzām pusēm viņai dara labi, bet ilgas tikai pa-

vairo. Paliekat veseli, atpūšaties savā atvaļinājumā un

esat mīli sveicināti. Daudz sveicienu draugiem. Sveiki!

Atklātnes malā pierakstīts:

Kautska «Ekonomiskās mācības» ir nu nodotas «Kultū-

ras» biedrībai, 7 redzēs, vai tā drukās. — Uz rudeni varbūt

man būs kāds jauns dzejoļu krājums
8
. Varbūt arī «Ug. v.

N.» no jauna varētu izdot un «Kluso grāmatu». Sveiki!
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245.

K. ĶIRPĒNAM

Kastaņolā 1910. gadā, ap 10. jūniju

Mīļo, labo, nosūtīju Tev šodien «U. v. N.» Dubura ek-

semplāru un manu režijas eksemplāru. Manu nedod Du-

buram, un ar Dubura eksemplāru darāt, kā jums ir tiesī-

bas. — No Mierlauka neesmu vēl neko saņēmis. 1
—

Kostīmi, kā dzirdu, netiekot vēl gatavoti,
1 tādēļ ka D.

nebij nodevis savu režijas eksemplāru? Kas tad kostīmiem

ar to par dalu? Kostīmi taču visādā ziņā jātaisa. — «J[au-

najāļ Dļienas] L[apāļ» lasu, ka Biruta Skujniek tikšot an-

gažēta,3 lai necejas pārpratumi, es izskaidroju vēlreiz: es

negribu, ka kaut kurš izmanto J. teātri: kad algas viņam

sniedzas tik līdz 80 rbl., tad arī B. Sk. nevar vairāk pra-

sīt, un viņai jāapmierinājas ar pirmo lomu tēlotāju pa-

rasto algu. — «Zelta zirgs» 4 lai skrien tāpat bez ievada, 5

esmu par daudz noguris. — Afspazija] nu ir pārcietusi krīzi,

jūtas vēl loti vāja. — «Zelta zirga» apakšvirsraksts ir

šāds: «Saulgriežu pasaka piecos cēlienos».

Paliec vesels, mījaisl

246.

E. BIRZNIEKAM-UPĪTIM

Kastaņolā 1910. gada 11. jūnijā

Sirsnīgi sveiki! un daudz paldies par rūpēm par Tpeft-

AaHAa grāmatu. Tā ir tā pati. 1 Bet nu es esmu rakstījis

arī citiem, uz Rīgu, un man atbildēts, ka no turienes pie-

sūtīšot.
2 Tātad, lūgtu, vēl pagaidīt ar apstellēšanu Mas-

kavā; kad man neatsūta no Rīgas, tad es Jums rakstīšu

un lūgšu izrakstīt no Maskavas. — Afspazija] sāk jau at-

labt; viņa sūta Jums daudz labu dienu, un es tām pievie-

nojos. Sveiki! Jūsu Rainis.

247.

K. ĶIRPĒNAM

Kastaņolā 1910. gada 11. jūnijā

Mīļo, labo, tiešām ir bijis pārpratums Jelgavas izrāžu

honorāra dēļ;1 Tu nebiji minējis bruto ienākuma summu,
un es biju par tādu uzskatījis tos 200 rbļ. 2 Kad nu bruto
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ienākums ir par «Zirgu» un «Gunu» kopā 1000 r. un iz-

devumi bijuši lieli, tad lai pietiek ar 5%; tāpat, kā jau
rakstīju, no «Gunas» lai nāk 5% (pēc pirmās izrādes), tā-

pat no «Raganas», kā vecām lugām. Bet no jaunām: «Z.

zirga» un «U. v. N.», pa 10%. Var cerēt, ka no «Z. zirga»

grāmatizdevuma ienāk nauda. Es jau labprāt gribētu te-

ātrim tā finansiāli palīdzēt, kad man tik ienāk no citurie-

nes vajadzīgais. Tādēļ gribu lūkot, vai nevaru kaut kā

izdot jaunu dzeju krājumu vai citu, kā Tev jau rakstīju.'
Jūsu rūpēšanos par «Zirga» izdošanu es jau ieskatu arī

kā savā zinā honofrāļru no tās pašas puses, kas balsta

teātri. Es domāju vēl vairāk: kad labi ies ar «U. v. N.»,

ziedot arī no savas puses kādu % no kādas izrādes. Kas

vien darāms, es darīšu. Man patīk, ka direkcija pirms ap-

runājas ar mani un nenospriež patvarīgi, tā mēs tiešām

sekmīgi strādāsim kopā. Nebaidies arī, mīļais, kad Tev

liekas, ka es uztrauktos; kad tik Tu izskaidro, tad jau viss

būs labi, jo no mums, no abām pusēm, ir laba griba. Tā-

pat es Tev visu teikšu. No «U. v. N.» es ceru Teātrim un

arī sev labus ienākumus, tātad es gribētu, ka tā luga ne-

tiek nolikta, tāpat kā «Z. zirgs», tikai uz pēcpusdienām,
bet ka tiek izrādīta parastās vakara izrādēs, kad nāk pub-
lika. — Atraksti īsi, bet drīz, kā izgāja ar Duburu.4 Lai

Mierlauks atraksta, vismaz par «U. v. N.» izrādes garumu

un par to, cik būs mūzikas. Tad tūliņ pēc mana režijas

eksemplāra izskatīšanas lai atraksta savas piezīmes un

jautājumus. Vai kostīmi top jau gatavoti? — Sveicini

Liliju Ēriku no mums abiem un saki, ka mums būs liels

prieks saņemt viņas ģīmetni un tā iepazīties ar «U. v. N.»

tēlotāju. — Afspazija] vēl nav atspirgusi, es esmu apkrauts
ar darbiem. Gaidīšu ziņas no Tevis un teātra. Paliec ar

daudz labām dienām no mums abiem.

Tavs [Rainis].

Varbūt Lilijai Ērikai būs arī kādi uzņēmumi no viņas

Gunas, Saulcerītes, «Raganas» 5, Mirdzas 6 lomās; būtu ļoti

patīkami tos arī redzēt. •

Sveiks.

248.

A. PRIEDĪTEI

Kastaņolā 1910. gada 11. jūnijā

Mīļā, labā Nīna, kā Tevi moca tie dakteri! Vai tad

nu viņi nemaz nespēj Tevi atkal padarīt spirgtu? Šoreiz
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Tev tik ilgi jāpaliek.
1 Bet varbūt tad tomēr varēsim tikties,

jo domājam atkal reiz pārcelties uz Cīrihu. 2 Elza pašlaik

pārcietusi influenču, vēl itin vāja. Mums visu mēnesi bij

slikts un mainīgs laiks. Kad tiks atkal labi, tad sāksim

viens otris kustēties. Darbs gan vēl arī negrib un negrib

beigties, 3 bet visam par spīti varbūt tomēr izdosies. Arī

Jūs esat visi kopā nabadziņi, es viens tas stiprais.

Atklātnes malā pierakstīts:
Turies nu, turies, ka vari Tu tapt pa otru stiprinieku.

Palieci mīli sveicināta un skūpstīta.

249.

K. ĶIRPĒNAM

Kastaņolā 1910. gada 18. jūnijā

Mīļo, labo! šo pašu brīdi saņēmu Tavu vēstuli 1
un rak-

stu. Gribu vēl aizkavēt teātrim naudas izdevumus: ne-

dēju atpakaļ aizsūtīju Tev apdrošinātu manu «U. v. N.»

režijas eksemplāru (līdz ar Dubura eksemplāru) un vēs-

tuli. Apskatāt nu direkcija kopā ar Mierlauku šo manu

režijas eksemplāru un tad tikai izšķirat jautājumu, vai

Mierlaukam jābrauc šurp! Varbūt M. redzēs, ka var iz-

tikt bez braukuma, jo es esmu devis pēc iespējas daudz

aizrādījumus; palīgā vajga ņemt arī vēl aizrādījumus Ku-

gas kgam un to, ko rakstīju agrāk t[eātra] komisijai par

operu un par koru runāšanu.2 Tāpat es esmu gatavs uz

visiem, arī vismazākiem jautājumiem, katrā laikā, cik

daudz arī nebūtu, dot visplašākās atbildes un aizrādīju-
mus. Es domāju, ka ar to pietiktu un nevajdzētu naudu

izdot, kuras jau tā ir maz. Apdomājat, 1) ka ziedojumi

jau ir apstājušies, 2) ka teātrs briesmīgi riskē, tik daudz

izdodams, 3) ka Mierlaukam būs pašam jānes materiāli

upuri, jo, kā jau Tev rakstīju, ar 100 r.
3

neiztiks, vajdzēs
vismaz 120—150 r. (pase taču arī ir). Vienu es gan M-am

noņemšu — apgādāšu pārtiku (dzīvokli dabūšu lētu —

par 40 kap. par dienu); bet taču viņam pašam būs jāpie-
maksā. Jūs varētu darīt tā: dot līdzi tādu summu, kā es

teicu, un lai viņš dod sīku rēķinu. Tad 4) vai teātra
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skauģi neizlietos to kā ieroci pret viņu, ka teātrs sūta

pie «emigranta» savu direktoru? «J. D. L.», man liekas,

jau velti bij par to rakstīts. 4 Vai tur nemeklēs un neat-

radīs ko neatjautu, kura dēj varētu aizliegt pašas izrā-

des? — Visu to es no šenes nevaru apsvērt, to Jūs tur

zināsat vislabāk, bet apdomājat to, ja neesat vēl darījuši.
Citādi visu labu izdošanos! un es esmu Joti pateicīgs t

komisijai par viņas lielajām, nenogurstošām pūlēm un

lielajiem upuriem, un mījo pretī nākšanu visiem maniem

vēlējumiem. Ja taču nospriežat Mierlaukam braukt, tad

še aizrādījumi: biļeti ņemt: par Varšavu caurfi] Vīnei (ir

lētāk) uz Cīrihu. (Ja Rīgā var dabūt Rundreisebillett: War-

schau, Wien, Zūrich5
un atpakaļ, tad var būt, ka tas iz-

nāk vēl lētāk; lai apprasās Rīgā.) Cīrihā nonācis, lai tele-

grafē: adrese: Cļastagnolļa (pilsētiņas vārds), T[icin]o

(kantona vārds) un famīlijas vārds (tā kā Tu man vēstu-

les adresē), un: Angekommen
6

(līdz ar apzīmējumu Hotel

tāds un tāds vai Hauptbahnhof
7
,

kad nav gājis hotelī,
bet nogaida manu atbildi turpat stacijā). Tāda telegramma
no 6 vārdiem maksās 50 santīmu (t. i., 20 kap.). Tad es at-

bildēšu telegrāfiski, kā braukt. Tuvākus aizrādījumus M.

var dabūt vēl pie Kalniņ kga
8 Bišu ielā Ne10, Āgenskalnā.

Gala stacijā es pats būšu pretī viņu saņemt. — Tas lai-

kam būtu viss par varbūtējo braukumu. — «U. v. N.» ek-

semplāru
9

no Raņķa saņēmu. Par Tavu īso un ašo vēstuli

ļoti priecājos, tā es zinu visu vajadzīgo un neceļas nekādi

pārpratumi. — Mūzika tātad maksā pa 20 rbļ. gabalā; 10

bet nogaida manu atbildi turpat stacijā). Tāda telegramma
redzēsat, ka daži mūzikas gabali ir strīpoti (piem., 111 cēl.

jaunekļu — aizbraucēju kora dziesma); varbūt arī izrādī-

sies, ka 15 gabalu skaits ir par daudz (vilksies izrāde par

garu), varbūt arī maksās par daudz koru sastādīšana, un

tā varbūt mazināsies mūzikas gabalu skaits un atkritīs

kas nost no honorāra. — Ar teātra komisiju esmu arī labi

apmierināts aktieru spēku ziņā: Veics būs brangs Lāč-

plēsis, Bir. Skujniek — Laimdota," un nu man arī skaista

Spīdola: Lilija Ērika atsūtīja Afspazijai] savu ģīmetni, un

tur ir dzimusi Spīdolas tēlotāja. Priekš viņas tūdaļ aiz-

lieku vārdu pie t. komisijas. Kritikas par viņu bijušas la-

bas, un ceru, ka viņa veiks arī to briesmīgi lielo un grūto

lomu. Nu es nekliegšu vairs pēc Mucenieces. Atraksti Tu

pats savu privātspriedumu par L. Ēriku: vai ir pietiekoši
liela auguma? vai labi, skaidri izrunā un dabiski deklamē

pantus? Vai nav pārāk jauna? (Seja ir loti nopietna.) Vai
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Ir jau vajadzīgā skatuves rutīna priekš tik lielas lomas?

Jo tā jau ir pirmā un lielākā loma, uz tās viss turas.

Vēstules malās pierakstīts:

Honorāru man šimbrīžam nevar vēl direkti sūtīt, jo

Degl[avs] ir ļoti greizsirdīgs un ņemtu to Jaunā kā uzticī-

bas trūkumu. Daudz, daudz mīļu paldies Tev, manu dārgo.

Sirsnīgus sveicienus. Es rakstīšu D-am, lai viņš aiziet pie

Tevis saņemt to honorāru. Sveiks!

250.

K. ĶIRPĒNAM

Kastaņolā 1910. gadā, ap 30. jūniju

Mīļo, labo, man nav vēl pienākušas nekādas ziņas, vai

un kad M{ierlauksļ brauks; 1
nav arī M. piezīmes un jau-

tājumu saraksts par «U. v. N.» režiju. Es redzu gan, ka es

vēl spētu rakstiski uz visu laikā atbildēt, bet M. un teātrs

no savas puses rakstiski netiks galā jeb visu nokavēs.

Tātad vislabākais ir, lai M. taču brauc; es viņu še izmiti-

nāšu un iekortelēšu uz vislētāko, tā ka viņš iztiks arī ar

tiem pašiem simts rubļiem. Gala stacija ir Lugano. Atrak-

sti, tiklīdz šo saņem, pāris rindiņās, kad viņš izbrauks.

Varbūt J. teātrs uz dzied, svētkiem vai uz zinfību] komfi-

sijasļ vasaras sapulcēm izrīko teātri; tad lai brauc pēc

tam, laika arī tad pietiks. — Tā kā Deglfavs] laikam izbrau-

cis uz laukiem, tad vari šoreiz pats atsūtīt naudu2
.

— At-

sūti tad ari rēķinu. — Vai «Z. zirgs» iznāks uz zin. kom.

vasjarasj sapulcēm? 3 būtu ļoti labi, jo citādi pa vasaru grā-

matas nemaz nepērk, un es, domādams, ka tūdaļ iznāks,

velti atsacījos no ievada uzrakstīšanas. — Vai «R. Avī-

zei» izdosies labi ar saviem svētkiem?4
— Jā, vēl ko: kad

M. brauc, lai atved līdzi man parādīt skices no Kugas zī-

mējumiem: dekorācijām un kostīmiem «Vaidelotē», un,

ja var, ari «Ug. v. N.». Man būtu no ļoti liela svara redzēt,

kā Kuģa izvedis to jauno latviešu stilu. Arī ģīmetnes no

jaunajiem aktieriem: Kaktiņa (esot jauns labs spēks),
tāpat Mirdza Šmithen, Amtmans un vēl kādi priekš pir-

mām lomām, lai M. paņem līdzi. Paliec nu mīļi sveicināts

no mums. Atraksti katrā ziņā tūlīt, pāris vārdos. Sveiks.
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251.

P. DAUGEM

Kastaņolā 1910. gada 10. aprīlī un jūnija beigās

Mīļo, dārgo Pauli, Tu vari iedomāties, kāds prieks man

bija, saņemot Tavu vēstuli 1

,
taustāmu zīmi un mīļus vār-

dus, kurus gandrīz dzirdu runājam veco draugu. Kad

saņēmu ap svētkiem to kopkartiņu
2

ar Taviem sveicie-

niem, tad jau sāku gaidīt ko mīlu, un nu Tu taču vēl pār-

steidz mani ar savu sirsnību un atzinību. Un man tas mī-

ļākais, ka Tu esi izjutis taisni dziļāko manās dzejās, to,

par ko pats sacerētājs arvien gan kaunēsies i ieminēties,

bet ko vienīgi viņš grib teikt, lai runā, par ko runādams.3

Mūsu lieta nebūtu liela, ja viņa neļautu par sevi runāt šinī

dziļākā valodā. Es visus garos gadus, būs jau vai divdes-

mit, esmu dzīvojis tanī «sirsnībā», kā Tu viņu sauc, un

esmu brīnījies un cietis, ka neviens mūsu lietā to dziļāko

neliekas redzam un jūtam, it kā viņa nebūtu tur. Priekš

manis tā bija mūsu lietas nesaprašana vai vēl ļaunāk.

Arēja zināšana un notikumi nebij nevienam tapuši par

lielumu, kurš vien var būt personiska lieta, un bez perso-

niskas lietas nav arī vispārējas. Nebij jaunas psihikas, jo

nebij masas — nesējas; atsevišķu indivīdu priekšjūtas ir

tikai ciešanas. Tik tagad, kur masa sevi sāk saprast, sāk

saprast arī «sirsnību» pie manis. Tu redzi, kādēļ man tāds

prieks par Tevi, Tu viens no pirmajiem. Mūsu darbs

prasa lielāko mēru no plaša un asa prāta, kāds jel kad ir

ticis prasīts; prasa to visur, arī dzejā (tādēļ arī tādi pro-

grammas gabali kā «Darbu darbs»4
ir dzeja); bet vispirms

vajga būt personai, kas to spēj sevī nest, dziļām jūtām,
kas to spēj uzņemt, labāki, iz sevis raidīt; jūtas ir pirm-
avots prātam. — Sinī vietā es tiku pārtraukts, un tas pār-

traukums, kā es tagad redzu, ir turpinājies daudz nedēļas.

Tā man bieži iet, — neveselība un darbs, un abus Tu, mī-

ļais, sapratīsi. Nu es nezinu vairs, par ko es toreiz gribēju
runāt, — ir drusku par daudz filozofijas, kur es gribēju
tikai mīli apsveikt vecu draugu. Bet, uz Tevi domājot

vien, nāk tāda runa, Tu arī filozofē (man ļoti simpātiska
Tava J. Dīcgena izcelšana5), un man pašam tāda smaga

daba. Vienu tik vēl teikšu, cik laimīgs es būtu bijis, cik

daudz vairāk un labāk es būtu ko pastrādājis, kad agrāk

man būtu palīdzējuši tik mīļi vārdi kā Tavi! Bet tāda lai-
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kam tā norma, daba nav ekonomiska. Es baidos, ka man

tāļāk nav tik tas pats jāizbauda: grūti tapa saprasts jau
reālisms, vēl grūtāk simbolisms un, ak, laikam vēl grūtāk
tālākais. Zināms, paliek kā atspaids masa un arī nākotne,
bet tās netveramas, tuvāki ir kritika un vadoņi, bet taisni

tiem ilgi jāturas pie normas, kura grūti iekarota, un jā-

izplata. (Piem., J. J. vēl tagad nevar saprast «Ug. v.

nakti»; 6
masa pate to agrāk sākusi saprast nekā kritika.)

Tad nu atliek tik mīļi vārdi no retiem, pie tiem Tu pie-
deri. — Bet nu gan reiz diezgan man filozofēt, ved Tu to

tālāk, Tu jau raksti savā vēstulē, ka Tu sācis izstrādāt

kādu priekšlasījumu par «filozofiskiem motīviem» manā

dzejā. Mani tas loti intresētu, jo Tev ir filozfofiskaļ daba,

un man visas dzejas pamatā ir tā pate dziņa ne vien tē-

lot, bet arī aptvert un vēl dziļāk tik radīt. Kad Tu esi jau
ko uzrakstījis, kaut arī tik skicējis, es Tevi gan lūgtu man

to parādīt, atsūtīt, kaut arī sākumus. Es jutīšos Tev tā

vēl tuvāk; liekas, mums motīvs būs viens. — Vienāda

mums citādi ārēji jau ir — lielā strādāšana, es zinu, cik

daudz Tu strādā; tāpat iet man. Pa starpām atlaid kādus

pāris vārdiņus, kā svētkos no Pēteriem;
7

ar to ari pietiek
uz laiku. Ceru es arī, ka varbūt redzēsimies augustā; 8 arī

citi veci draugi
9

taisās turp. Tie jau būtu taisni kā svētki

arī priekš manis personiski. — Veselībā mēs abi turamies,
kaut arī ar piespiešanos; šo ziemu labāk nekā pērn. Palieci

nu mīļi, sirsnīgi sveicināts un skūpstīts. Daudz, daudz labu

dienu Tavai cien. kundzei un visai ģimenei no mums

abiem. Sveiks!

fßainis.ļ

252.

A. DEGLAVAM

Kastaņolā 1910. gada 3. jūlijā

Mīļo brāli, pircējs ir labs,
1

es pazīstu tādu famīliju jūr-
malā, ir bagāti ļaudis, — laikam šis būs no tiem, tad jau

var iznākt veikals. Cena var pietikt, vislabākais, ka tūliņ

izmaksā. Tātad še nosūtu Tev arī obligāciju. So obligāciju
Tu pārdod viņiem par teikto cenu — 5350 r.; kad viņš šo

summu Tev samaksā, tad Tu nodod viņam obligāciju, un

ar to viss ir darīts. Tad viņš var tāļāk rīkoties, kā grib:
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vai 1) nu uz šīs obligācijas pamata likt māju uz torga
2

un

paturēt viņu par obligācijas vērtību; vai 2) paņemt piln-
varu no Tevis uz tās mājas pārvaldīšanu, atstājot māju,

cik ilgi grib, uz mana vārda, — tas iznāktu viņam vislē-

tāk, jo atkristu nost visas tiesas izdevās un pošlinas
3
,

un

viņš varētu arī visērtāk pārdot tāļāk; vai 3) var tagad

noslēgt pie notāra formālu pirkšanas kontraktu, kur tad

šo obligāciju var dzēst. Tas izmaksās visdārgāk un ies

diezgan ilgi cauri caur visām formalitātēm. Varētu būt,

ka arī tagad pietiktu ar vienkāršu kontrakta pārrakstī-
šanu uz Eizenberga vārdu, tad jau vislabāk; tad pārrak-
stot jānodod viņam obligācija. — Kad sarunas turpinā-

jās, tad jāņem arī rokas nauda. Šinī pēdējā gadījumā Tev

arī vajdzēs ņemt kādu advokātu, vislabāk Zemgali, kuram

laikam ir jau mana pilnvara; ari Cikstem ir mana piln-

vara, bet ar viņu man ir bijušas nepatikšanas tā Bisnieka

fonda dēl.4 Pirkšanas kontraktu vislabāk taisīt pie notāra

Ibjanska, kad tur ir vēl viņa palīgs Retings. — Kāda Tev,

brāl, ir pilnvara, es vairs neatminu; kad pirmais to piln-

varu izdevis es, tad ar to pietiek. Parādi pilnvaru Zem-

galim, viņš Tev pateiks, vai tā Tev pietiek; varbūt pat

viņam pašam ir vēl mana pilnvara. Ja nē, tad palūdz, lai

izdod nepeAOßepne, pilnvaru Tev vai tieši Zemgalim —

mans bijušais pilnvarnieks A. U., kurš tagad ir firmas

«Kultūra» priekšstāvis, 5 Kirchenstrasse 31. — Par sīku-

miem: mēbeles vasarnīcā, gultas, grāmatu skapi, bildes

lai visu ari pārdod tam pašam pircējam par pieņēmīgu
cenu, jo kur lai mēbeles paliktu? Lai māmiņa tik patura, kas

viņai gribas, un tad lai nepārdod: divas «lauzto priežu»

bildes, kas man dāvātas no Gruzītienes6
(rāmi nav vaj-

dzīgi), — tad Bocklina «Schloss am Meer»7 līdz ar rāmi,

kas dāvāta Elzai, — tad visas fotogrāfijas no mums un

skati no Slobodskas lai paliek nepārdoti, tāpat lai nepār-

dod grāmatas. (Grāmatas Tev, mījo brāli, vajdzēs kādu

reiz visas atsūtīt — kā preci, TOBap — šurp.) Tas, cik

acumirklī ieceros, būtu viss par pārdošanu; izvedāt abi

ar māmiņu to labi galā, un magaričas būs arī labas.

Es daudz nerakstīšu par citām lietām, lai netraucētu šo

galveno. Honorāru no teātra vēl nesaņēmu, bet gan jau

drīz būs. Tev labi izdevās tos kungus pieķert pie vārda,8

un es arī biju rakstījis, kad jau nevar Tevi sadzīt, lai

sūta paši; nu ir slastā. — Ozola prāvas dēj Tev uz Cēsīm

nav jābrauc,9 to formalitāti izdara tiesa, un, kad Tu caur
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kādu paziņu dabū dzirdēt, cik iznāk uz mūsu dalu, tad

to var saņemt tiesā arī vēlāk katrā laikā; viss vilksies

gadiem cauri. — Kamēr tagad iet pirkšana, tamēr vēl ne-

maksā gruntsnaudu par nākamu pusgadu; tā būs jāmaksā

pircējam; īre arī vēl saņemama māmiņai par šo se-

zonu. — Kas bij ar «Z. zirga» izdošanu? uz vasaras sa-

pulcēm neiznāca gatava grāmata, un nu par vasaru vairs

nepirks. Vai neesi neko dzirdējis?
10

— Paliec nu vesels,

mīļo brāli, esat abi mīli sveicināti un skūpstīti no mums

abiem. Sveiksi

253.

A. PRIEDĪTEI

Kastaņolā 1910. gada 6. jūlijā

Mīlā Nīna, labi, ka nu taču jūties spirgtāka un nebūsi

velti nodzīvojusi tik ilgu laiku un tik nepatīkamu. Brau-

ciens uz Vidzemi 1 tūliņ pēc tam būs Tev un Brencim laba

atpūta, un tā Tu tiksi atkal gluži uz kājām. Kad Tevi

rikai par daudz nenomoca dažādi onkuli un tantes, tad jau
varēsat abi atkal izturēt savu darba gadu Milovicā. Pie

mums laiks vēl vienmēr lietains un vējains; neviens gads
vēl nav bijis tik neveselīgs. Tomēr mēs paliksim arī šo

ziemu vēl še, pases apstākli spiež uz to. — Mājas Tev gan

izliksies drusku vientuļas bez Paulīša,2 bet toties Tev pa-

liks vairāk laika pašai priekš sevis un priekš Brenča. Pa-

liec mīli sveifeināta].
Laimīgu cejul

254.

J. DAMBEKALNAM

Kastaņolā 1910. gada jūlija vidū

Mīļo, labo Jānīt, vispirms par steidzamāko: tas Kautska

tulkojums1,
kuru taču būsi saņēmis, nāk no loti pazīstama

rakstnieka un biedra; es apņēmos viņam uz ātrāko pazi-

ņot, vai «Kultūra» var darbu izdot un kad, tad arī, cik

honorāra. Es gaidīju uz Tavu vēstuli, cerēdams tur saņemt

atbildi; bet nekā, laikam «Kultūra» par tā izdošanu nav
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nemaz vēl spriedusi. 2 Man tāds kavējums ir ]oti nepatī-

kams, tādēļ, mīļo, labo, atbildi tūdaļ par tā darba likteni.

Spriest par tulkojuma labumu nav vajdzīgs daudz, jo viņš3

ļoti daudz rakstījis un raksta par šiem jautājumiem. Tā-

tad apspriežat visvairāk, vai jums atmaksātos izdošana.

— Nu par mani, — Tu saki, es pārpratis, ka «Kultūra»

vēloties no manis zinātnisku rakstu; viņa gribot beletris-

tiku. 4 Bet agrākā priekšniecība 5
bija pieprasījusi tikai zi-

nātniskus un vēl laipni uzdevusi tulkot vienu Pļehanova
rakstu6

; no sākuma es biju ar mieru, bet vēlāk redzēju,
ka man neatliek laika priekš publicistikas un zinātnes.—

Un mana paša domas ari vēl tagad, ka «Kultūrai» vaj-
dzētu taisni izdot zinātniskas — sabiedriskas grāmatas,

kādas citi neizdod un kādas tomēr nepieciešamas strād-

niekiem. Šo robu cits nevar izpildīt, kā vien «Kultūra»;
beletristiku var visi. «Rīta» gadagrāmata 7

turpret krīt

pilnīgi jūsu arodā, jo laikam būs tāda kā «Progresa Ka-

lendārs]». Priekš tās ar prieku sūtīšu kādus dzejoļus, drī-

zumā. Par «Kultūras» turpmākiem plāniem beletrist. grā-

matu izdošanā atraksti man ko tuvāku; Tu zini, ka es vien-

mēr tos pabalstīšu. Pastāsti arī, kā ir ar «Kultūras» teātra

plāniem.
8 Vai tie stāv sakarā ar gaidāmo opozīciju pret

J. teātri?9
Vai «Kultūras» teātrs nodomāts kā J. teātra

mantnieks? Par pašu opozīciju es arī nezinu, vai viņa vēr-

sta tikai pret dažiem ļaunumiem teātrī, pret dažām perso-

nām, jeb vai viņa ir principiāla un grib vispār izskaust

birģeļus iz Skatuves biedrības. Šinī pēdējā gadījumā tad

strādniekiem, «Kultūrai» vai arodniekiem, vai «Rītam»

vajadzētu būt pašiem tik daudz materiālu līdzekļu, ka va-

rētu uzturēt vieni paši bez birģeļiem J. teātri. Vai tik

daudz naudas ir? Laikam nē. Un dibināt un uzturēt sīku

skatuvīti nav nozīmes priekš strādniekiem, tādas ir kat-

rai lielākai palīdzības biedrībai. Man liekas, līdzšinējais

ceļš: izmantot birģeļu līdzekļus, uzturēt mākslas iestādi

un paturēt garīgo vadību strādnieku rokās, bij pareizais;

panākumi arī bij: lugas tika izrādītas pēc strādnieku pra-

sības, labi spēki, kā Birutiņa, tika angažēti, pat parādus
laikam sāk jau nomaksāt. Atraksti man par visu to pla-

šāk; tik daudz es noprotu no tālienes, un to es noredzu no

Eiropas piemēriem. Man par visu to jāzin no kompetenta
avota, no Tevis, un jau laikā, lai neiznāktu atkal kādi

pārpratumi kā janvārī. 10 Arī M. laikam drīz atbrauks še,"

tādēļ raksti tūliņ, lai man ir vajadzīgie dati. M. kā aktieri
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es sen pazīstu, nekā Jauna par viņu netiku nekad dzirdē-

jis; kad jau viņš atbrauks, tad es redzēšu un varēšu pats

spriest; varbūt viss ir tik aktieru tenkas, tās jau mēdz pie-
derēt pie šī amata. Kā aktiers viņš ir labs, kā režisoru es

viņu nepazīstu, bet nu jau es viņam došu visus tuvākos

aizrādījumus par «Uguns un Nakts» inscenēšanu, un nā-

košu sezonu viņš tātad man ir vajdzīgs. — Tikdaudz par

teātri. Vēl to vienu es Tev loti lūgtu; pasargā Birutiņu, ka

viņa netiek vairs tā iejaukta strīdos kā janvārī; reklāma

tā ir, Tu saki; jā, bet priekš sabiedriskā darbnieka, ne

priekš mākslenieces. Dari visu, lai viņa kā māksleniece

var attīstīties; pašā pēdējā vēstulē viņa piezīmē, ka gribot
mācīties, 12

tā ir labākā zīme uz mākslenieces instinkta at-

kalatmošanos. Katra negatīva darbība to nomāc, to es zinu

no sevis. — Atraksti arī kādu rindiņu, vai tiešām Vein-

berģim bij uzvara ar saviem svētkiem?13 Un kā buržuāzija

izturējās jubilejā? Vai viņai ir daudz publikas? — Kādēļ

«Ziemelim» tik vāji iet?M vai tiešām atkal abonentu trū-

kums? Un kur tā vaina? Tu varēsi man vislabāk attēlot

tagadējo masas psiholoģiju. Palieci mīji, sirsnīgi svei-

cināts.

255.

A. CIELĒNAI

Kastaņolā 1910. gada 21. jūlijā

Dārgā Amanda, mīļie sveicinātāji, ne velti ap Jāņiem

dzirdēju tādu tālu skanēšanu; nezināju, vai gaisā skan,

vai ausīs māna, — nu nebija vis mānīšana, mūsu mīļie

mūs nav aizmirsuši. 1 Kad lasu Jūsu rindiņas, man arvien

ir, it kā es dzirdētu Jūs runājam, tā man piemiņā Jūsu

balss un kopā pavadītās dienas, še un pie Jums ciemā

VVeggī. 2 Elziņa aizvien vēl neatspirgst, kā vajdzētu, laiks

nelabs, lietains; ceram uz labu rudeni. Bet vēl vairāk ce-

ram uz mīļo draugu piemiņu, tā mums allaž ir palīdzējusi
vislabāk. Esat visi mīļi, sirsnīgi sveicināti.

256.

A. PRIEDĪTEI

Kastaņolā 1910. gada 21. jūlijā

Mīļā Nīna, labi ir, ka paliec vēl līdz galīgai izveseļo-
šanai; galu galā, tā arī lētāk iznāk, nekā arvien pa drus-
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ciņai reformējot. Un mēs ceram stipri, ka Tevi redzēsim

atkal pilnīgi spirgtu un veselu kā vecos labos laikos un

ka Sch6n-Pauly un Brencis nobrīnīsies vien par tik skaistu

un ziedošu Schon-Māmv 1
.

Pēc diviem mēnešiem še arī

ir pats labākais laiks,2 tad karstums pārgājis. Atraksti

vien, kā iet ar tuberkulīna kūri un ko Brencis labu piedzī-

vojis, pie lieliem kungiem ciemodamies.3 Tātad mēs gai-
dīsim. Daudz mīlu labdienu.

Atklātnes malā pierakstīts:

Mūsu vasarnīcai esot bijis viens pircējs, bet nu ilgu
laiku atkal nekā nedzird. Sveika.

257,

ĀRONU MATĪSAM

Kastaņolā 1910. gada 23. jūlijā

Manu mījo, labo Matīs, vispirms daudz paldies par sū-

tījumiem, kuri visi saņemti.1 Brīvzemnieka pasakas man

loti gribētos paturēt vēl kādu nedēlu, nodod manu lū-

gumu īpašniekam un pievieno arī pats kādu labu vārdu. —

Bet nu tūliņ pats svarīgākais: no visas sirds lieli laimes

vēlējumi uz jauno amatu2
no mums abiem! Tu esi jau

viens no mūsu vecākiem un krietnākiem avīžniekiem, un,

kas ir vēl vairāk, Tu vienmēr šinī amatā esi meklējis ide-

ālismu. Tā tikai ir sen pelnīta atzinība, ka nu esi iecelts

par atbildošo redaktoru un ka varēsi varbūt piedot avī-

zei savas krāsas. Man žēl, ka taisni tagad, uz pusgada

maiņu un uz Tavas vadības sākumu, caur mana pilnvar-
nieka3 aizmāršību pārtraukta avīzes piesūtīšana; tādēļ

Tev nevaru neko teikt par saviem iespaidiem. Tūliņ jau
liku apstellējumu atjaunot. — Vienu es tik Tev varētu

teikt, ko Tu laikam arī pats vēlēsies, lai «Dzfimtenesļ

Vfēstnesis]» turpmāk izturētos draudzīgāk pret lielo masu.

Līdzšinējā nedraudzība kaitē aplinkus arī kooperato-
riem. — Se klāt pielikti arī pāris dzejoju no A[spazijasļ.
Viņas veselība diemžēl nav nekāda labā, laiks laikam arī

vainīgs. Arī man sāk neiet vairs tā, kā vajdzētu, kad tik

neuznāk atkal kā priekš trim gadiem.
4 Kā iet Tev pašam

un Taviem mīļajiem mājeniekiem? Ko labu dara cien.

kundze? Vai atvaļinājums ir Tevi pietiekoši atspirdzinā-
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jis? Kad atkal raksti, piezīmē pāris vārdos arī, vai var

ieskatīt, ka vācieši ieguvuši jaunu uzvaru?5 jeb vai tu-

vojas otrreiz 1888. gada reformas6? Palieci mīļi sveicināts

no mums ar visiem savējiem un nodod tāpat mīļus svei-

cienus visiem paziņām.
Tavs Rainis.

258.

V. HERTELIM

Kastaņolā 1910. gada 26. jūlijā

Dārgo Vili, saņem še otro sveicienu uz ceļa, 1 jau tuvāk

klāt, un esi drīz pats klāt. 2

Sveiks!

259.

E. BIRZNIEKAM-UPĪTIM

Kastaņolā 1910. gada 28. jūlijā

Sirsnīgi sveiki un daudz paldies, tā mana pastāvīgā uz-

iuna Jums; saņēmu Jūsu sūtījumu un gaidām uz kādu

kartiņu. Visādā ziņā arī netieši saņemt no Jums kādu

vārdiņu caur mūsu kopējo draugu Vili1; tas jau drīz vien

būs pie mums. Kā Jūs panesat karsto vasaru? Aspfazija]
liek Jūs daudzreiz sveicināt; ar veselību iet pašlaik cik

necik. — No Iniņberga nav atbildes par to, kuru rakstu

nu lai laižam; laikam viņš nogaida «Laupīt.» iznākšanu.*

«Borisu Godunovu» un «Dēmonu» viņš nav man vēl at-

sūtījis. Paliekat sirsnīgi sveicināti.

Atklātnes malā pierakstīts:
cp. TpeūAaHAā grāmatu dabūju no citas puses;

3 daudz

paldies par Jūsu pūliņiem. Sveiki!

260.

J. DAMBEKALNAM

Kastaņolā 1910. gada 6. augustā

Mīļo, labo Jānīt, šodien tikai steidzamāko, jo man ir

vēl viesis un daudz jāstrādā; 1 sāku jau arī nogurt, jo
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nervi nepanes nekādu steigtu darbu. — «M[arksaļ eko-

nomisko] mācīb[u]» tulkotājs
2

nav vēl atbildējis par

avansu, bet, es domāju, tas viņam var būt tikai pa prā-
tam.

3 Naudu vari sūtīt šurp, es piesūtīšu Tev atkal tulko-

tāja kvīti. «Kultūrai» tātad iet labi, ka viņa var maksāt

tik pieklājīgu honorāru kā 20—25 rbļ.; 4
man par Pļeha-

nova «Materiālisma» tulkojumu solīja tikai 10—15 rbļ.
Viens lūgums no tulkotāja bij tūlīt, vai nevarētu dot vi-

ņam pārlasīt pēdējo korektūru? Es gan no piedzīvoju-
miem zinu, ka tas gandrīz pilnīgi neizdarāms (pats, piem,r

esmu tikai vienai savai grāmatai lasījis korektūru, visas

citas bij jālaiž tāpat bez korektūras), bet, ja Jūs lēni dru-

kājat, varbūt ka tomēr var? Kad Jums labs korektors, kas

pats pieprot no sociālām zinātnēm, tad var jau iztikt

bez autora korektūras. Nu par mūsu pašu lietām: par
«Kultūru» un teātri es tiešām, kā redzu, esmu pārpratis.

5

Man prieks, ka par Skat. biedr. mūsu domas ir vienādas; 8

jo man būtu nepatīkami bijis, ka strādnieki darītu to

kļūdu un ietu kopā ar reakcionāriem—dekadentiem (Ķēni-
ņiem) pret demokrātiem. Tas nav jādara arī tad, kad mo-

mentāni liekas izdevīgi (klasiskais pareizais piemērs —

Liebkn. v. c, kas negāja kopā ar «Nordd[eutsche] Allge-

meine»). 7
— No sava ciemiņa M[ierlauka] es nevaru

izdabūt nekādu skaidrību par partiju grupēšanos pie Skat.

biedrības. Viņš zin un intresējas tikai par savu arodu;

viņam ir laba griba mācīties. Uz mani viņš atstāj tādu

iespaidu, ka nav nemaz intrigants, bet godīgs vecmodes

cilvēks;8 arī jūs viņš tura par saviem draugiem. Vienu

viņš tik teica, ka opozīcija nākot no reakcionāriem — de-

kadentiem. Vēl viena laba īpašība viņam, ka viņš liekas

liels strādnieks; un pie ļaužu skatiem «U. v. N.» taisni

daudz jāstrādā, lai tie izdotos. Aizrādījumus es nu devu

tiku-tikām, izņēmām cauri sīki katru skatu pa rindiņai;

visus raksturus pārrunājām, visu vispārīgo par ideju un

nodomiem, visu par iekārtojumu v. t. t. Redzēs, cik nu

viņš no visa paturēs prātā. Viņam tiešām nav viegli iedzī-

voties mūsu pasaulē, un «U. v. N.» prasa gluži jaunu iz-

vešanas veidu, kā jau gluži jauns drāmas veids. No vi-

siem es prasu palīgu pie «U. v. N.» un arī no Tevis,

dārgo Jānīt, — raksti man par visu, kur Tu domā man ko

aizrādīt vai dot kādu padomu. No Birutiņas, protams, es

ceru vēl vairāk šinī ziņā. Es tik ļoti priecājos, ka tie pār-

pratumi mūsu starpā ir izgaisuši, t. i., nav īsti nemaz bi-
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juši, tā par to «Kultūru», tā ar Birutiņu par Laimdotu; tā

viņai taču patīk. Ļoti brangs viņas plāns par priekšlasī-
jumiem priekš aktieriem, 1) par ideju un 2) par attēlo-

šanu (no Dubura).
9 Bet par to vairāk Birutiņai pašai, šo-

dien vai nākamu reizi. 10
— Jārunā vēl par «Kultūras»

priekšlikumu par beletristiku; paretam jau var ar. Man

nu būtu ko dot: 1) pārtaisīts izdevums no «Klusās grāma-

tas», ar citu virsrakstu 11
; ar izlaistiem dzejoļiem — man

ir pusoficiāls saraksts par visām inkriminētām vietām,

tātad cenzūrai nebūs vairs ko pieķerties; bez tam varē-

sat paši vēl cenzēt, kas nav piemērots laikiem
—, ar ma-

zāku lokšņu skaitu. Septembri turklāt laikam arī atcels

vēl dažādus stāvokļus 12 Izdevums būtu lētāks, vienkāršāks,

lai nav jāriskē, un izplatīšanai jums jau ir sava publika.
2) Tulkojums no «Salamejas tiesneša», Kalderona (zem-

nieks-tiesnesis nosoda uz nāvi noziedznieku-muižnieku).
3) Jauns dzejoļu krājums 13

, cenzūras neaizķerams, bet

vēl ne pilnīgi sakārtots:, gatavs tik par mēnesi, kad pie

viņa vien strādāju. Tātad drukājams laikam ap septem-

bri (v. st.). 14
— Pārrunājat arī, kādus honorārus varat

maksāt par oriģināldzeju un par dzej. tulkojumu loksni.

Kad «Kult.» naudas ir, es ņemšu piemērīgu honorāru.

«Kult.» atmaksāt es ceru ar to, ka grāmata labi ies, un

vēlāk arī ar to, ka varbūt tieši varēšu ziedot kādus pro-

centus no «Ug. v. N.» priekš tiem, kas par viņas uzve-

šanu tā rūpējušies, kā, piem., «Kult.», «Rīts», strādnieki,

t. i., «Arodnieks», 15
v. t. 1. — Gribēju tik īsi, īsi rakstīt,

bet, lūk, 8 lappuses, tik daudz, ko teikt. Paliekat visi mīļi

261.

A. PRIEDĪTEI

Kastaņolā 1910. gada 18. augustā

Mīļā, labā Nīna, vai zini, mums būs negaidīti viesi:

māsa1
ar Stučku, viņi ceļo apkārt, ir tagad Bernes Ober-

landē un Lucernā un drīz būšot arī še, jo braucot mājās

caur Milānu, Triesti un Vīni, tāpat kā Jūs abi toreiz.2 Es

Tev paziņošu vēlāk, kad būs un cik ilgi, varbūt Tu vēlē-

sies viņus redzēt. Izveseļojies nu gan labāk galīgi, jo ci-

tādi vajdzēs Tev taču atkal braukt, un tas maksās vēl

vairāk.
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Atklātnes malā pierakstīts:

Gan jau Brencis saskrapstīs naudu. Ceram, ka viņš pats
arī būs labi atpūties Vidzemē. Atraksti, mīļā, vēl un līdz

tam esi mīli, sirsnīgi sveicinfāta] un skfūpstīta?].

262.

A. PRIEDĪTEI

Kastaņolā 1910. gada 21. augustā

Mīļā, dārgā Nīna, atbrauca abi divi, Doriņa un Pēters, 1

un, ko domā, vēl trešais — Hertels, 2 Tu taču viņu atmini.

Paliks še vēl kādas dienas 8. Kā būtu, ka Tu atlaistos

šurp, būtu atkal pilnīgi vecās dienas, vai atmini vel? Esi

mīļi sveicināta no visiem un skūpstīta no Tavējiem.

263.

A. KIRHENŠTEINAM

Kastaņolā 1910. gada 6. septembrī

God. biedri, ar lielu prieku mēs sagaidīsim pie mums

Jūsu radnieci1
un būsim viņai palīdzīgi visās lietās. Jau

viņas nodoms vien pieaugušos gados vēl papildināties
garīgi — iedveš pret viņu cienības un simpātijas iūtas.

Pansijas še var dabūt par 5 fr. par dienu (līdz ar istabu),

ja stipri ierobežojas, var vēl palētināt. Līdz ar šo rakstī-

sim arī viņai pašai uz Rīgu. — Priecātos, ja Jums izdo-

tos arī mūs apciemot, tādas baumas, kādas Jūs minat,

nav līdz šejienei atnākušas. 2 Mēs dzīvojam še pārāk vien-

tuli, taisni ar nolūku, lai izbēgtu emigrantu dzīves jauna-

jām pusēm, kuras lielā pilsētā neizbēgamas. Daudz mīlu
labdienu Jūsu cien. kundzei un Jums sevišķi.

R.

264.

ĀRONU MATĪSAM

Kastaņolā 1910. gada 8. septembrī

Manu mīļo, labo Matīs, Tev taisnība, ka uz vēstulēm

jāatbild tūliņ, citādi nokavējas bez gala, tā nu man izgā-

jis šoreiz. Bija vesela rinda traucējumu 1 (arī vēl šobrīd

nav beigušies), — tā es ne pie kādiem darbiem netieku,

no daudziem man ir pilnīgi jāatsakās, vēstules, arī visva-
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jadzīgākās un vismīļākās, es nokavēju, — tikai Tu, mī-

ļais, neņemsi man ļaunā. Pateicos Tev par laipno avīzes 2

piesūtīšanu. Tavs programmas raksts3 bij tāds, kādu es

Tevi pašu pazīstu: vecs ideālists, kas daudz izbaudījis un

pieredzējis, bet no sava ideāla nekad neatkāpjas. Un, kad

Tu arī savā vēstulē4 pesimistiski piezīmē, ka ideāls tagad
ir manta, par kuru maz dod, tad Tu taču paliksi pie viņa.

Ideāls un humanitāte visvairāk vajdzīgi tad, kad par vi-

ņiem vismazāk dod. Labi mūsu tautai, ka viņai ir tāds

ideālists kā Tu un ka viņa to prot nolikt redzamā vietā,

kur tas var darboties. Viens no Taviem grūtākiem uzde-

vumiem tiešām būs ieturēt konsekvenci; tas ir tas, kuru

es vienmēr tiku skaitījis par lielāko uzdevumu laikrakstā

un kuru pats centos izpildīt. Redaktors ir avīzes dvēsele

un gars. Lai Tev izdotos ar savu humāno garu pārspēt
tos dažādos pretējos spēkus avīzes lielajā organismā. Arī

avīzei materiāli tas nāktu par labu; pret humanitāti boi-

kots netiktu uzturēts. Vēl nesen Tava priekšteča laikā bij
liela kļūda, ka Torņakalna lietā bij «melnie» sludināju-

mos, i ievadrakstā, bet otriem tika liegta vieta;5 necik

avīzei nebūtu kaitējis uzņemt pretrakstu. Liela avīze jau

sava lieluma dēļ vien, tātad jau tehniski, var būt bezpar-
tejiskāka nekā mazās. — No tālienes mēs ceram, ka tu-

vojas pie Jums atkal rūpniecības uzplaukšana un līdz ar

to lēnāki laiki; vismaz vārda pēc 4. septembrī visādu stā-

vokļu
6 atcelšana. — Elzai gan ļoti trūkst māju gaisa; es to

panesu vieglāk un esmu pieradinājies visur strādāt, tā-

pst kā Tu;7 bet mums abiem diviem trūkst arī vēl atpū-

tas, jo skaidri literāriskais darbs ļoti nogurdina. Labais

klimats tagad ir gandrīz mūsu vienīgais veselības avots

fiziskā ziņā, bet garīgā ziņā mūs uztura — mūsu veco un

iauno draugu mīlestība. Mēs priecājamies, ka Tu pats un

Tavi mīļie esat atkal atkopušies pa vasaras laiku, Jums

vasara, kā liekas, bij šogad jaukāka nekā mums; mēs ce-

ram uz jauku rudeni un ziemu, kuri te bieži izdodas. —

Daudz paldies par Treilanda pasakām, es tās paturēšu vēl

kādu laiciņu, jo tagad traucēts. Še klāt pāris dzejoļu. 8

Sirsnīgas labdienas Tev un visiem Taviem mīļiem un

draugiem. Sveiks.

Vēstules malā pierakstīts:
Vai L. Sk. kdze būs tagad teātra kritiķe?

9 Līg. taču arī

paliek kā tāds?10 Un Duburs? Viņš ir kompetenta persona

un liter. spēks. 11
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265.

A. PRIEDĪTEI

Kastaņolā 1910. gada 8. septembrī

Mīlā Nīna, nu mēs esam atkal vieni paši, ciemiņi 1 aiz-

brauca katrs uz savu pusi. Dora noslimoja ar angīnu 5

dienas un tad steidzās tiešā ceļā caur Cīrihu. 2 Vai Tu savu

dziedināšanos būsi jau pabeigusi? un cik pudu Tu vedīsi

līdzi uz mājām, lai palielītos Brenča priekšā? Palieci mīli
sveicināta un atraksti vēl priekš mājā braukšanas kādas

rindiņas. [Vairāki nesalasāmi vārdi.]

266.

E. BIRZNIEKAM-UPĪTIM

Kastaņolā 1910. gada 17. augustā un 10. septembri

Sirsnīgi sveiki! un reizē lielo paldies, kas jau gandrīz

pieder klāt pie apsveicinājuma. Nupat šodien saņemu

Jūsu sūtījumu. Jūsu mīļo vēstuli ar priekšlikumiem 1
sa-

ņēmu jau agrāk, bet bij traucējumi
2

,
patīkami priekš

mums, Jūs zināt paši. Un mēs loti priecājamies, ka va-

ram cerēt un gaidīt, ka varbūt arī Jūs, mijais draugs, re-

dzēsim pie sevis.
3 Šokolādes pods stāv vienmēr gatavībā

uz pirmo alarma zīmi. — «Laupītājus»
4

saņēmām; ir loti

glīta grāmata, un lielais formāts5
nemaz netraucē labo

iespaidu. (Ar korektūru6
gadījās traucējumi, jo nebij ap-

zīmēts «Sui'sse» 7
,

un korektūra bija aizgājusi uz Itāliju, kur

arī ir Cast[agnola].) Pēc «Laupīt.» labprāt laistu «Borisu

Godunovu» vai «Dēmonu», bet Iniņbjergs] nav vēl atsūtījis

«Mēn. Raksta» burtnīcas, kurās tie nodrukāti (tas bij lai-

kam 1898. gadā);
8

es gribētu vēl lasīt cauri. Lai viņš no-

pērk vislabāk visu gada gājumu Rīgā vai dabū no kāda

agrāka lasītāja, vai liek norakstīt tos gabalus kādā biblio-

tēkā. Rakstāt arī Jūs, lai viņš to izdara. — Asp. kopoti

raksti, otrais izdevums, jau ir pārdoti Zeltiņam un top jau

drukāti. Jau janvāra mēnesī Asp. reižu reizēm pieprasīja
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Iniņbergam, vai ņems viņas kop. rakstus; bet In. nekā

neatbildēja. Kad nu šovasar jūlijā piesolījās Zeltiņš, tad

neatlika nekas cits, kā tam atdot. Manus kopotus rakstus

es Joti labprāt nododu Jūsu «Dzircfiemnieku]» apgā-
dībā; tāpat, lai tos sāk ar «Ug. v. N.» izdošanu. Sakāt,
vai Jūs no «Ug. v. N.» pirmās (Baumaņa) izdošanas esat

dabūjuši kādus ienākumus? Cik es paredzu, nekā, jo man

raksta, ka B. esot visu izdevumu pārdevis grāmattirgotā-

jiem pret tūlītēju samaksu un pazudis. Es arī esmu dabū-

jis tikai tik, cik Jūs man atsūtījāt. — Tādēļ man ļoti pa-

tiktu, ka Jūs izdotu «U. v. N.» un kaut ko ieņemtu. —

Par visu manu kop. rakstu izdošanu tad vajdzētu vēl tā-

lāk sarakstīties; tas, ko es tūliņ varētu klajā laist, būtu

kādas 50 loksnes. Tur nāktu iekšā: «Ug. v. N.», «Pusideālists»,

«Ģirts Vilks», — «Vētrassēja»; — «Susutis», «Spītnieks»,—
«Mazie Dunduri», «Apdz. dziesmas», Epigrammas; — «Lat-

viešu literatūra ceļa jūtīs» — Eseji — un tulkota lirika. —

Tik tāļi es biju ticis vēstulē līdz 17.8.; tad atbrauca Vilis 9

un pēc tam vēl mani radi10
,

un viss tika pārtraukts līdz

šai 10.9. dienai; nu atkal turpinājums. Tūliņ nevarētu

klajā laist kopotos rakstos: «Tāl. Noskaņas», — «Kl.

grām.» — «Zelta zirgu» — «Ave sol», — jo «T. N.» nesen

izdotas II drukā, «Kl. gr.» nupat taisās izdot «Kultūra»,

tāpat ar «Z. zirgu», «Ave sol» varēs arī tik tad pārdrukāt,
kad pirmais izdevums būs puslīdz izpārdots. — Kop. rak-

stos ari nenāks iekšā tulkojumi (izņemot vienu sējumu

lirikas). — Pēc kādas sistēmas izdot? Vispareizāk priekš

mums ir tā, kā laikam ari Jūs vēlaties, laist katru grāmatu
kā pilnīgi atsevišķu izdevumu (atsevišķu cenu) un tik

katrai virsū, pašā augšā uzdrukāt: «Kopoti raksti». Labi

būtu, ja ari formāts un vāku krāsa būtu vieni un tie paši

visām grāmatām. — Zeltiņš tagad izdos Asp. kop. rak-

stus pēc citas sistēmas, tā ka tie būs dabūjami tikai visi

kopā, vienā grāmatā, un tik 5 raksti" būs novilkti un atse-

višķi arī dabūjami. — Priekš mums pirmā sistēma tagad
ir labāka, jo tā Jūs mazāk riskējat, jāieliek iekšā mazāk nau-

das, un tā arī ātrāk nāk atpakaļ; tas viss no svara tādēļ, ka

Jūs dzīvojat tik tāļi projām un paši nevarat it nekā pār-

zināt, kur nu vēl rīkot. Tā izskaidrojas, ka Jums bijuši

tikai zaudējumi ar «Ug. u.N.» un ka arī tagad pie «Dzirc.»

Jums arvien vēl jāpieliek nauda klāt, kur taču Jums vaj-

dzēja būt jau lieliem ienākumiem. — Jūs sakāt, ka no

manis lai atkarātos, vai Jums turpināt «Dzirc.» izdevu-
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mus un uzņemties kop. rakstu izdošanu. Tas man uzliek

loti lielu atbildību, kādu es nemaz nevaru uzņemties. Es

varu tik vēl tā teikt, ka Zeltiņš ar Asp. kop. rakstiem

taisīs labu veikalu, viņš pats cerē tos izpārdot (2000 eks.)

jau 4 gados. Ari mani kop. raksti tiktu pirkti, un veikal-

nieks arī ar viņiem taisītu labu veikalu. Tātad veikalnie-

kam es nevienu acumirkli nešaubītos ieteikt viņu izdo-

šanu, — bet Jums? Jūs neesat Rīgā un ari neesat veikal-

nieks. Jau Gulbim negāja tikai veikalisku kļūdu dēl (bet
visus Gētes tulkojumus 12

viņam galīgi izpirka). Kā lai es

Jums ieteicu savu rakstu izdošanu? Var pat tā gadīties,
ka viņi iet labi un tomēr maz nāk ienākumu Jums kā

veikala nepratējam un tāli dzīvojošam. (Varbūt Jūs va-

rētu turpat Bakū drukāt??) Vai mesties kopā ar Gulbi?

Gulbja plāns ir īsti citāds, viņš grib universālbibliotēku,

tātad vispirmā kārtā pasaulsliteratūru, tulkojumus. Lat-

viešu kop. rakstu izdošana tikai sajauktu viņa skaidro

plānu.'3 Bez tam, piedaloties tur, Jums būtu vēl mazāk

iespējas pašam ko pārzināt vai noteikt. Citādi labs ir viņa

plāns, un pats viņš ari labs veikalnieks un reizē ideā-

lists. — Ja «Ug. v. N.» Jūs izdotu, tad varētu gan lūgt

Kugas kgu palīgā. «U. v. N.» es izdarītu pārgrozījumus,
un tas varētu saukties par pārstrādātu izdevumu. — Pie-

zīmēju vēl, ka Gulbis par Asp. kop. rakstiem maksāja
800 r., Zeltiņš 900 r.; lokšņu bij 50, tagad 45 (atkrīt nost

daži sīkumi un liekas virsrakstu lapas v. t. 1.). — Vēl pie-
zīme: Gulbis nav vēl lūkojis realizēt savu plānu.

Nu pietiks šai reizē veikalu, — tik vēlreiz: loti lab-

prāt dodu «Dzirc.» kop. rakstus, bet izšķirat nu paši. Kad

mums varbūt būs tas prieks Jūs redzēt atkal še, tad būs

priecīgāki vedamas visas runas. — Paliekat mīli, sir-

snīgi sveicināti no mums abiem. Veselil

Jūsu Rainis.

Vēstules malās pierakstīts:

Līdz ziemsvētkiem varēšu paspēt es vienu jaunu dze-

joļu krājumu,' 4 A. ne; lugas vēl nevienam nebūs uz to

laiku, bet, kad būs, tad Jums jau nāks.

Pa to laiku ir jau «Dēmons» no citas puses' 5 nodots

pārrakstīšanai; ja Iniņb. dabūtu minētos «Mēn. Raksta»

gada gājumus, tad nevajdzētu likt norakstīt «Borisu Go-

dunovu»; lai tādēļ taču pameklē.
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A. DEGLAVAM

Kastaņolā 1910. gada 12. septembrī

Mīļo brāli, saņemts viss ir ar lielo paldies, ko sūtīji.
1

Vai Voišels arī ir saņēmis bilžu grāmatiņas? Par tulko-

juma saņemšanu viņš min, par grāmatiņām ne. Tāpat

viņš raksta atkal par V. Buša «Prise»2 tulkošanu, it kā

man būtu še vācu teksts; tas taču jau pērn tika aizsūtīts

atpakaļ; vai viņš nebūtu pērn dabūjis? Noprasi viņam
atbildi par šiem abiem vācu tekstiem. Un «Prise» es tul-

košu/ tikai lai atsūta norakstu no vācu teksta; arī par

šo norakstu jau reiz bij teikts (laikam vēstulē Tevim), 4

bet viņš uz to nereaģēja. — Vēl viens jautājums, uz kuru,

mīļo brāl, neaizmirsti atbildēt: vai Gulbis tika iemaksājis
kādu naudu Krepliņam vai Tev?5 Man no liela svara to

zināt, jo no tā atkarājas, vai man sākt priekš viņa zināmu

darbu vai ne. Tad 3) vai Sflosam] aizsūtīti tie solītie avansa

50 rbl.?6 Man loti nepatīkami, ka es viņam teicu, ka būs,

un nu nav. — Nu par personiskām lietām: atvaino, mīļo

brāli, ka rakstu tik vēlu, — bija ciemiņi7 veselu mēnesi,

un pēc tam, protams, liels nogurums pie mums abiem, —

nav arī tagad vēl necik pārgājis — sevišķi Elza gluži
slima. Bija priekš tam pieņēmusies 1 kilo, tagad tas atkal

zudis, un vēl arvien iet uz leju. Laiks arī ir ticis aukstāks,

un katra pārmaiņa, sevišķi uz aukstumu, ļoti grūta. Un

vēl, kā liekas, draud viens apciemojums:
8

loti patīkami
fau viņi ir, bet grūti panesami. — Vēl par villu, mūsu

sāpju bērnu. Es pilnīgi stāvu uz Tavu pusi, ka jāgaida ir

un jāpārdod par cenu un jau visādā ziņā par naudu, ne

par labiem vārdiem un solījumiem vien. Kad jau Elzīte

nebūtu tik slima, tad jau arī nesteidzinātu Jūs ar māmiņu.
Bet nu mums daudz vairāk iziet nekā agrāk, un tas, kas

nopelnīts un nākas, ari tik viegli nav dabūjams, kā Tu

pats, mīļo brāli, labi zini, priekš mums tik neatlaidīgi pie-

dzīdams parādus. Aizņemties naudu arī nav nekāda laime:

jāmaksā procenti. Kad to pašu vasarnīcu varētu ieķīlāt

par lielāku summu! bet dod taču tik 3000 r., to pašu, ko

Eizenberģim. Tātad par to naudu nevar māju atstāt ban-

kai, nedz arī labāk pārdot nekā tagad. Varētu tik vēl to

darīt, ka neprasa no pircēja vairāk uzreiz kā šos 3000 r.

(kurus arī paši varam aizņemties no bankas) un pārējo
summu atstāj viņam uz jauntaisāmu obligāciju, ar 5 gadu

283
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izmaksu pa 400 r. No cenas — 5000 r. es negribu vēl at-

kāpties, var tik vēl tanī cenā dot līdzi arī mēbeles un ci-

tus piederumus. Jālūko vēl ir ar atklātu sludināšanu laik-

rakstos; es Tev par to rakstīšu vēlāk: varbūt gadās kāds

pircējs, kam nauda arī ir. Viens vēl, kādēļ negribas ilgi

paturēt, ir tas, ka maz ienāk; pate māja sevi apēd, un

nākamu vasaru, kā Tu saki, vajdzēšot remonta un pat

jaunu mēbeļu. Cik naudas tad lai es tur iebāžu iekšā?

Atsūti arī, mīļo brāli, rēķinu par I šo pusgadu 9
,

lai varu

skaidrāk pārredzēt, kādi mūsu apstākļi. Tu jau pūlies
pūlēdamies priekš mums; mēs jau redzam to arī no malas,

par ko Tu pats nemaz nemini, tā nupat Liepājas sieviešu

biedrības lietā Tu ar savu vēstuli «Dzļīveiļ» tik mīļi esi aiz-

stāvējis Elzas intreses (nemini tikai, mīļais, tā to «slimo»

dzejnieci, izliekas kā tāda uzbāzīga atgādināšana).
10

(A propos Liepāja: Tu jau laikam būsi devis atļauju Liep.
tautas teātrim uz «Gunas» izrādi, O. Mucen[iece] par to

pieprasīja.) Kad būtu tā nauda, kas guļ saistīta vasarnīcā,
tad tā nevajdzētu sīkumoties, vismaz uz kādu laiku. —

Jā, piezīmē nāk. reizi arī, kādu cenu tad īsti dod tie pir-

cēji? Cik, pēc viņu domām, tā vasarnīca būtu vērta? —

Un nu, mīļo brāli, par «Kultūras» izdevumiem." Rakstīšu

par to uz sevišķām lapiņām, 12 lai Tev ērtāk sapulcē celt

priekšā. Būtu tūliņ ar Tevi par tām lietām runājis, bet

runu iesāka Dambekalns,
13

un man viņam bij jāatbild;

un tad Tu pats arī man neko nebiji par to teicis un pat

nebiji ziņojis, ka esi biedrības darīšanu vedējs. Man taču

no svara zināt; priekš manis taču tā ir vislabākā izdevība,
kad caur Tevi iet šīs veikala darīšanas. — Paliekat nu abi

ar Emsīti mīli sveicināti un skūpstīti no mums abiem.

Sveiki.

268.

LATVIEŠU KULTŪRAS BIEDRĪBAI

Kastaņolā 1910. gada 12. septembrī

Cien. «Kultūras» biedrībai

«Kapitāla» tulkošanai priekšdarbus esmu sācis jau sen.1
Priekš manis šis darbs personiski tikpat svarīgs kā

«Fausta» tulkojums; uz viņiem abiem (un Darvinu) dibi-

nāsies nākošā kultūra arī latviešiem. «Latviešu Kultūras

biedrībai» labi pieder tā darba izdošana, kurš viņai pašai
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un nāk[otnesļ kultūras nesējai šķirai par garīgu pamatu.
Ka viņa uzņēmusies tik lielu darbu, rāda, ka viņa saprot

savu uzdevumu, un, kas to saprot, tas to arī izpilda. — Par

izdošanu bija man sarunas vairāk gadus atpakaļ ar

dažiem kultūras cienītājiem2
,

bet darba lielums atbaidīja.
Ceru, ka tagad viņi arī neatsacīsies nākt palīgā ar saviem

ļīdzekliem. — Darba tehniskā puse šāda.

Vācu teksts ir 32+ 738 lp. =770 lp. liels, t. i., 48 lok-

snes (I un svarīgākais sējums).
3 Drukāt varētu 500 vai

1000 eksemplārus, kas maksātu 15—20 r. loksnē, t. i., 720—

960 rbl. Honorārs būtu parastais — 15—20 r., t. i., tā pate
summa. Kopā izmaksas sniegtos līdz 2000 rbļ., kādu

summu, ceru, būtu iespējams sadabūt.

Bet pilnīgi iespējams arī būtu tulkojumu izlaist pa

burtnīcām; Vācijā katru lielāku darbu priekš strādnie-

kiem izlaiž tā, — piem., nupat Bēbeļa «Iz manas dzīves»

(kurš samērā vēl ļoti neliels darbs). Burtnīcas varētu būt

pat 1 loksni lielas vai 2—3. Tā šo darbu varētu paveikt
«Kultūra» drošāk, zināma summa izdevumu nāktu drīz

atpakaļ, un redzētu arī, cik liels lasītāju pulks.

Tulkojumu izdarīt vislabāk vienam pašam; daudzi va-

rētu visu tā izraibot, ka darbs kļūtu nebaudāms; to rāda

vairāki piemēri. Es terminoloģijas nodibināšanātikai griez-

tos pie lietpratējiem un ceru, ka pašas «Kultūras» biedri tur

man daudz palīdzētu, apspriezdami nodibinājamos vārdus

un ziņodami par jauno terminu lietderību un saprotamību.

Tadā ziņā darbs varētu tikt kopu darbs ne vien materiāli,

bet arī garīgi, kas viņam piedotu vēl jo lielāku nozīmi.

Tādējādi darbs būtu paveicams gan ilgākā laikā, bet to-

ties labāk.

Izdošanai vajadzētu nodibināt sevišķu «Kapitāla» fondu;

līdzekļu vākšana piekristu pašai «Kultūrai» un vispār

strādnieku biedrībām; arī demokrātiskās biedrības laikam

neatsacītos no pabalstīšanas, jo darbs ir arī viņu in-

tresē. — Labākās sekmes «Kultūrai» viņas lielajā darbāl

269.

LATVIEŠU KULTŪRAS BIEDRĪBAI

Kastaņolā 1910. gada 12. septembrī

C. Kultūras biedrībai

Rokraksts dzejoļu krājumam («Kl. gr.»)' tiks nosūtīts

pēc pāris dienām. Lai dod druku varbūt «Dienas» drukā-
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tavai2
,

kur cenzūras zinā varbūt būs kādi aizrādījumi.

Pēterburgā inkriminētās vietas3
man zināmas, un tās top

izlaistas.

Honorāra zinā es «Kultūrai» visādi gribu nākt pretī, —

bet man no grāmatizdevējiem maksātais honorārs loksnē

par dzejām ir 50 rbļ., kad es pieņemtu nu 30 rbl., tad es

būtu viņiem arī pazeminājis savu darbu cenu, un «Kul-

tūras» uzdevums taču nevar būt nospiest darba algu, kaut

tā arī būtu rakstnieka alga. Rīkoties tā, ka grāmattirgo-

tāji to nedabū zināt, nebūs iespējams, jo biedrībai par to

jāmin gada pārskatā. Tādēļ lieku priekša pieņemt citu

atalgošanas sistēmu: dalīt skaidru atlikumu uz pusēm

starp izdevēju — biedrību un rakstnieku. Šo sistēmu esmu

raudzījis jau agrāk izvest, bet bez sevišķām sekmēm.

Puslīdz taisnīga viņa man liekas, kaut gan bieži neizde-

vīga priekš rakstnieka, kuram jādalās riskā. Kādu simts

rubļu es tad arī gribētu uz priekšu izmaksātu. —Ja ari

šī sistēma «Kultūrai» būtu neiespējama, tad es raudzītu

grāmatas apmēru saīsināt, lai honorāra kopsumma iznāktu

350, vismaz 300 rbl. (no kuriem tāpat 100 r. uz priekšu

izmaksāt). — Drukāt vajdzētu nedaudz eksemplāros (var-

būt 1000—2000), lai nebūtu jāzaudē nelaimes gadījumos
kā pirmoreiz. — Izplatīt vajdzētu loti ātri, izdodot izda-

lāmām vietām.

270.

J. DAMBEKALNAM

Kastaņolā 1910. gada 14. septembri

Dārgo Jānīt! Tavi raksturojumi par partiju stāvokli

Skatuves biedrībā1 man loti patīkami; no avīzēm vien ne-

var orientēties. Nav man skaidrības arī par grupām «Kul-

tūrā» un «Rītā», un arī arodniekos; 2
piem., es nesaprotu,

kur nāk šad un tad uz augšu uzpeldošā tiekšanās uz ga-

lējo reakcionāru ā la Niedra pusi? Vai tie ir paši strād-

nieki, neapzinīgie? Tad, — vai «Vēstnesim»3 nebūtu ne-

kāda iespaida uz strādniekiem, kur pat reakcionāriem

tāds ir? bez tam no agrākiem laikiem zinu, ka «Vē-i» daudz

lasa rīdzinieki, arī strādnieki. Laikam «V-is» tikai nav

pratis organizēt sev grupu. Boikots, arī pēc manām do-

mām, bij pārsteigts; varēja vēl viņu vērst pret vainīgiem

korespondentiem, bet ne avīzēm. Bet vispār mums nepie-
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stāv boikotēt atklātību, lai tā būtu kāda. Tas ir prot prin-

cipu. Lielākais darbs jums tagad aptvert un darīt apzinī-
gus arodniekus; iekša jābūt stipriem un skaidrām galvām.
Kas tas bij par piemēru pašā «Rītā»?Man piesūtīja «Dz[īv]i»,
kur referāts par kāda Lapiņa priekšlasījumu «Rītā»4: tas

vīrs izrādās Niedras, Eglīša un pat vēl vecā Kaudzīša —

dieva vīra piekritējs; to «Rītā» sauc par «pārskatu par

literatūru»! Minu šo gadījumu arī vēl tādēļ, ka «Rīts» Iz-

dod gada grāmatu, kur laikam šis literatūras pratējs La-

piņš būs iekšā ar savu priekšlasījumu. Un tādam blakus

es lai liktu savas dzejas?5 Tad jau vēl var pie demokrā-

tiem apziņas modināšanas labā. — Kad tagad «Kultūra» di-

bina savu žurnālu,6 tad uz redakcijas noteiktību būs se-

višķi jāskatās. Par pašu žurnālu varu sacīt, ka līdzstrād-

niekus še ārzemēs laikam būs vieglāk dabūt nekā mājās.
Protams, mūs skaiti līdzi. Bet kā būs ar sacensību pret

«Izglītību»? Tad ir arī vēl «Jaunības Tekas». Abiem vir-

ziena noteiktības mazāk nekā jums, bet abonentu vairāk.

Jums vispirms būtu jāzin, cik var būt obligatorisku abo-

nentu; jāsader ar arodnieku biedrībām v. c.
r

ar «Arod-

nieku» jāsadalās darbā. Vai naudas jums arī tiks? Kur tagad
vēl uzņematies «Kapitāla» tulkojuma izdošanu? Atraksti

par to man vēl. Ļoti žēl būtu, kad jūsu žurnālam būtu at-

kal jāapstājas. Ar «Ziemeli» laikam nekas neiznāks, 7 tad

jau gan vismaz mēnešnieks izpildītu robu. — Zēl, ka man

neiznāk sarakstīšanās ar Tevi par «Kapitālu»; vakar aiz-

rakstīju Deglavam divas lapiņas: par «Kap.» un par «Kl.

gr.».
8 «Kl. gr.» es dažu ko nolaidīšu nost arī tanī nolūkā,

lai grāmatas apmērs iznāktu mazāks, jo man negribas ap-

kaunoties privāto grāmatizdevēju priekšā, ka ņemu pa-

rasto 50 rbl. vietā 30 r., kā D-s liek priekšā. 9 Viss hono-

rārs kopā tātad būs 300—350 r. — Pēc nedaudz dienām

pabeigšu grāmatas pārrakstīšanu. Viens no sevišķa svara,

ka izplatīšanu izdara sevišķi aši; tas jau jums būs iespē-

jams. — Kā ir ar avansu «Mļarksaļ ekonfomiskoļ māc[ībļu»
tulkotājam? Mīļo Jānīt, liec ašāk viņam izsūtīt; man jau
tā nepatīkami, ka honorārs viņam neiznāks varbūt tik

liels, kā viņam rakstīju uz Tavu iegalvojumu. Nepatīka-
māk vēl tas, ka nu man pašam tiek izdota grāmata no

«Kultūras». Ja Tu mani, ka varbūt arī mans reducētais

honorārs (300—350 r.) ir priekš «Kultūras» varbūt vēl par

augstu, tad atraksti man to tūliņ. — Atraksti tāpat, kādas

cerības ir ar «Kapitālu».
10

— Kalderona «Salamfeasļ ties-

[nesis]» ir labs gabals (zemnieks — tiesnesis notiesā muiž-
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nieku), bet vairāk der lauceniekiem nekā strādniekiem.

Lai tas labāk paliek. — Kad ar «Ziemeli» nekas neiznāk,

vai tad «Arodnieks» nepaplašināsies par nedēļnieku vai

dienenieku?" Par nedēļnieku varētu jau tā, ka iznāk tas

pats apmērs, tik dalīts uz divām daļām, ik nedēļu puse no

tagadējā numura. — Paliekat nu visi mīļi sveicināti.

271.

J. DUBURAM

Kastaņolā 1910. gada 27. septembri

Ļoti cienījamais Dubura kungs!

Jūsu goda diena' ir arī latviešu tautas goda diena, —

viņas skatuvmākslas attīstības gaita pa 25 gadiem ir ari

Jūsu mākslas gaita. Kompetentāki vīri aprādīs un cildinās

skaisti un pilnīgi nopelnus, ko Jūs ieguvāt kā aktiers,

režisors, dramatisks rakstnieks, deklamators, mūziķis —

daudzpusējā, auglīgā darbībā; vienā tikai, ceru, mēs nebū-

sim lieki arī pēc viņiem: mēs dzīvāk sajutīsim Jūsu māk-

slas nozīmi taisni tādēļ, ka stāvam tāļāk. Un vēl vienā

vietā domājam pat papildināt garo Jūsu nopelnu virkni, —

kad cildinām Jūs kā īsti īpatnēju patību, kura vien dara

iespējamus un saprotamus visus māksleniekus, kas iekš

Jums sakopoti, un visus skaistos darbus. Lai šī nogatavoju-
sies patība atrod apstākļus un veselību, kas ļauj tai sniegt
vēl vairāk mūsu jaunai mākslai, — to mēs vēlam.

Esat sirsnīgi no mums sveicināti.

Rainis.

Rakstu šo vēstuli reizē uz Rīgu un Jelgavu, 2 nezinā-

dams pareizās adreses; uz savu karti no 24.6. 10.3 atbildes

no Jums nesaņēmu. Manu adresi varbūt nebūsat gribē-
juši dabūt no D[eglava] kga, varat to arī no Arona M. k.

prasīt. — Vēlreiz daudz labu dienu!

272.

E. BIRZNIEKAM-UPĪTIM

Kastaņolā 1910. gada 3. oktobrī

Sirsnīgi sveicieni un paldiesi par sūtījumu un kartiņu 1.
Kad Jūs neraugāties uz maniem brīdinājumiem un tomēr
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ņematies izdot manus kop. rakstus, tad es varu tikai prie-

cāties un pateikties, jo «Dzirc[iemniekiļ» līdz šim izdod

visskaistāk un — ar sirsnīgu draugu arī veikals nav vei-

kals, bet kopdarbs. Tātad «Ug. v. N.» sūtīšu vēl šone-

dēļ. — Dz. krājumu
2

sūtīšu Jums pēc 2 nedēļām,3
man

liekas, tas ies cauri bez šķēršļiem. — «Borfisu] Godļu-

novu]» un «Dēmjonu]» jau esmu saņēmis no citas puses.
4

Bet nu Gulbis arī atsūtījis naudu, bez vēstules, un tātad

domā turpināt savu darbu.5 Tādēļ tagad labāk izdosim

oriģinālus 6
un nogaidīsim, ko viņš raksta. Arī par «Ug. v.

N.» pirmo izdevumu dabonu negaidot ziņu, ka tikšot

maksāts un ka drīz būšot viss izpārdots,7 tātad es Bau-

manim esmu pāri darījis. — Gaidīšu arī vēstuli no Jums,

bet arī bez tās sūtīšu Jums dz. kr-u, kā teikts.

Atklātnes malā pierakstīts:
Mēs taču paliekam Jūs gaidot, laiks ļoti jauks, varbūt

Jūs tiekat brīvi. Esat mīli, sirsnīgi no abiem sveicināti.

Sveiki.

273.

P. DAUGEM

Kastaņolā 1910. gada 8. oktobrī

Mīļo, dārgo Pauli, saņēmu ar lielu prieku sirsnīgos, tik

dziļi sajustos sveicienus no Tevis un no veciem, mīļiem

biedriem. 1 Par H. es biju jau sācis labi nopietni bažīties,2

nu es apmierināts, laikam arī par tālāko velti uztraucos. —

Raksti, mīļais, kad Tev atliek laika, man pietiek ar šo

mīļo kartiņu siltuma ilgam laikam. Šovasar jau tiku tā

izlutināts, jo redzēju daudz dienu savus mīļos
3
.

Atklātnes malā pierakstīts:
Esat visi mīli sveicināti un Tev vēl sevišķs skūpsts.

Sveiki!

274.

ĀRONU MATĪSAM

Kastaņolā 1910. gada 10. oktobrī

Mījo, veco Matīs, Tavu vēstuli1 saņēmu un steidzos at-

bildēt, ka uz oktobri nu nekas neiznāk ar lugu: neiet un
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neiet ar veselību, kā vajadzētu (šī slimība2 jau reiz ir loti

garlaicīga), un vēl pienāca klāt ārkārtēji traucējumi —

viesi,
3 kopā kādas 4 nedējas, kas ne vien atņēma laiku,

bet arī nogurdināja. Arī es pats nespēju izpildīt dotos

solījumus — kas man vienā vietā4 ļoti žēl. Un no Afspazi-

jas] tagadējā stāvoklī nevar vairs prasīt nekādus termiņu

darbus ar cieti noteiktu laiku. Bet lugu viņa ļoti grib rak-

stīt un pati cerē visādā ziņā to dabūt gatavu uz jaunu gadu.
Daudz palīdzēs, ja būs labs laiks, uz ko stipri ceram, jo

līdz šim viss gads bij ārkārtēji nelabs, un rudeņi jau pa-

rasti še mēdz būt jauki. Lūk, cik daudz sarakstīju Tev

par veselības stāvokli, no tā Tu redzi, cik daudz mēs no

viņa atkarīgi. — Par kritiķi teātriem es esmu pilnīgi Ta-

vās domās: Duburs ir autoritāte, bet pastāvīgi slimo, ko

kritiķis pie dienas avīzes nedrīst. Tad arī nav parei/i,
kad par personisku ienaidnieku gribētu rakstīt. 5 L. Skfuje-

niecesļ kdze kā kritiķe man ļoti pa prātam, bet nu viņai ir

arī personisks ienaids pret Jaunā teātra vadītājiem,6
un

nepareizi, ka tādā reizē viņa tomēr raksta par J. teātri;

nepatīkams viņai pašai arī stāvoklis, ka tur viņas meita;

to jau «Djienas] L[apa]» viņai tūdaļ pārmeta, 7 kaut ari ne-

pareizi. — Man arī liekas vispār, ka Tev nav nolūks ap-

karot J. teātri, tāpat kā man atkal it nekas nav pret Inte-

rimteātri un P. Ozoliņu. «Dzjimtenes] Vļēstnesjim» nākas

abus pabalstīt, visādā ziņā saudzēt vairāk to, kurš atstāts

bez pabalsta
8

un tomēr tik sparīgi izpilda savu patstāvīgo

mākslas uzdevumu un ir tik ievērojams kultūras faktors.

Tas ir vienīgais, ko es prasu; personiski jautājumi man

sveši. Es, lasīdams Tavu «Dz. V-i», redzu, ka Tu esi tas

pats vecais un turies skaistā bezpartejībā un mierīgumā;
tur mēs vislabāk sapratīsimies; arī Tava izturēšanās pret

strfādniekļiem ir pilnīgi korekta, un ne velti jau sāk at-

celt boikotus. So saticību es arī gribu veicināt, cik iespē-

jams, visur —, piem., kooperācijas jautājumā — viņa

abām pusēm
9 nepieciešama. — Redzu, ka Tev speciālko-

respondences, tas dara labu iespaidu — vai Tu negribētu

tādas ari, piem., no Parīzes, tur es varētu Tev rekomen-

dēt prātīgu cilvēku, zinātnieku — pilsoni. 10

Vēstules mala pierakstīts:

Paliec nu daudzreiz mīli sveicināts no mums abiem un

sveicini tāpat savus mīļos un visus draugus. Sveiki.
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275.

J. DAMBEKALNAM

Kastaņolā 1910. gada 11. oktobri

Dārgo Jānīt! Vienmēr es Joti priecājos par Tavām

skaidrām, noteiktām ziņām, pēc kurām tik labi var spriest

un rīkoties. Kultūras biedrības nu slēgtas,1 tas ir lieks pie-

rādījums, ka tādā ceļā nevar ilgi strādāt; ka to nevar

ņemt par vienīgo cepa, ko sludina «D[ienasļ L[apa]».2 Un pie

pašas slēgšanas vaina nav uzliekama radikāļiem, jo ofic.

iemesls bija protests pret dz. svētkiem, ko propagēja pati
«D. L.». 3

Tavs plāns ar decentralizāciju
4

man arī liekas

vienīgi pareizais, kad centrs atrodas citur. Izdevēju bied-

rība būs laba, jo viņu varēs vieglāk turpināt pārtraukuma

gadījumos. Un «Kl. gr.», protams un labprāt, nododu vi-

ņai, kad tik izdosies nodibināties.5 Manuskriptus jau aiz-

sūtīju bijušās «Kult.» darbvedim6. Gaidīšu no Tevis ziņas,

kā veicas ar avīzes izdošanu arī.7 Avīze ir nepieciešama,

jo «D. L.» ir iebraukusi gluži vienpusīgā virzienā; lasīju

arī H. Afsara] atstāstītos uzskatus «Dz. V-ī».8 — Tu, mīļo

Jānīt, baidies mani aizskart, asi izteikdam[ie]s par A., bet,

vienkārt, kā jau zini pats, kopš šī pavasara polemikas J.

teātri mums ar A. pārtraukti sakari Birutas dēl, un, otr-

kārt, nekad mani neaizskar kāds uzskats, lai par ko bū-

dams, un kāda fakta zināšana; pareiza ziņa priekš manis

tikpat daudz kā atziņa. Bet, kas man nepatika un par ko

es runāju B. vēstulē9, tas ir, ka, H. A. apkarojot, top aiz-

skarts J. teātris. Par J. teātri mēs ar Tevi izrunājāmies

un bijām vienis prātis, ka ir stiļādnieļku intresē viņu

uzturēt. Es arī vēl tagad šinīs uzskatos un ceru, ka arī

Tu, jo citādi Tu man būtu rakstījis un paskaidrojis, kādēļ

str-i vairs nevar pabalstīt teātra lietu. Bet nu tādā reizē ir

nesaprotami, ka Tev tik tuvu stāvoša persona kā cien.

kundze 10
var «Dz. V-ī» apkarot jve H. A., bet J. teātri";

man tāpat nesaprotams, ka to var savienot ar Birutiņas

intresēm, kura strādā pie tā paša J. teātra, bet par to es

jau rakstīju viņai pašai.
l2—Ka H. A. nav laimīgs kā

dramaturgs, ka viņš nepiederīgi jaucas iekšā teātra darī-

šanās un lūko kaitēt Birutiņai, 13 to visu var saprast, bet,

ka jānodedzina māja, lai izdzītu runci, to nevar saprast.

Jāgriežas taču tieši pret H. A., ko cien. kundze var viegli

izdarīt «Dz. V-ī» mākslas jautājumos. Un, kad nu naks
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jaunā avīze, tad jau iespēja pilnīga. — leteikt kādas luj

gas J. teātrim14 loti grūti, tas ir atsevišķs darbs, kurš

prasa daudz laika un arī naudas, grāmatas pērkot un te-

ātrus apmeklējot. — «Fest auf Solhaug» 15
esot loti dārgi

inscenējams, kā man reiz teikts. — Gaidīšu nu atkal uz

jaunām ziņām no Tevis; es biju lielās bažās avīžu ziņu

dēl par klizmu uz laukiem, 16 bet, kā liekas, viss izgājis

puslīdz. Raksti par avīzi. Paliec sirsnīgi sveicināts, dārgo
Jānīt. Tavs Jānis.

Vēstules malā pierakstīts:

Vai taisnība, ka «Dzīve» ir Kfurševicam] un L[anderam]

nodarījusi ko? 17 Pastāsti, kā ir. Sveiks.

276.

E. BIRZNIEKAM-UPĪTIM.

Kastaņolā 1910. gada 12. oktobrī

Sirsnīgi sveiki! Par «Zelta zirgu» nav vairs bēdu, nu-

pat iznācis,' bet gan jābēdā par Jums, mīļais, labais zelta

cilvēks, ka nedabonat atpūsties. Vilis2 brēkšus brēc, ka

Jūs par daudz strādājot, un nu nebraukt atvaļinājumā.

Tūliņ sēstaties, ja nav cita, tanī pašā zelta zirgā, un laizā-

ties ceļojumā. Mēs stipri uztraucamies, ka Jūs mūsu dēļ

gribat palikt mājās, un Ajspazija] Jums visā nopietnībā pie-
kodina braukt; viņai nebūsmiera, pirms Jūs nebūsat izbrau-

kuši. Viņa vāja veselībāun toties vairāk jūt, cik Jums vajga

saudzēties. — Bez «Z. zirga» taču arī B[aumane] par «Ū.

v. N.» atsūtīja 50 rbl., un cerams, ka arī no izrādēm kas

ienāks. — Nupat stipri strādāju pie dzeju krājuma
3

;

drusku pārņēmos un jau atkal atpūtos, un pēc nedēļas

laikam izies uz Jums. A. arī pamazām strādā pie lugas
4
.

Viņa liek Jūs mīļi sveicināt un likt braukt. Daudz mīļu,

mīļu labd[ienuļ.

Atklātnes malā pierakstīts:

«Dullais Dauka» un Čehova 111 tūliņ iznākšot klajā.5

Sveiki.
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277.

E. MELNGAILIM

Kastaņolā 1910. gada 12. oktobri

Melngjailim] 12. 10. 10.1

Katra vēstule un kartiņa no Jums ir man pārsteigums

ar savu īpatnību un sirsnību, kādas ir tikai gluži patstā-

vīgām un noslēgtām patībām. Un tādas mani vienmēr ir

ārkārtīgi pievilkušas un saistījušas. Jūsu mierinājuma
vārdi, kuri nāk no man neparasta pasauls uzskata, mani

varbūt tādēļ aizkustina jo vairāk. Mūsu savādību līnijas

pagarinātas sastopas augstākā kopībā.
2

Mūziķim vajga būt brīvam arī tekstā, dzejnieks nevar

viņam priekšā rakstīt mūzikā. Tā ir vislabāk, ka no pla-
šāka teksta izvēlas, kas vajadzīgs, un dara pārgrozījumus,
cik vajga un der.

278.

A. DEGLAVAM

Kastaņolā 1910. gada 16. oktobri

Mīļo brāli, nu jau es arī vairs netieku pie darba, nepa-

spēju ne vēstules norakstīt; p»e mūsu vecām lēkmēm: sli-

mības un darba, pienāk nu vēl klāt apciemojumi, un tie

nogurdina gandrīz tāpat kā darbs. Divi mēneši beigti,1
uu nu vēl stāv priekšā.

2
— Nosūtīju tikai ar mokām Tev:

pārstrādāto «Kl. gr-tu» un pantiņus Voišelim3
,

un dzejo-
tus] «Ausekļa» kalendārim4

; tagad uz svētkiem 5 vajdzētu

iznākt «Ug. v. N.» II izdevumam un jaunam dz. krā-

jumam 6, bet es vēl neesmu nosūtījis rokrakstus. Bet pirms

par Liepājas traci: atsūta telegrammu Lepskis,
7

vecais

biedris, šis galvojot par honorāru, un dala būšot tūliņ

klāt. Bija arī pēc 3 dienām 20 rbl. vecā parāda un no

jauna, pēc, vēl 10 rbl. Atnāk gara vēstule,8 ka esot pār-

pratumi, lai neatraujot Liep. latviešu teātrim lugas, šis

galvojot par samaksu, lai netaisot no izrādēm politisku

lietu, bet lai dodot arī šiem par maksu, kā jau veikala

darīšana. Atbildēju
9

— labi, lai ir veikals, būšu neitrāls;
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jo arī «Dz.» briesmīgi kompromitējusies ar atlaisto redak-

toru L. un K. tramdīšanu, kā vismaz rakstīja «Ziemelis». 10

(Atraksti, mījo brāl, cik tur taisnības?) Bet nu parādās

«Liep. Atb[alslī» mazs uzbrukums, aplinkus, Tev, ka Tu

aizliedzis." Aizrakstu Lepskim protestu
12, kuru še pie-

lieku klāt, kā gandarījumu Tev. Redzēs nu, kas būs tālāk.

Reizē pieprasīju no Lepska arī, lai samaksā visu vecu

parādu, lai atsūta aprēķinu (ko pats bij solījis) un lai sa-

maksā par «Gunas» izrādēm. Tad tikai lai prasa no

jauna; jo bij pieprasījis vēl «Tellu». Tiklīdz viņš man

atrakstīs vai samaksās, tūliņ Tev paziņošu, lai Tu zinātu,

kā rīkoties; tāpat paziņo arī Tu man, kad Tev kas jauns

nāk zināms. Raudzīsim, vai nevaram no Liep. teātra taču

izspiest, kas mums nākas; atraksti arī, cik Tev no viņiem
nākas un par ko. — Liep. siev. biedrību nevajga spiest; 13

vispār piedzīt stingrāk tikai no lielajiem. — Jā, vēl par

Liep. teātriem: kur uzveda «Faustu» un «Nogrimušo
zvanu»? 14 —Nu par «Kl. grām.». Izlaidu visu, kas pusoliciozi

bij atzīmēts, 15 arī pats vēl nolaidu, saliku biežāk sīkos

epigrammus, un iznāca 7 loksnes. Piedāvā bij. «Kult.»16

priekšnieks Dļambekalns], ka sastādīšoties pulciņš izde-

vēju; solīju viņiem dot, ja sastādās un ir nauda. Parādi

jauno rokrakstu kam, kas pieprot (caur Ansberģi cenzo-

ram), vai ies cauri. Visādā ziņā jārīkojas, ka top cauri

izlaižams. Ja neiznāk ar izdevēju biedrību, tad man šāds

plāns: izlaist 3 grāmatiņas pa 2—3 loksnēm un 2—3 dzeju
nodalām; tās tad būtu atsevišķas grāmatiņas un ietu caur

cenzūras oficiālu caurskati jumu; mums būtu droši, un,

kas izietu, tas izietu. Naudas arī uzreiz būtu mazāk jāie-

liek iekšā. Man liekas tāds plāns labs, atraksti, kā Tev tīk

un cik labi viņš izvedams. 17
— «Kl. grām.», protams,

nāks cits virsraksts un arī ievads, skatoties pēc apstāk-

ļiem, kas un kā izdos. — Izdot vajdzētu nedaudz eksem-

plāros: 1000, visaugstākais, 2000. — Gulbja naudu' 8
sa-

ņēmu, bet viņš negrib turpināt izdevumu, tātad tur man

nebūs cerams nekāds ienākums. — Daudz paldies par ap-

rēķinu 19, loti labi pārredzams, zinām, no kā ienāk un kā

tālāk rīkoties. — Sloss 20
saka, ka esot saņēmis pirmo sū-

tījumu
21. Viņš gaida, lai viņam izsūta pāris eksemplāru no

viņa grāmatas. Tagad es viņam aizsūtīju savu pirkto grā-

matu. — Rakstu arī tagad atkal steigumā, un, kad ko aiz-

mirstu minēt, tad pieprasi otrreiz. Elzīte nav labi vesela,

uznāca jau lietains laiks, un tad ir posts. Mums dzīvoklis

tagad par to pašu cenu (14 rbl. mēnesī ar mēbelēm un
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apkalpošanu), bet ērtāks: istaba un ķēķis (kura agrāk ne-

bija). Viena tik laikam būs nelaime, ka vairāk vilks, un

caurvēju Elza briesmīgi nepanes. Nez, kā nu būs. — Va-

sarnīcu nevar bez 5000.22
— Kas ir ar J. teātri, laikam iet

loti grūti? Vai ko saņēmi? esot vēl vecā parāda mums

ap 200 r. Grib apgrūtināt atkal ar biļešu nodokli? — Kā

Jums pašiem abiem klājas? vai esat veseli? Tavus priekš-
lasījumus bieži vajā.

23
Bet nu «Auseklis» sparojas.

24 Pa-

liekat mīļi sveicināti un skūpstīti no Jūsu

[RaiņaJ.

Vēstules t. lappusē augšmalā pierakstīts:

Doriņai aizsūti vēl naudas, viņa atrakstīja, ka neesot.
25

Gan Tu zināsi, cik viņai vajga. Sveiks.

Uz atsevišķas lapiņas rakstīts:

Cien. «Lliepājasj Aļtbalss]» redakciju lūdzu uzņemt seko-

šas rindiņas kā paskaidrojumu uz 4. septembrī nodru-

kāto ziņojumu no Liep. lļatviešu] teātra biroja, kurā tas

loti nevietā ironizē par mana priekšstāvja A. Dfeglavja kga

«aizliegumu». A. D. k. aizliegums L. L t-im uzvest «Gunu»

dibinājās uz to, ka šis teātrs nebija man maksājis hono-

rāru par agrākām izrādēm. Un es teātrim atļāvu «Gunu»

izrādīt tikai uz telegrammas pamata, kurā man pazīstama

persona galvoja par L. L teātri, ka tas samaksās tiklab

vecos parādus, kā arī honorāru par «Gunas» izrādēm. Tā-

tad te nav nekādas pretrunas starp A. D. k. aizliegumu un

manu atļauju. Manu materiālu intrešu aizstāvēšanā A. D.

kga rīkojumi uzskatāmi par maniem.

279.

K. ĶIRPĒNAM

Kastaņolā 1910. gada 18. oktobrī

Mīļo, labo, nu jau rakstu Tev trešo reizi, 1 bet atbildes

nav; vispār kopš M[ierlauka] ciemojuma man no Tevis

nav vairs ne rindiņas. Un es M. biju piekodinājis, lai jau

man vairāk raksta. — No J[aunā] teātra Mierkalns pie-

dzenot savu parādu, vai tā taisnība? To darītu cilvēks,

kas pats bija pirmajos pabalstītājos?
2 Un to dara acumir-

klī, kad J. teātrim vajga visvairāk naudas? — Par vienu

vismaz nerūpējaties tagad: es savu naudu3
neprasu ta-
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gad; es gaidīšu, līdz ienāks no «U. v. N.». Atraksti tikai,

cik liela tā summa pieaugusi; vasar Tu teici, ka esot

200 r. — Kādēļ Tu neatrakstīji tūliņ, kad L. Sk[ujeniece]
uzbruka «Dzfimtenesļ V[ēstnes]ī»? 4

— Vai «Fiesko» tika tik

maz izrādīts to kritiku dēl, kurās bij teikts, ka Vecjajam]
teātrim labāks inscenējums? 5 Vai Jaun. teātrim cēlās caur

to zaudējums un cik liels? Būtu rakstījis man, es būtu va-

rējis darīt iespaidu. 6
— Vai priekš «U. v. N.» trūkst vēl

daudz? vai 900 rbl.?7 Vai melnie nelūkos «U. v. N.» izrā-

des aizliegt? Vai nevajdzēs izrādīt tādēļ no vietas ik die-

nas? — Bet nu, mīļo, atraksti gan tūlīt, netūjojies, pāris
rindipu. Sveicini M[ierlaukuļ un draugus un esi pats mīli

sveicināts.

Vēstules malā pierakstīts:

Kādēļ «Dļienasļ L[apaļ» teātra kvīti par «U. v. N.» no-

drukāja tik vēlu pēc «Dz. V-a»?fl Sveiks, mīļais.

280.

A. PRIEDĪTEI

Kastaņolā 1910. gada 25. oktobrī

Mīlā Nīna, vai vēl aizvien nevari tikt galā ar savām

nepaklausīgajām plaušām? To es Tev saku; kamēr Tev

nebūs veselas plaušas, tikmēr Tu neprasi manas pumpas

izgriešanu.
l Kā iet mīļajam Brencim? Vai noturēsies ve-

sels viens pats? Par Paulīti nav bēdas, tas gan nebēdās. —

Davosā jau ir varen auksts, — 4°, mēs vēl dzīvojam ar

4-10, bet tomēr brēcam.

Atklātnes malā pierakstīts:

Strādāt varam loti maz. Daudz mīlu labdienu no mums.

281.

K. ĶIRPĒNAM

Kastaņolā 1910. gada 30. oktobrī

Mīļo, labo, es loti priecājos par Tavu vēstuli 1
,

mans

vecais draugs; nav nemaz tik grūti otru saprast, kad tik

viņu tura mīļu, un tā nu mēs saprotamies. Es Tev tik to
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gribēju teikt, ka gluži tehniski ir ērtāk pāriet uz īso vēs-

tuļu rakstīšanu, 10—20 rindiņas, kur paziņo telegrammu
stilā visvajdzīgāko. Piemērs tepat: «U. v. N.» būtu teātrs

varējis izdot kā teksta grāmatiņu, ja būtu agrāk par to

ziņots; nu jau esmu aizdevis «Dzirciemniekiem» jaunu iz-

devumu no «U. v. N.», un tagad teksta grāmatiņa ar to

jaunizdevumu konkurētu. — Sevišķu vakara izrīkojumu,

protams, pieņemu ar lielu prieku, lai sanāk ātrāk nauda

priekš «U. v. N.».2
— Pie teātra kases varētu gan pārdot

«Z. zirgu» un citas lugas, kuras izrāda; tās ir ļoti labas

domas. — Lielo paldies par izvilkumu no rēķinu grāma-
tas3. Es ar parādu maksāšanu teātri nebūt nesteidzinu;

man ļoti nepatīkami dzirdēt, ka Mierkalns tik netaktiski

izturējies un šinī grūtajā laikā atprasījis savu parādu
4

reizē ar bufetčiku, nostādamies tādiem vīriem līdzās; vai

H. Afsars] nevarēja viņu kā draugs atturēt no tik pārstei-

dzīga sola? Tas arī «J. D. L-ai» kaitēs, jo zina taču M.

tuvo sakaru ar avīzi.
5 Bet, no otras puses, teātrim labi, ka

tiek vaļā no tāda cilvēka, kas domājas viņu rokās turam

ar savu naudu un vienmēr draud savu personisku lietu

dēl. — Priecājos, ka Mierlauku pabalstījāt pret aktie-

riem;6 autoritātes direktoram vajga, un M. tā jau ir ļoti

labsirdīgs cilvēks; viņš krietns savā arodā un varbūt pir-

mais, kurš saprot kora lielo nozīmi, un darbīgs diezgan,
lai korus iedīdītu. — Nupat lasu «Dzīvē», ka «Agates

naidu» uzvēdīšot; 7
tā ir tā pate «Atriebēja», kuru Afspa-

zija) aiz labsirdības lāva O. Mucfeniecesļ jkdzei priekš
savas benefices izdabūt caur cenzūri tāpat kā «Gunu».

Nepareizi tomēr tas bij, jo J. teātrim vajdzēja dabūt to

pirmajam; necerēju jau nemaz, ka to atļaus. Protams, J.

teātrs var to izrādīt katrā laikā. Bet nu nāks tās pašas ne-

patikšanas kā ar «Gunu», jo O. M. jkdze laikam negribēs

dot savu cenzēto eksemplāri. Mierlauks.Tev jau būs tei-

cis, ka toreiz O. Muc. solījās nodot «Gunas» eks. J. te-

ātrim. — Viena mana vēstule tātad ir pazudusi: tur rak-

sti ]v, ka centīšos novērst uzbrukumus J. teātrim no

«Dzfimtenesļ Vfēstnešla» puses (tas nu ir jau panākts),
8

un

Krepliņam rakstīju, lai saka man kā lietpratējs, vai par

savu vasarnīcu varu prasīt s—s'/2 tūkstošu?9 Tagad līdz

ar projektējamo elektrisko tramu laikam vēl celsies jūr-

malas cenas. Lūdzu arī, lai viņš saviem pazīstamiem

piedāvātu pirkšanai to vasarnīcu. Es no viņas gribētu tikt

vaļā; man būtu brīva nauda, kuras mums tagad vairāk

vajga. — Madernieka zīmējums glīts ir taču, visa grāraa-
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tiņa
10

atstāj patīkamu ārēju iespaidu. Paliec mīļi, sirsnīgi

sveicināts no mums abiem un sveicini tāpat draugus.
Sveiks!

282.

E. BIRZNIEKAM-UPĪTIM

Kastaņolā 1910. gada 9. novembri

Sirsnīgi sveiki! Nerakstīju Jums tik ilgi tādēļ, ka visu

laiku strādāju pie dzeju krājuma 1
,

kurš prasīja daudz

vairāk laika, nekā biju domājis. Bez tam tiku traucēts no

ciemiņa, kurš nu jau ir 2 nedējas še.2 Tad arī visu pār-
rakstīju 2 eksemplāros; kalkulēju tā, ka krājums ies cauri

caur cenzūru, un tādēļ 1 eksemplāru nosūtīju taisni uz

Rīgu I[niņberģ]im un otru Jums, lai Jūs pārliecinājāties

un paši izšķirat, kur drukāt — Rīgā vai Pēterburgā. P-ā,

protams, daudz dārgāk maksās un ilgāk ies drukāšana.

Domāju, ka arī Jūs atradīsat, ka varbūt ar maziem i/lai-

dumiem varēs gan Rīgā drukāt.3 «U. v. N>, caurskatītu,

aizsūtīju arī I-im. Kad nedrukājat P-ā, tad satura rādītāju

nosūtāt Tim. Nāks vēl mazs ievads, kuru vēl neuzrakstīju,

jo biju noguris. — Mums ļoti žēl, ka Jūs mūsu dēl šogad

palikāt bez atvaļinājuma braukuma, 4
mana kārts par to

3

Jūs laikam vairs neaizsniedza. Afspazija] uz rudeni atkal

jūtas vājāka, tā ka nevar strādāt.

Atklātnes malā pierakstīts:
Esat mīļi, sirsnīgi sveicināti no mums abiem. Sveiki!

283.

A. DEGLAVAM

Kastaņolā 1910. gada 20. novembrī

Mīļo brāli, nupat saņēmu no Tevis izgriezumu iz «L[at-

vijasļ», kur L(iepājas] teātra atbildē Akurateram aizkeita

nez par ko arī mūsu lieta ar L. teātri.1 L. teātrs pārcēlis šo

lietu uz «L» tanī pārliecībā ka tur es viņu neatradīšu, jo

bij viņai jānāk «iļiepājas] A[tbalsīļ». 2 Faktiskā puse tāda:
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esmu saņēmis no Kovaļevska 10+20+50 rbļ„ t. i., 50 rbl.
vecā parāda un 30 r. par «Gunu». Paliekot vēl nesamak-

sāti: vecā parāda 30 rbl., un no jauna būs jau pāri par

50 r. Tūliņ pēc «Gunas» atļaujas K. izprasīja telegrāfiski
arī «Telia» atļauju, 3 ko es izdevu, vēl pirms Tavas vēstu-

les 4 saņemšanas, paļaudamies uz savu veco draugu un

darba biedri Kov., kurš bij rakstījis, paskaidrodams abu

L-as avīžu5
un teātru stāvokli, lūgdams, lai lugu atjauju

uzskatot par veikala lietu, un apgalvodams, ka mani ne-

blamēšot. «Dz.» viņš pārmeta bez jau pazīstamā sakara

ar «melniem» vēl K. un L. denuncēšanu, ko man apgal-

voja arī no citas puses un uz ko norādīja arī nelaiķis
«Ziemels».6 Pie saviem draugiem es stipri turos, un tā arī

šoreiz uzticējos Kov-am. Viņš arī solījās nodrukāt protestu,
ko Tev piesūtīju.7 — Tad atnāca Tava vēstule, un es tūliņ

aizrakstīju X am, lai atceļ «Telia» izrādes, nodrukā pro-

testu un sūta izskaidrojumu. 8 Atbiides neatnāca. Bet gan

atnāca ceļā pārmainījusies vēstule9
ar jaunu pieprasījumu

pēc «Vaidelotes» un paziņojumu, ka esot jau izsūtīta nauda.

Es atkal tūliņ rakstīju, ka par «Vaidelotes» atļauju tagad

nevar būt runas, lai pirms dod paskaidrojumus. Uz to arī

nav atbildes līdz pat šai dienai, kaut gan vēstule apdroši-
nāta. Arī tā nauda, par kuru ziņoja kā jau izsūtītu, nav

pienākusi. Tas ir viss. Nauda laikam beigta, — par to nu

nekas, jo uz to jau pašā sākumā nebij cerēts un tie da-

būtie 80 rb. ir kā no gaisa nokrituši; bet žēl gan, ka

viens vecs draugs beigts. Un no Kov. es to vismazāk

būtu domājis; viņš man atmiņā kā mīļš, jūtīgs un smalks

cilvēks. Vienīgais mierinājums, ka es šinīs gados jau daudz

piedzīvojis, un man vajadzētu būt īstenībā jau pieradu-
šam un trulam. Ka tā nav, tā tik mana paša vaina. — Ko

nu tagad tāļāk darīt? Kur atklātībā izlikt to lietu? Uz

«L.» es nevaru Jaut to lietu aizvirzināt;
10 oficiāli vēl jā-

raksta «L. A-ij», un, tā kā tā to neuzņems, tad paliek pāri

laikam tik «Dz.», kura ir piekritīga priekš Liepājas, vai

«D(ienas] LjapaJ». «Dz.» pret mums ir vienmēr izturēju-

sies korekti, ja pat draudzīgi, paliek tik K. un L. lieta,

par kuru arvien vēl nezinu pilnu taisnību (vai K. un L. ir

tikuši apcietināti? vēl tagad cieš? tikuši kratīti? jeb vai ir

pilnīgi sveikā?) 11. Un kā ir ar «D. L»? Vai Tu stāvi ar

viņu draudzīgi? vai mēs varam viņu ieskatīt par sev

tuvu stāvošu orgānu? — Tad nu pie visas līdzšinējās ne-

vajās un traucējumiem pienāk vēl klāt L. teātra lieta. Ir

tik nedēja, kopš nobeidzu lielāko daļu tekstu no jauna dz.
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krājuma 12
, ievads un daži sīkumi vel steidzīgi jāraksta,

bet es apguru. Tāpat vēl jāpārstrādā «U. v. N.» jaunizde-
vums grāmatā, bet, nelūkojoties uz visu steidzamību, to-

mēr es pie tā darba nevaru vēl tikt; par vēstulēm jau

nemaz nerunāju, visas guj neatbildētas. Uz darba nogu-
rumu vēl uzbrauca virsū ciemiņš, nu jau drīz mēness, bet

no prombraukšanas vēl nav runas. Es nemaz nezinu, kafdj
tā būs. 13 Varbūt Tu varēsi iedomāties tādā stāvoklī. Nav

vaļas ne par vajdzīgākām veikala lietām runāt, bet Tu

jau esi mūsu uzupurējošs gādnieks un būsi arī viens pats

rīkojies uz vislabāko. Naudu, ap 75 r.( saņēmu; laikam

nāk no J. teātra. —Ar «Kl. grām.» dari, kā zini;
14

no

manas puses tik viens noteikums: nedrukāt jaunā ortogrā

lijā; drukāt vecajā ortogrāfijā, 15 lai to varētu lasīt arī

plašākās aprindas, priekš kurām grāmata nodomāta. Kad

jaunā izdevēju biedrība, par kuru intresējās reiz J. Dam-

bekalns, grib to izdot, tad dod viņai; viņa laikam ir tā

l>ate, ko Tu sauc par «Kultūras» atliekām; 16 ja ne, dari,

kā pats redzi. Laikam būsi pārliecinājies un apjautājies,

vai tagad tā grāmata ies cauri. Paziņo arī Tu, vai ir jau
kas darīts izdošanas ziņā un kādas izredzes? vai būs iespē-

jams izdot uz ziemsvētkiem? — Vāka zīmējuma nevajga;

var pat likt «Kult.» emblēmu.17 Vislabāk jau ir «Kult.»

izdot, jo viņa jau to bij sludinājusi. 18 Zinies pats, mīļo

brāl, kā tiec ar to lietu galā. Kad Tev neērtības ar J. te-

ātri, varu ar viņiem tieši sarakstīties; tagad, kamēr Ķir-

pēns priekšgalā,
19

man ir cilvēks, uz kuru varu paļauties;
kad tā nebūs, tad atkal Tev, mīļo, būs jāurkē. Man bries-

mīgi žēl, ka Tev ar J. teātri tāpat nepatikšanas kā ar

Liepāju. Kov-isTev vēl pārmet taisni to, koTu darīji ar lie-

lāko piespiešanos, visvairāk uzupurēdamies priekš mums,

kad gāji pie L-jas policijas aizliegt izrādi 20 L. Lļatviešu]
teātrī. Viņi paši vienmēr sauc policiju palīgā pret Tau-

tas teātri, bet, kad pret pašiem to dara, tad ņem Jaunā.

Bet, mījo, dārgo brālīt, lai paliek nākotnē viņiem viņu

ieroči, nelieto tos un neej pēc tāda palīga; labāk lai tad

zūd nauda, kas mums nākas. Pie tiesas taču Tu negāji

citās lietās, piem., «Virpuja» dēl,21 un tas ir nepatīkamāk

priekš demokrāta nekā tiesa. Kad Tu gāji aizliegt to iz-

rādi, tad mēs par Tavu nolūku aizliegt nezinājām, jo tas

aizliegšanas motīvs, ka viņi nemaksā, atkrita nost līdz ar

izdarīto samaksu; ka Tev vēl citi aizliegšanas motīvi, to

Tu nebiji mums atrakstījis, un tā izskaidrojas telegrāfiskā

atļauja
22

, jo mums bij jādomā, ka nu jau viss labi. Labi



301

art, ka Tu to lietu neņem nopietni un viņas dēl neuzbu-

dinies. Visa tā Liepāja ir tik maziska, viņas strīdi tik ne-

jēdzīgi, ka man nav nekādas patikas viņos rakties. Viens

tik no svara, vai K. un L. ir denuncēti vai nē? Ka viņi
savā starpā un ar citiem plēsušies, to es zinu; viņi taču

latvieši. Bet tas fakts man būs mēraukla. — Nu par tiem

mēsliem pārpārēm runāts, viņi tiešām nav vērti to dārgo
stundu, kuras man atņem. Runāsim labāk par sevi. Kā

Tev iet ar darbiem un veselību, kā Emiņai? Mums kait

daudz grozīgais laiks; pārāk agri uznāca arī mums ziema,

pat sniegs ir jau kalnos. Ar veselību iet vāji, nu jau arī

man. Kad pieveikšu steidzamākos darbus, varbūt tad at-

kal tikšu augšā. Esat abi no abiem mīli sveicināti un

skūpstīti. Sveiki!

284.

E. BIRZNIEKAM-UPĪTIM

Kastaņolā 1910. gada 21. novembrī

Sirsnīgi sveiki! dabūjām Jūsu abas kārtis no tās pa-

gānu zemes
1

un priecājamies, ka neesat vel apēsts no

tiem daudzajiem suņiem, kuri blandoties pa Konstantino-

poli. Spriežam tā, ka Jūs būs pasargājušas tās skaistās

turcietes. Vai brauksat arī uz Grieķiju?
2 Tad atvedat no

turienes skaistas pastkartis. — Par dzeju 3 drukāšanu rak-

stīju jau Ifniņbergļam un prasīju viņa atbildi. «U. v. N.»

sūtīšana novēlojās, jo mums še ir ciemiņš 4
. — Kad Jūs

varēsim še sagaidīt?
5 Vai ar sultānu arī sat[ikātics] un

dabūjāt izrunāties?6 Sveicināt to izveseļojušos slimo vīru

un esat pats miji sveicināts. Sveiki.

285.

A. GULBIM

Kastaņolā 1910. gada 27. novembrī

Mīļais draugs! Sūtu šo vēstuli uz labu laimi caur H.T
,

kā Tu biji teicis;
2 kad Tevi nesastaps vairs tur, tad viņš

nosūtīs Tev pakal, kad būsi uzdevis savu adresi; citādi
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atsūtīs man atpakaļ manu vēstuli. — Es Tev nerakstīju
iik ilgi tādēļ, ka man bij steidzams darbs;3 bet ari bez

tam būtu laikam Tev nerakstījis, jo nav nekas patīkams

Tev sakāms, un tagad pēc ilgāka laika varu rakstīt mie-

rīgāk; varbūt arī tagad saprotu Tevi labāk. Tev jāzin,
ka Tava vēstule ir tik savāda, kādu es no Tevis saņēmu
tikai reiz — [19106. vai [19]07. gadā, kad Tu biji galīga

izmisumā par sevi.
4 Tonis tagad gan ir gluži citāds, un

tikai vecs draugs to var panest, bet varbūt Tu taču atkal

esi izsamisis, un tādēļ es Tev atbildu, neskatoties ne uz

ko: Tu atsakies tagad no sava galīgā lēmuma — izdot

pasauls literatūras tulkojumus. 5 (Tu tikai maldies, teik-

dams, it kā tas nebūtu bijis jau sen — pavasar — galīgi

nolemts )6 Tu atsakies, tas pārāk dārgi maksāšot. Labi.

Bet nu Tu pieved vēl pulka citu motīvu, kuri Tev laikam

ieteikti no kādiem neattīstītiem un iedomīgiem cilvēkiem,

jo Tevi pašu es taču esmu turējis par pārāk prātīgu priekš

tādiem ieskatiem. Tie ieskati arī nebūtu cienīgi priekš
vīra, kurš grib saukties par manu draugu. Tu saki: pa-

sauls literatūras izdevums nevar ierosināt neko lielu un

jaunu, pasauls literatūra pat būtu kaitīga, jo Tu viņu pie-

līdzini «citiem sekliem un nevērtīgiem izdevumiem, kuru

tā jau leģions». Tātad taisni no Tevis man jādzird, ka

Šekspīrs, Sillers, Gēte, Puškins, Ļermontovs, Lesings, Ib-

sens un daudzi citi, kuri līdz šim tika atzīti par cilvēces

lepnumu un kurus vien es tulkoju, ir «kaitīgi, sekli un

nevērtīgi»! Un visa pasauls literatūra neko lielu un jaunu

nevar dot! Tikai Gēti Tu gribētu, lai es tulkoju, it kā

Gēte nepiederētu pie pasauls literatūras vai atkal būtu

kas pārāks! Tu gribētu mani izsargāt, ka manos rakstos

nebūtu ne mazākās ēnas no sakara ar šo «tirgus preci»,

t. i., pasauls literatūru, un taču taisni es visvairāk no vi-

siem latviešu rakstniekiem, varbūt pat vienīgais, esmu

uzņēmis sevī visu šo cilvēces kultūru, šo Tevis nicināto

pasauls literatūru, kura vienīgā spēj dot pamatu un spēku

ne vien personām, bet masām un virzieniem. No kultūras

visuma uzņemšanas vien tik var izaugt kas jauns un liels.

Pus mūža ziedodams veselas klasiķu bibliotēkas tulkoša-

nai, es gribēju arī latviešu tautai dot pirmo pamatu un

iespēju radīt iz sevis ko jaunu un lielu. Un, man liekas,

es to arī esmu panācis, jo mūsu tauta sāk sabiedriski at-

mosties un piedalīties pie civilizētās pasaules, pie Eiro-
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pas dzīves. Vai man tas viss ir jāsaka7
tam, kurš ar dažu

pasauls literatūras rakstu izdošanu manā tulkojumā8 likās

man palīdzam šinī grūtajā darbā? Vai Tu visus šos gadus
nebiji nojautis, ka Tu izdodams arī piepalīdzi pie kultū-

ras darba jeb, kā Tu tagad saki, pie «tirgus preces» izd»>-

šanas? — Un ko tad Tu tagad liec «tirgus preces» vieta?

Loģiski slēdzot, jādomā, ka visu pasauls literatūru atsver

pēdējo gadu dienas ražojumi. Bet vai tad Tu vienīgais
no prātīgiem cilvēkiem neesi pamanījis, ka šīs modes

grāmatas novecojas jau pēc 1 gada vai 2,3 gadiem? un

pasauls literatūra ne tūkstots gados! — Man gluži kauns

tik pašparsevi saprotamas lietas Tev tik plaši pierādīt,
bet man liels žēlums par Tevi, un Tu esi bijis manim

draugs; priekš tiem es daru daudz. Loti var būt, ka taga-
dējā garīga apjukuma un marlitisma9 laikmetā Tu arī esi

izsamisis un, noliegdams pasauls literatūru, esi padevies
pārvarošai ikdienībai. Vēl vairāk var būt, ka Tu esi ticis

pārliecināts par manu tulkojumu mazvērtību, jo viens

mans atklāts draugs un slepens ienaidnieks (kritiķis A.

Upīts) jau teicis, ka es tulkojot par daudz pavirši.
lo Pro-

tams, pret tādu pārmetumu manam pilsoniskam godam
es neaizstāvēšos; katrs jau var salīdzināt tulkojumus
ar oriģināliem un atrast, ka tulkojumi pēc «Fausta» ir

vēl rūpīgāki un labāki. Bet Tev, protams, paliek tiesība

ticēt, ko saka, kad tik vien tas noder Tavām veikala in-

tresēm. — Es Tev arī par visu tik plaši un atklāti varēju
rakstīt vienīgi tādēj, ka man tur nav vairs veikala intre-

ses, ka es atsakos no pasauls literatūras savu tulkojumu

izdošanas Tavā apgādībā." Es Tev tātad pasauls literatū-

ras svaru aprādīju ne savā, bet vienīgi Tavā labā, lai Tu,

kas skaitījies par manu draugu, netaptu līdzīgs kādiem

nejēgām. — Bet var būt vēl viens iemeslis: varbūt tas

pats nejēdzīgais laiks un tie paši Tavi nejēdzīgie pazinās

Tev laupījuši ne vien ticību uz kultūru, bet arī uz Tevi

pašu, jo Tu «atstājot uz vēlākiem laikiem līdz ar biblio-

tēku arī savu literārisko darbību». Tas nu būtu par visu

tas bēdīgākais. Tad Tu būtu galīgi padevies ikdienai un

Tev paliktu tikai vēl veikals, bet es nezinātu, kā tādam

draugam vairs palīdzēt. Un Ajspazijai] bija vēl taisni tagad

projekts, attiecoties uz Taviem oriģināldarbiem; par to

nu vairs nav runas. Tu tiešām esi uzliesmojošs un atslāb-

stošs raksturs, ļaujies no visiem ātri nospiesties; tomēr

es negribu vēl ticēt, ka pēc «Kaspara un Birutas» sacerē-
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šanas un pēc daudzajiem priecīgajiem literāriskiem plā-
niem Tu būtu atkal izmisis. Vairāk es ticu, ka Tev ir

ieteikti citi izdošanas projekti, un tiem, kā jau teicu, es

negribu ceļā stāties; tā jau nebūtu pirmā reize, ka Tu,
mani atstādams, piegrieztos citiem. Varbūt arī, mani sau-

dzēdams vien, Tu rakstīji par to pasauls literatūras ne-

vērtību; bet es mīlu labāk tiešu teikšanu, kā draugam
klājas. Ļaunā Tev to nekad neņemšu. Bet to es gan Tev

ļaunā ņemtu, ka Tu pats par sevi izsamistu. Lai nu kā,
vienmēr es Tevi pieminēšu labā un vienmēr Tev teikšu:

tici pats sevim! Paliec vesels.

Vēstules malā pierakstīts:

Naudu12
caur Krepliņu dabūju pareizi; bet arī tieši uz

manu šenes adresi vari sūtīt. Sveiks.

286.

A. GULBIM

Kastaņolā 1910. gadā, ap 27. novembri

Mīļais draugs!

Es pret Tevi arvien esmu bijis atklāts, un man tiesība

no Tevis prasīt to pašu, jo citādi jau draudzībai nav ne-

kādas nozīmes. Kad Tu negribi vairs izdot manus darbus,

tad saki to skaidri, — es tad ierīkošos citādi un Tev to

nebūt ļaunā neņemšu. Bet tie aplinki Tavā vēstulē man

gan nepatīk. Pasauls literatūras darbus tulkojumā izdot

Tu negribi, bet Gēti gan,
1

— it kā Gēte nepiederētu pie

pasauls literatūras vai būtu kas augstāks par to?

287.

A. DEGLAVAM

Kastaņolā 1910. gada 28. novembri

Mīļo brāli, nupat saņemu Tavu vēstuli. — «Kl. grā-
matā» izlaid, kad cenzors to prasa.

2 Lai neizjauktu gr-as

sastādījumu, tad epigrammas, kas pa divām liktas uz vie-

nas lappuses, ir šķiramas pa vienai uz lappusi, tik daudz,
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cik dzeioļi tiek izlaisti cenzūras dēļ. — No cenzūras caurlū-

kots eksemplārs tad arī var tikt pārdots kādam izdevējam,
kad jaunai izdevēju biedrībai nav naudas.3 Piem., Goltam. —

50 rbļ. naudas par «U. v. N.» es dabūju,
4 bet nevarēju

kvitēt, nezinādams adreses. Es nesaprotu, kādēļ vajdzēja
izdevumu pārdot un vēl tik pārmērīgi lēti, 1000 eks. par

175 rbļ.?5 Taisni tagad, kur lugu taisās uzvest un kur

grāmatu labi pirks! Aizej, lūdzams, pie Baumaņa kdzes

un saki, ka es gribu, lai visu pārdevumu atceļ un es at-

maksāju atpakaļ Raņkim visus 175 rbļ., ar kuriem viņš
dabūs 1000 rbl., pat atrēķinot par komisiju vēl 650 r.!

Par ko B. kdze grib zaudēt veselas 2/3 no visas naudas?

Un Raņķis taču arī pārāk godprātīgs, lai taisītu tik ļoti
labu veikalu. — Kad dabū atpakaļ, tad nodod komisijā
vai nu Raņķim, vai kuram katram par 30%. 6

— No Liep.
teātra esmu priekš 4 dienām dabūjis vēl 10 rbļ., tātad

visa kopā — 90 rbļ. 7
— Paliec nu mīli sveicināts un skūp-

stīts un izturi pie sava mīļā Emsīša, neesi tāds rezgalis kā

Tolstojs. 8 Lūk, kā viņam gāja, tūliņ saaukstējās aizbēg-

dams, tā iet. Sveiki!

288.

E. PĪPIŅAM

Kastaņolā 1910. gada 2. decembrī

Mīļo biedri, man visu laiku liels darbs un lieli traucē-

jumi,
1 tādēļ rakstu tik vēlu.2 «īzgl-as» stāvoklis nav patī-

kams, ārēji un iekšēji, un ilgi varbūt viņa neies,3 kā jau

Jums izg[ājušoj reiz teicu.4 Diemžēl vaina nav pie pret-
niekiem vien: principā nav skaidrības un taktikā pareizī-
bas. Gandrīz jājautā, kādēļ «Izgl.» uzņemas vjēsturiskā]
materiālisma grēku, kad viņa tik vainīga nemaz nav?5

Vai bij jāsaka, ka v. materiālisms viņas princips, kad

gluži mierīgi blakus Jansonam strādā šī v. materiālisma

sīvākais apkarotājs K. Skalbe? Un vai daudz mazāk pār-

liecināts pretnieks Zeltmatis bij jāizraida iz žurnāla ārā?6

Jūs to uzskatīsat par taktikas jautājumu. Bet kāda tā ir

tdktika un kāds takts, ka laikraksts 7 uzbrūk pats saviem

līdzstrādniekiem? Uzbrucējs Z-im bij pat viens no redak-

toriem. Jūs pan paskaidrojāt, ka nosaukšana par «dile-

tantu» vēl neesot nekas, esot vēl daudz stiprāki vārdi,"

bet vai nu katrs pēc tāda stipruma kāro? Kad jau laikrak-
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sti nošķīrušies pēc partijām, tad rakstnieki uzbrukumus

izbaudīs diezgan pretnieku pusē un savā pusē vini tad

gan vairāk meklēs patvērumu un aizstāvēšanu.

289.

A. DEGLAVAM

Kastaņolā 1910. gada 5. decembrī

Mīļo brāli, pāris kārtīs' Tev jau atbildēju uz steidza-

māko. Sūtījumu2
saņēmu un rakstīju, lai Tu lūko atcelt

«U. v. N.» pārdevumu, jo tā grāmata aizdota par smiekla

cenu un pirms paša labākā pārdošanas laika.3 Atmaksā visus

175 r. Raņķim un nodod grāmatu komisijā.
4

— «Kl. gr-as»
jaunizdevurau, arī sastrīpotā veidā, vari izdot «Lāpas»

apgādībā.
5 Drukā ne vairāk par 1500 eks-iem; gan jau

pēc varēs izlaist otru izdevumu, kad vajdzēs. Cena par

7 loksnēm lai iet zemāka par parastām 10 kap. loksnē, tā-

tad 8 kap. un kopā — 60 kap. — lestāties «Lāpā» par

pajenieku gan nav ērti,6 kad pats nevar nekur līdzi ru-

nāt, ne ko pārzināt un var iekļūt nepareizā stāvoklī. Tik-

līdz Tu tur vairs neesi, tad paziņo man par to. Tā jau

man bija ar nelaiki laikrakstu «Vārpām».7 Bet «Lāpai»

naudas vajga, un tagadējais sastāvs ir pabalstāms, tad

iemaksā ari tos 25 rbl. dajasnaudas. — Jaunizdod(amāl
«Kl. gr-a» lai saucas par «Lauztās priedes», ja nelaiž

cauri par «Vēja nestas lapas»
8
.

Klāt pieliktais ievads
9

jā-
ieliek priekšā; tam cenzors taču arī nebūs pretī, vismaz Tu

par to neraksti. Piemetinātās rindiņās viņš arī neatradīs

nekā strīpojama. — Un nu, rīkojies nu, mīļo brāli, ka

iznāk pa godam. Vēl vienu; ne par ko nedrukājat latīņu

burtiem! 10 Paliec vesels un esi mīli skūpstīts un sveicināts.

Vēstules malā pierakstīts:

Aizkavējos ar rakstīšanu atkal tādēļ, ka vēl arvien bij

tas traucējums"; nu tik esmu brīvs! 12

Uz atsevišķas lapiņas rakstīts:

Sīs rindiņas liekamas kā ievads dzeju krājumam!

Gadus atpakaļ bij laiks, kad es rakstīju sekošās rindi-

ņas
13

: «Sūtīdams savu grāmatiņu Jums, draugi» (v. 1.1. ielikt

visu ievadu (2 lapp.) no «Kl. gr-as»! Priekšpēdējā rindiņā

pārgrozīt: «Kad ies celsies) viņi, ies (nej celsies).).

Tad seko šīs rindiņas no jauna:
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Gadus atpakaļ tas bij, kad es to paredzēdams rakstīju;

un nu man pretī nāk mērenība, uz pirkstu galiem virzī-

damās, brīdinot rokas sacēlusi, neatlaidīgi čukst: «Lūk nu!

Ko es teicu? Tā nevar. Tas laiks pagājis; ir ikdiena!» Ar

prieku rāda man, ka vaļējās dziesmu lapiņas aiznestas

no vēja projām, ka grāmatiņa saplosīta, ka priedes no-

lauztas, ka laiks, bailīgi ierāvies alā, nekustas.

Ar visām sērām man neviļus jāsmejas. Vai tad tas tur

alā ir laiks? Tas jau ir gļēvums. Laiks neietilpst nekādā

alā; viņš stāv brīvā gaisā, kalna galā un griež savu lielo

riteni, ka vaļējas lapiņas klīst vien. Vai nemanāt, ka ri-

tens pārvar nāves punktu? Ka lēni pārvēršas ikdiena par

svētdienu? Lai klīst lapiņas vējā, lai cik maz jūs viņas

uzlasāt, — viņas ir zīmes no bijušās un nākošās svētdienas.

290.

A. LŪKINAi

Kastaņolā 1910. gada 15. decembri

Miladv 1
, cienījamā draudzene! Saņēmu Jūsu laipno un

skaisto kartiņu un daudz par daudz naudas (jo mani izde-

vumi bij tik — 3 fr.).
2

— Mozus tiešām ir man ideālfi-

gūra, tikai kā lai sasniedz priekš līdzības to bārdas milzī-

gumu?3 Un, jo tuvāk Mozum, jo tālāk no Jūsu prasījuma:
sievietīguma vīrietī. — Mēs priecājamies, ka Jums Roma

patīk arvien vairāk; labi, ka vismaz Jūs no mums trijiem

viņu redzat. Rakstāt vien ar visu sparu, gan atpūtīsaties
vēlāk, — Jūsu vēstules tik spirgtas un skaisti rakstītas,

ka redzami rāda Jūsu garīgo atjaunošanos pēc krīzes.

Daudz labu dienu no Jūsu R.

291.

A. RAŅĶIM

Kastaņolā 1910. gada 19. decembri

Cien. kungs! 19-12. 10.

Rakstu Jums «Ug. v. N.» 1000 eks. atpirkšanas lietā, 1

tādēļ ka pazīstu Jūs kā goda vīru. Kā tādam Jums šinī
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lietā nevar būt no svara nekādi citi blakus apstākli, bet

vienīgi tas, ka es piedāvājos atpirkt no Jums atpakaj tos

1000 eksemplārus (visu no Jums saņemto summu —17/2

kap. — 1000 eks. = 175 rub. — BļaumaņaJ kjundze] sa-

maksāja man), kuri, pēc manām domām, ar 17/2 kap.
eks-ā, kamēr tiks pārdoti par 75 kap., ir pārāk lēti pirkti,
ievērojot vēl to, ka pašlaik lugu taisās uzvest un to pirks.
Kad Jūs jau esat pasteigušies tos tālāk izmainīt, tad vēl

ir iespējams, ka Jūs nolīdzinājāt to pārāk lielo starpību

starp cenu, par kuru Jūs pirkāt un par kuru pārdosat, —

no 75 kap., atskaitot 30% par komisiju un, teiksim, 10%

par visa skaita noņemšanu uz reizi, vēl paliek līdz 17V2

kap. starpa no apmēram 25 k. par eks.

Protams, iespējams tas tikai tad, kad arī Jūs pats uz-

skatāt sevi tā, kā es Jūs uzskatu. Ceru, ka nebūšu savā

labā uzskatā vīlies. 2

Paliekat sveiki.

292.

B. PRIEDĪTIM

Kastaņolā 1910. gada 20. decembri

Mījo, dārgo Reinīti, kādu labu vārdiņu Tev lai saka,

kas Tevi varētu mierināt?' Es tik ilgi nerakstīju, jo zinu

no piedzīvo jumiem, ka mierinājumi nekā nelīdz. Kad pats

esi jau mierīgs ticis, tad var arī pieņemt no cita mieri-

nājumu. Tev viena apziņa paliek, ka Tu ciet netaisnību,

arī tā jau mierina; mani tā vienmēr visvairāk mierinā-

jusi. To rūgtumu Tu pārvarēsi ātrāk, jo Tev dabā nav

niknuma. Un, galu galā, es vēl Joti ceru, ka fabrika ap-

domāsies. Ja ne, tad Tu gan atradīsi citu vietu, bet viņi

citu tādu kā Tevi nekad neatradīs. Vislabākais būtu, kad

Tu brauktu atpūsties uz Davosu; tad es pie Tevis aiz-

brauktu.

Atklātnes malā pierakstīts:

Atraksti pats kādas pāris rindiņas; neesmu no Tevis

tik sen dabūjis. Atraksti, kad ir kas jauns. Paliec mīli

skūpstīts, paliekat visi veseli!
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293.

B. PRIEDĪTIM

Kastaņolā 1910. gada 24. decembrī

Mījie, dārgie draugi, nākam ar laimes vēlējumiem uz

svētkiem; lai nu vismaz novērstos no Jums draudošais

sitiens,' kurš Jo sāpīgāks tādēj, ka aizskar goda jūtas.
Bet ticat man, vecam praktikim, tādās lietās: šādi pirmie
sitieni ātri pārlaižami; grūti viņi tiek daudz vēlāk, kad ir

sakrājušies pa simtiem un netop laikā izlīdzināti. Tura-

ties tik abi stipri kopā, tad jau gan piedzīvosat labāku

jaunu gadu. Un kopjat veselību, tagad Tava reize, mīļo
Brenci.

Atklātnes malā pierakstīts:
Atrakstāt, kad notiek pie Jums kādas pārmaiņas. Pa-

liekat mīli sveicināti un skūpstīti.

[Paraksts.]

294.

B. PRIEDĪTIM

Kastaņolā 1910. gada 24. decembrī

Pirmos likteņa sitienus1 viegli panest un aizmirst; tik,

kad viņi sakrājušies pa neskaitāmiem simtiem un kad vi-

ņus vairs nevar visus atminēt, tad viņi top neaizmirstami

un nepanesami. Ka viņi tad ari top izlīdzināti, tā nasta

caur to netop vieglāka.
Tad tik var krīze glābt, pilnīga pasaules uzskatu pār-

maiņa. Jāizšķiras priekš pilnīgas pasaules nicināšanas un

aktivitātes vai atdošanās un pasivitātes, un pašnāvības.

Tas laiks ir ap dzīves vidu vai drusku tam pāri, skatoties

pēc tā, cik daudz kurš liotoļis dzīvi.

295.

E. BIRZNIEKAM-UPĪTIM

Kastaņolā 1910. gada 25. decembrī

Sirsnīgi sveiki! rakstu uz labu laimi uz turkiem1
,

bet

reizē arī uz Baku, nezinu, kur esat. Lielo paldies par nau-

das sūtījumu, kuru saņēmu divas reizes, termiņa dienā.
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Tātad arkitekts ir akurāts. 2 Otru eksemplāru no dzej.
kr[ājum]a3

sūtīju tādēļ, ka gribēju drukāt Pēterburgā, un es

domāju Jūs pārliecināt, ka varēs arī Rīgā. 5 loksnes jau

saņēmu no Ifniņberga], bet nu uzreiz jau 3 nedēļas nav

turpinājuma. — Daudz paldies par aizrādījumu uz Egipti.'
Kāda tur pasu kārtība? — To dz(ejolu] eksemplāru lūdzu

atsūtīt man atpakaļ. — Paliekat daudzreiz mīli sveicināti

uz svētkiem. 2ēl, ka nevarēsat atbraukt līdz mums.
s

Sveiki.

Atklātnes malā pierakstīts:

Saņēmu nupat pārējās loksnes no korektūras. Laikā

viss būs gatavs. Sveiki!

296.

F. ROZIŅAM

Kastaņolā 1911. gada 8. janvāri

Mīļais, dārgais draugs! Laimīgu jaunu gadu arī Tavos

apstākļos! 1 Tādu spēku un veselību, kas visu panes un

pārvar! Ar brīnumu esmu dzirdējis, ka Tavs spēks ir

vienmēr audzis, bet, ja kad, ja reiz viņš draudētu Tev

izbeigties, tad mīlestība, kas Tevi pavada katru soli, lai

Tev dod viņu no jauna; tad smel arī no šīs sirds, kas Tevi

vienmēr piemin še un citur. Klusēju tik ilgi, jo gribēju

nākt pie Tevis, cienīgs Tavas draudzīgās atzinības un

Tava nenogurstošā darba. Nu es arī tiku strādājis un

nobeidzis vienu darbu,2 kuru gribētu redzēt Tev patīkam,
kad nāksi brīvs. Vēl nedaudz gadu, kurus Tev palīdzēs
īsināt Tavs darbs un apziņa, ka arī tur Tu neesi nekad

viens, kaut arī tāds justos. Palieci tikai arvien sveiks,

dārgais draugs! Tavs [paraks/s].

297.

V. DERMANIM

Kastaņolā 1911. gada 8. janvārī

Mīļo, dārgo veci! Ceru, ka šis tālais laimes vēlējums

uz jaunu gadu sasniegs Tevi. Kaut gan dzirdu, ka šķēršļu

topot arvien vairāk. Arī šīs rindiņas, pie Tevis nākdam.is,
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jūtas kā treliņu priekšā, kuri šķir apmeklētājus no mīļa-

jiem.l Ko es Tev varu teikt? Esi sveiks miesās, kā Tu al-

laž biji, gan jau tad gars būs jo sveiks. Es dzirdu, ka Tu

uzturoties spirgts arvienu, un priecājos uz nākotni, kad

Tu būsi arī brīvs. Paliec sirsnīgi sveicināts no Tava

\paraksts).

298.

H. ASARAM

Kastaņolā 1911. gada 9. janvāri

Buon capo d' anno carissimo! 1 Nupat lasu «J. D. L.»

pēdējo 1910. g. numuru, Jūsu vārdus gadu maiņā,2 M. A.

«Vecgada naktī»3
un domāju, ka taču esam biedri visām

nesaskaņām par spīti. Gribēju Jums jau novembrī rakstīt

vēstuli, sūtīju iepriekš materiālu mazam artiķelim, bet

tas palika neuzņemts, tad paliks arī vēstule. Būtu sūtījis

ari kādus dzejoļus kā atmaksu par brīveksemplāru, bet

Jūs nekad neprasījāt, un arī nupat iznākušiem krājumiem

nekā neuzņēmāt paraugam, tad arī tie paliks. Tikai vienu

gan varu sūtīt senam draugam: miglior continuazione!4

Un, kad Jūs tāpat domāsat un Jums būs kas ko teikt, tad

atrakstīsat.

Distinti salūti.5

299.

E. BIRZNIEKAM-UPĪTIM

Kastaņolā 1911. gada 9. janvārī

Buona fine c miglior principio d'annol1

laimīgu jaunu gadu un sirsnīgus sveicienus.

Jānis.

300.

A. DEGLAVAM

Kastaņolā 1911. gada 9. janvāri

Jaunu gadu ar jaunu laimi, mīļo brāli un mās'! Tas ma-

zais, skaistais pastnieciņš uz spārīša
1 atnesa no Jums visu
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labu — daudz skūpstu un mīlestības, un vecas draudzības,

un lielu kušķi naudas un smuku grāmatiņas izdevumu,
2

un beigās vēl labu, saulainu laiku, jo līdz tam pie mums

bij lijis. Par visu lielo paldies, un Jums tāpat visu, kas

vien labs, veselību un brangu izdošanos visās lietās. —

Rakstījis butu jau agrāk, bet tā pate cieminiete3
, atpakaļ

braucot, atkal pieturēja še uz nedēlu, un drīz gaidāms
vēl. — «V. n. |.i ir iznākusi glīta maza grāmatiņa, cena

piemērīga, un uz pašiem svētkiem, kad pērk. «Taurētāja»

zīmogs4 piestāv loti brangi tekstam un izdevēju firmai.

Lielo paldies Tev, mīļo brāli, par Taviem nemitīgiem pū-

liņiem un pateicos arī tāpat citiem izdevējiem. Cik ek-

semplāru tikāt drukājuši? Uz svētkiem un jaungadu ies

labi, un otrā grāmata «Tfieļ, kas neaizmirst» nemaz ne-

konkurēs, bet viena, otru papildinās, jo viņas [taisni?]
no sākta gala bij domātas kā vistuvāk kopā saderīgas, kā

divas dajas, kurām pienāks klāt vēl trešā.5 Tā jau arī bij
paskaidrots priekšvārdā. Atsūti nu vēl kādus pāris ek-

semplārus man. Redakcijām arī piesūtāt. Ko tagad laidī-

sat kā otru grāmatu? — Tagad laikam arī dabūsat pabal-
stus un biedrus no arodniekiem. Novēlu labākās sekmes

«Taurētājiem». Un Tev un Emsiņam no mums abiem

daudz, daudz skūpstu.

301.

A. DEGLAVAM

Kastaņolā 1911. gada 9. janvāri

Jā, vēl par honorāru par «V. n. 1.». — Lai «Taurētāji»

dara paši, kā zin un spēj; es jau neiešu viņus piespiest

un prasu tikai kā no «Kultūras», lai neizpauž, ka maksā

man lēti, jo pret grāmatizdevējiem mana cena ir 50 rbļ.

par loksni un to es negribu iet'zaudēt. Redzat, kā tagad

sāk rīkoties viņu sindikāts. Lai «Taurētājs» maksā pusi no

skaidra atlikuma vai, ja cieta cena, tad apmēram to pašu.

Noteikt to var tik, kad zina eksfemplāru] skaitu un izde-

vumus. — Raņķim rakstīju, bet viņš teic, ka jau viss iz-

pārdots 1 (: vēl 230 eks.), un liedzas piemaksāt. Tagad vi-

ņam arī uzbrukusi liksta un lai paliek. — Par tiem vir-

zienu rakstiem2
tagad negribas nekā rakstīt, esmu pārāk

noguris; mani teorētiskie uzskati Tev zināmi, praktikā un
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Rīgā es nevaru runāt līdzi, tur man var kļūdīties. Vēl-

reiz, mīļo brāli, daudz, daudz labu dienu un skūpstu —

[paraksts].

302.

A. LŪKINAI

Kastaņolā 1911. gada 9. janvārī

Daudz paldies, cienītā kundze, par labām ziņām: 10 lbl

veselības ir liels ieguvums! Mēs ar to nevaram lielīties!

Asp[azijaJ pat 1 klgr. pazaudējusi. Daudz paldies par sir-

snīgiem vārdiem un labu humoru, tas Jums tagad būs

vajadzīgs, tāpat cien. Lūkina kgm. «Lai dzīvo karš un

Polija!» man loti patika, cien. kgs,
2

— bet kā Jums pa-
tiks: «Lai dzīvo miers un Latvija — un Parīze, cien. kun-

dzes ilgu pilsēta!» Ceru, ka Jūs manam saucienam pievic-

nosaties tikpat jautri, kā es jūsējam. — Nu Jums, mījo
biedri Kirhenštein, 3 atspirgt no emigrantu dzīves jaunā
sabiedrībā. Bet visiem kopā daudz, daudz miju labdienu

no Jūsu Raiņa un tāpat no Asp.

Uz Parīzi jau aizrakstīju, «Dzļimtenes] Vļēstnesī]» bij
īss referāts par «Izgl[ītībasj» gada grāmatu, bet tikai sauss

atstāstījums, pat autora vārdi nebija minēti, tādēļ nosūtu

to. — Sveiki!

303.

D. ROZENBERGAI

Kastaņolā 1911. gada 9. janvārī

Mīļo Doriņ, novēlu Tev divkārt ļaunu gadu ar jaunu

laimi, jo nu Tu esi sākusi arī jaunu dzīvi. 1 Visu Tu pati

esi ieguvusi priekš jaunās dzīves — jaunu spēku, zināša-

nas un stāvokli, nu tik vēl ir jānāk jaunai laimei. Un tā

gan nāks, jo laime jau vienmēr tur, kur ir spēks. Ar in-

tresi es esmu Tev un Tavai attīstības gaitai sekojis visu

laiku, jo vairāk tagad priecāšos, kad Tev pēc visām cie-

šanām nu sāks iet uz saulaino pusi. Man liekas, ka Tavu
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Todzes aploku paplašinātu vēl vairāk, kad Tu kādus pāris

gadus uzturētos tālākā Krievijā. Elza Tev jau minēja par

Kaukāzu, bet varbūt arī Odesa un Dienvidkrievija Tev

patiktu; arī tur man viens pazīstams.

Atklātnes malā pierakstīts:

Paliec vesela un esi mīļi sveicināta un skūpstīta no

Jāna.

304.

J. DAMBEKALNAM

Kastaņolā 1911. gada 11. janvāri

Dārgo Janītl

Vispirms lielo paldies par to glīto grāmatiņas izde-

vumu!' «Taurētāja» zīmjogsj pilnīgi izpilda vāka zīmē-

juma vietu, nozīmīgs priekš izdevēju biedrības un iznāk

lēti. Druka skaidra, tikai ievadā daudz kļūdu un arī tālāk

dažas itin nepatīkamas. 2ēl, ka daudziem dzejoļiem vaja-

dzēja atkrist nost. Toties atkal cena lētāka. «Taurētāja»
liels nopelns, ka grāmatiņa iznāca priekš svētkiem uz la-

bāko pērkamo laiku. 100 rbl. saņēmu. Nu tikai jānovēl
vislabākās sekmes tālākā «Taurētāja» darbībā! Nodoms

izdot sēriju zinātnisku grāmatu ir loti labs. Visvairāk

man patīk, ka «T.» meklē jaunas metodes grāmatu izpla-

tīšanai. 2 Ar gr[āmat]u pārdošanu bodēs vien vairs nepie-

tiek, jo bodes sāk pilnīgi pārvaldīt grām. tirgotāju sindi-

kāts. Pret to ir jāved cīņa, ja grib plašākām masām uz-

turēt grāmatas kā izglītības līdzekli. Abonēšana pēc Der.

Gr. N-as ir laba, bet tad vajga priekš «T.» ieinteresēt ma-

sas; kolporteri labi, bet vai nu prasa daudz naudas, vai

personisku nodošanos šim mērķim. Kā ar to stāv «T»?

Lasīju, ka arodn. biedrības vai nu nemaz par «T.» nein-

teresējas, vai izsakās atturīgi, vai nogaida. Vai tur nav

cita starpā iespaids arī no dažiem grāmatu sindikātnie-

kiem, kā, piem., Ranķa? (D[eglavs] Tev varbūt būs stāstījis,

cik smalki Raņķis nopirka «U. v. N.» 1000 eks. par 17V2
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kap. par eksemplāri, kurš patiesībā maksā 75 kap.! 3 Un

atdot mums atpakaļ visu skaitu par to pašu cenu -\- komi-

sijas % viņš liedzas. Nu viņam piespriesti gadi un tādēļ
mūsu lieta jābeidz.) Kādēļ no agrākiem «Kult[ūrasļ»
biedriem tik maz piedalās pie «T-a»? Paskaidro man,

mīļo Jānīt, par to, lai es varētu cik necik pareizi spriest.
Ka jūs neņemat «T-ā» naidīgus elementus, ļoti labi. Bet

man bažas, kā Tu satiksi ar D., jo viņš, kā liekas, sveras

uz reformistu pusi. Personiski viņš ir ļoti lāga cilvēks. 4
—■

Tad vēl: cik «T-am» rīcības kapitāla? Un vai arodn. bied-

rības apņemsies «T-a» grāmatas izplatīt? — Kā ir ar laik-

rakstu? Vai «Laika Balss» izdevēji ir tie paši, par kuriem

Tu runā savā vēstulē?5 Tie taisās iznākt uz jaunu gadu.
Un kas tas par pareizticīgo laikrakstu, kuram dalībnieki

sametuši 40 000 rb.? — Vai tagadējā «Kult.» biedrība iz-

pilda agrākās vietu? Vai tagad jau manāmi apgrūtināta
biedrību dibināšana? «Rīts» vēl arvien nav atjaunots. —

Kura arod. biedrība ir tā, kas uzskata «Rītu» par konku-

rentu? Tas mani intresē, jo ir gluži savāda parādība, ka

var tādu biedrību konkurēt, kam kopējs mērķis! Varbūt

šīs konkurences dēļ arī grūti tādiem pasākumiem kā

«Taurētājam»? Es lasu «Arodnfiekuļ», bet no viņa vien

man nav skaidrība par šo jautājumu un vispār virzieniem

un garu arod. biedrībās. Katra ziņa no Tevis, arī vissī-

kākā, būs man ļoti interesanta; nevis atvainojies par sīku

lietiņu stāstīšanu, bet raksti vien; bieži sīkumi raksturīgi,
tas arī rakstniecībā ir vecs likums. Birutiņas vēstules par

teātra un mākslas lietām, piem., man ļoti daudz palīdz pie

saprašanas. — Man vēl lūgums: esi tik laipns un aizej

pie «Dzircļiemniekuj» apgādiena paņemt no «Tiem, kas

neaizmirst» eksemplārļusļ priekš Birutiņas un, ja tas ir

izdarāms, tad arī priekš Vecā Aža un Viļā6
un nosūti vi-

ņiem. Un, ja jums ar Birutiņu ir šķirtas mantas, tad ari

priekš sevis. Man būtu ļoti mīļi, kad Tu to izdarītu. Bet

tik tad, kad tas Tev nedara nepatikšanas. — Rīt tikšos

ar Birutiņu Šveicē. 7
— Saki, lūdzams, kāds Rīgā uzskats

strfādnieļkos uz «Dzīvi»? Vai tie apvainojumi ir pareizi?
Vai var viņā rakstīt? Pats virziens jau no tālienes izska-

tās radikāls. Vai viņai nedara pāri? Te nu Tev, mīļo Jānīt,

pulks jautājumu; caur Tevi jau es gribu būt sakarā ar

Rīgas sabiedfrisko] dzīvi, kā caur Birutiņu ar mākslas

dzīvi.

Paliec nu mīli sveicināts uz jauno gadu.

Tavs Jānis.
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305.

R. IVANOVAM

Kastaņolā 1911. gada 14. janvāri

Dārgo biedri!

Lielo paldies par Jūsu sūtījumu, kuru nu atkal sapēmu.1
Es biju aizkavējies ar viņa atpakaļ sūtīšanu, bet, kad Jūs

tos izgriezumus tā kā tā neuzglabājat, tad man vēl patī-
kamāk. Ja Jūs lasāt arī «Rīg[as] Av[īzi]», tad lūgtu man pazi-
ņot, vai tur bija referāts par «Latvfiešu] draugu biedrī-

bas» sapulci,
2

un, ja bija, tad varbūt Jūs man to atsūtītu

palasīšanai. — Daudz mīlu labdienu no Jūsu [paraksts]

306.

P. ZĀLĪTEM

Kastaņolā 1911. gada 15. janvāri

15. 1. 11.

Mīļo veci! Ar žēlumu lasīju paziņojumu par «M. V.»

beigšanos un par Tavu sabojāto veselību.1 Būtu Tev tūliņ

rakstījis, bet gribējās nogaidīt pēdējo numuru, tagad nu

liekas, ka šis būs jau pēdējais. Neticu labi, ka Tu ceļa

jūtīs starp atklātības darbu un divām muižām būtu izvē-

lējies pēdējās, lai tās arī cik ienesīgas; es Tevi vienmēr

turēju par ideālistu un arī tagad vairāk domāju, ka «M.

V.» galam būs bijis cits iemesls. Laiks ir pārgrozījies,

«M. V.» vajdzēja izvēlēties vairāk vienējādu publiku un

programmu; es domāju, ka Tev derēs nepartejība (Par-
teilosigkeit). [Starp rindām ierakstīts: krjieviski?] bezpar-

tejība (Unparteiļlichkeit]) 2 [/ nesalasāms vārds]] bet Tu to

laikam nevarēji ievērot. Tas man diemžēl darīja neiespē-
jamu piedalīties, cik Joti es to arī nebūtu vēlējies, un

cik loti es arī atzinu Tavu laipno izturēšanos pret mums

abiem. Bet taisni tādēļ, ka pazīstu Tevi kā ideālistu, es

tomēr vēl ceru, ka Tu neatsakies uz visiem laikiem no

redaktora darbības un ka Tavs «M. V. M.» tomēr vēlreiz
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parādīsies.
3

Viens tik varētu būt pats ļaunākais, ka Tu

taču esi vājš ticis, tomēr arī še Tava stiprā daba un vese-

līgais lauku gaiss liek man cerēt. Varbūt pat redzu Tevi

kādu reizi, kāds Tu izskaties, vecais draugs.

307.

A. ULPEM

Kastaņolā 1911. gada 16. janvārī

Laimīgu jaunu gadu un sirsnīgākos sveicienus! Mēs

loti nopriecājāmies par Jūsu mījo kartiņu, kura mums ir

dzīvības zīme pēc tik ilga laika. Jūs abi neesat bijuši labi

veseli, laikam vēl nav pārvarēts Pēterburgas klimata

iespaids.' Brencis ar Annu arī neesot diez cik veseli, un

nu viņiem vēl tā krīze uznākusi.2
Vagulim Leonardam

turpret iet itin labi, tikai par veikalu sūdzas. Mēs ari ar

veselību mokāmies. Esat visi trīs vēlreiz mīji sveicināti.

Un, kad atliek laika, atrakstāt kādu kartiņu.

308.

A. BERGAM

Kastaņolā 1911. gada 17. janvārī

17. 1. 11.

Ļoti cienīts kungs!

Uz Dr. A. L. k-dzes pamudinājumu' griežos pie Jums

ar lūgumu. Ar pateicību pieminu arī Jūsu laipno intresi

par mani, kāda parādījās ievērojamas summas zīmēšanā

priekš «U. v. N.» inscenēšanas. Šoreiz ceru vēl citādi, bet

vairāk. Viens man mīļš cilvēks ilgojas pēc dzimtenes.

Jums kā advokātam un atklātības darbiniekam varbūt

būs iespējams ievākt ziņas par to, vai ir kādi šķēršļi un

kādi, kas liegtu viņai atgriezties, vai ir kādas sūdzības

celtas, tiesas vai valdības ceļā, pret A-u dzimtenē.2 Es

skaitītos Jums vienmēr lielu pateicību parādā, kad Jums

būtu iespējams šo lūgumu ievērot. Tādas pašas ziņas par
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mani būtu man arī patīkami dzirdēt, bet tās būs grūtāk
dabūjamas, un pirmās man rūp daudz vairāk, un par tām

visa mana pateicība, par kuru paliek Jums nolemt.

Esat daudzreiz sveicināts.

309.

A. LŪKINAI

Kastaņolā 1911. gada 17. janvāri

Dūjiņa mājās sēd,
No saujiņas saldi ēd.

Kas vairs skries uz Parīzi?

Ko Tu mīļiem darīsi!1

Domāju Jūs, cienītā kundze, sen aizbraukusi uz Parīzi;

nezināju kad, jo rakstīts bij aiz pārskatīšanās: otrdien

14. janv., tātad vai nu otrdien 10. janv., vai sestdien

14. janv. Gaidīju jaunu adresi, lai Jums atbildētu uz

skaisto vēstuli, mīļajam audžu bērnam. Kurp lai Jums ta-

gad rakstu? Mans parīzietis H. Sfimsons] atrakstīja, ka

gaidot, bet drīzumā viņam kaut kur jāizbraucot. — Dzir-

dējām par vienu pateicīgu pacientu, ko Dr. L[ūkinsļ iz-

glābis, un līdz nopriecājāmies. Paliekat abi mīli sveicināti

no mums. Jūsu R.

Norakstīju šodien A. Bergam, nav vairs vēstuļu sliņ-

ķis. Sveiki.

310.

K. ĶIRPĒNAM

Kastaņolā 1911. gada 18. janvāri

Mīļo, labo, gaidīju Tevi vecā gadā, gaidīju jaunā; jā-

nāk pašam ar jaungada vēlējumiem, Tu jau neesi ne re-

dzams, ne dzirdams. Lai nāk arī no manis laimes vēlējums

uz visu labu Tev jaunā gadā; tikai pašu labāko Tu laikam

esot jau pats noņēmis, kā man stāstīja Vilis, resnais [H.ļ, 1

t. i., kādu skaistu tukumnieci. Ja tā ir taisnība, tad visi

Tavi nerakstīšanas grēki lai Tev ir piedoti, citādi gan Tu

piedzīvotu labu pirti. Bet arī šī piedošana tikai ar norunu,
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ka nu taču atraksti par pašu vajdzīgāko: vai nauda ir

kaut kur kaut kam priekš manis? Teātrim pa svētkiem

un pa visu sezonu, kā dzird, labi gājis. Es solījos neprasīt
no teātra līdz «U. v. N.» uzvešanai, bet cerēju, kā bija

no teātra solīts, ka izrādes iznāks, vēlākais, decembra sā-

kumā. Nu tās tiek atliktas un atliktas, pat netiek vairs

minēts cits termiņš, tad arī mans solījums izbeidzas. Ja

neprasīšu tagad, kur pēc svētkiem nauda ir, tad vēlāk jau

ne būs, ne dos. Atsūti arī rēķina norakstu, jeb kad tas

tiek taisīts pa sezonām, tad tāpat pateic tik sanākušo

summu. Tad, mīļais, apprasies arī par «Z. zirga» grāmatas

izdevumu; 2
vai pa pusgadu nebūtu nekas ienācis? grāma-

tai taču bij laba reklāma. Vismaz tagad uz 1. janv. grā-

mattirgotājiem ir jādod rēķins par notecējušo pusgadu.
Labi būtu arī zināt, cik ir līdz šim pārdots.

Par «Z. zirgu» runājot, jāpiemin arī, kā teātris izturē-

jies nupat ar viņa izrādēm. Vienkārt jau laiž man virsū

kā konkurentu «Sprīdīti», dod tam 4 izrādes, «Z. zirgam»
tikai 3, un beigās dod tam arī vakara izrādi, kamēr «Z.

zirgam» jāapmierinājas tikai ar dienas izrādēm. Es daudz-

reiz, arī Tev, tiku runājis, ka to var izrādīt arī vakarā,
ka nav bērnu luga, to atzīst arī «draugu biedrība», bet

man teātrs to vienmēr liedzis. Nāk «Sprīdjītis]», tam dod

vakara izrādi, un «Sprīd.» neapšaubāmi ir tikai bērnu

luga. Un no kurienes tad tas «Sprīdītis» nāk? Taču no

vecā teātra.3 Tātad jums ir alga viena ņemt lugas arī no

vecā teātra, bet rakstniekiem lai nav viss viena alga, ku-

ram teātrim dot savu darbul «Vaideloti» Afspazijļai vaj-

dzēja nedot vecajam teātrim, bet «Sprīdīti» jūs paši ņe-

mat no tā. Ko nu jūs ņemsat nākošu reiz? — Es nezinu,

kādi jums tur izskaidrojumi, bet lai paliek. Atraksti, mī-

ļais, drīzumā par visiem jautājumiem un pastāsti, cik tali

ar «U. v. N.» un kā veicas iestudēšana, kā mūzika izklau-

sās, kā dekorācijās izskatās. Tu aizej pats un noskaties

un noklausies, un pasaki man gluži privāti ar. Vai mū-

zika būs neredzama, kā bij norunāts un kā Mierlauks

solīja? — Kas ir ar jauno laikrakstu «L[aika] B[alssj»: vai

būs? Atraksti ar par sevi kaut cik, kā dzird, tad Tu esot

no vecās gvardes vienīgais, kas strādājot, citi visi būvē-

jot namus. Paliec vesels, mīļais, neesi slinks, atraksti un

atsūti kaut kuru no naudām, vai teātra, vai grāmatas. Man

ar veselību iet ne visai, bet Elzai vāji, tikai nu pavasars

nav vairs tāli, tad ceram labāk. Sveiks.
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311.

E. BIRZNIEKAM-UPĪTIM

Kastaņolā 1911. gada 21. janvāri

Sirsnīgi sveiki! Jūs jau nu būsat mājās
1

un atkal pilnā

darbā; kā vienu zīmi no tā uzskatu naudas sūtījumu, kuru

saņēmu no Balahaniem, ar lielo paldies! Bet tik ātri tie

paldiesi vēl nebeidzas: lasām ar divkāršu intresi stāstu

no «viņām dienām»,2 jo reiz jau to dzirdējām mutiski, un

cik skaistu un vienkāršu, un tādēļ jo dzīvāk un pārstei-
dzošāk atrodam to kā ko gluži jaunu še rakstā. Rets cie-

miņš Jūs tagad esat literatūrā, bet kāds prieks Jūs sa-

stapt. — Tad vēl paldies no manas puses personiski par

tik loti skaisto «Tie, kas neaizmirst» izdevumu; man reti

kāds izdevums ir tā paticis — In[iņ]b[ergs] attīstās par

pilnīgu mākslinieku apgādībā. — Bet, jo skaistāk «Dzir-

c(iemnieki]» izdod un jo draudzīgāka ir citur tik sausā

veikaliskā puse, jo mazāk man gribētos, ka «Dzirc.» zau-

dētu savu patstāvību kā firma. Ir patlaban nodoms aicināt

Jūs par līdzdalībnieku pie «Taurētāja» apgādības un

Marksa tulkojuma izdošanas. Cik ļoti liela man arī pie
abiem intrese, pat personiska intrese, — tik ļoti es vēlē-

tos, ka «Dzirc.» paliktu patstāvīgi un nodotos tagad manu

kopotu darbu izdošanai. Man šie kop. raksti dārgāki par

manu Marksa tulkojumu (jo viņi jau oriģināli), un

«Dzirc.» vajdzēs ļoti daudz kapitāla viņu izdošanai, tā ka

nevarēs nekā ziedot «Taurētājam». Lai «Taurētāju» pa-

balsta citi bakenieši, ir tur vēl diezgan daudz resnu

biedru.3 Tādā pat garā es rakstīju pašam «Taurētājam»,

lai viņi atstāj Jūs mierā. Un nu paliekat mīli, sirsnīgi svei-

cināti no mums abiem. Aspfazija] jūtas nevesela. — Aiz-

sūtījām Jums jaungada karti. Sveiki!

312,

A. DEGLAVAM

Kastaņolā 1911. gada 22. janvāri

Mīļo brāli, ņem nu šoreiz vēl par labu manu rakstī-

šanu; nākamu reizi tad rakstīs Elza, tagad viņa ir neve-

sela. Bet neprasi, lai mēs abi reizē rakstītu, tā ir laika iz-

šķiešana. — Abus eksļemplārus] «V. n. 1.» dabūju, paldies;
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un to arī pietiks. — Ar honorāru, kā jau teicu, negribu

«T(aurētāj]u» spiest, 300 rubļi par 6V2 loksnēm puslīdz jau
ari ir tas, ko dod grāmattirgotāji, t. i., 50 rubļu par loksni,

Iztrūktu tikai 25 rbl. — Ar sludinājumiem «T.» prot rī-

koties labi; jāsludina daudz. — Par «Mariju Stuart» aiz-

rakstīšu Br[igaderam], ja vien iznāks laiks. 1 — Ar Liepājas
teātriem, abiem diviem, posts vien ir. Vecais teātrs, mazā-

kais, man samaksāja 110 rbļ., jaunais — kā no Tevis

dzirdu, — nav nekā maksājis, 2 bet lugas viņš tā izķēmo,
ka viņa paša orgāns «Dfīve]» brēkšus brēc.3 Kā tam lai

dod lugas; tikai kaitē vien. Būtu «Z. zirgu» vismaz uzve-

duši pilsētas teātrī. — «Taurētāja» lapiņas saņēmu, tas bij
labi izdomāts, bet vai tad strfādniekju biedrības nevarē-

jāt tāpat pievilkt? Lasīju, ka viņas atturoties sapulcēs no

piedalīšanās. Kādēļ pie «Kultūras» labi piedalījās un pie
«T.» vairs nemaz nē? Atraksti man par to. Kad tik maza

intrese taisni no str-u puses, tad nav vērts runāt par «Ka-

pitāla» tulkošanu. Piedabūt pie līdzekļu došanas Upīti 4
es

neieteiktu; tam ir tagad diezgan darba un līdzekli vaja-

dzīgi priekš manu kopotu rakstu izdošanas. Kad viņš sa-

vus līdzekļus saista pie «Kapitāla» vai vispār pie «Tau-

rētāja», tad tos kopotos rakstus viņš nevar izdot, un tie

man rūp vairāk nekā tulkojums. Bet to gan var darīt «T.»

oficiāli un es privāti, ka aicinām citus bakiniešus. Vai

Rīgas filistri neviens nepiedalās un nepabalsta «T.»? Vai

tur vainīgs princips vai tikai personības? — Es vēl loti
uztraucos par to, ko Mfierkalns] Frficis] izdarījis; tātad

viņi formeŪ būs uzrādījis, ka aiz kādiem ugunsdrošības
vai ēkas nestipruma iemesliem nedrīkst ielaist vairāk

personas par 750 teātrī!5 Un par tādu darbu neviens ne-

kliedz! Par to neraksta avīzēs! Es rīdziniekus nemaz ne-

saprotu, mierīgi ļaudis. — «Cļīņas] 110. num.
6

neesmu

vēl lasījis. Bet kā Tu, mījo brāl, labi satiec ar Dfambe-

kalnu] «Taurētājā»? Viņš taču, kā liekas, ir cita uzskata.

— Par Tavu lugu es varētu D. rakstīt un viņu ieteikt. Slo-

sam nu pietiks, diezgan dabūja honorāra,7 un tas taču no

tiem, par kuriem Tu sūdzies, runājot par «C.» 110. N.

Paliec nu daudzreiz sveicināts un skūpstīts.

Vēstules malā pierakstīts:

Tevi tagad, kā liekas, sevišķi vajā administrācija, lasu

«Dz-ē» par «Ausekli».8 Vai tur nav denuncējuši deka-

denti ar Skalbi priekšgalā? Paliec stiprs, mīļo brāli, Tu

stāvi redzamā vietā. Sveiks!
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313.

J. INIŅBERGAM

Kastaņolā 1911. gada 30. janvāri

Visu I sēriju var izdot vēl šogad, tikai N 11 un 12 var-

būt nespēju pagatavot šogad, jo man jādabū no Rīg<is

avīžu materiāli un piegādātāji nesteidzas tādās reizēs, kā

esmu piedzīvojis.

Visi mani tulkoti raksti paliek ārpus šīm abām sērijām.

Tirdznieciskais] aprēķins būtu apmēram šāds: 60 loksnes,

ņemot par mēru Jūsu aprēķinu 6 loksnēm un 3000 eks.,

būtu 3000 rubļu, jeb 2000 eks. 2450 r. Cenu varētu likt

6 kap. par loksni, tā maksā Aspjazijas], Poruka, Skalbes

kop. raksti (pie Zeltiņa un «Zalkša») Tātad visa I sēr. mak-

sātu kopā 360 kap. (kā Asp. raksti). lenāktu: 360 2000=

7200 rbļ. Rabats 2400+ izdev. 2450 r., paliktu skaidrs at-

likums 2400. Uz pusēm dalot, iznāktu man honorārs 20

rbl. par loksni; Jums pelņa — 1200 rbl. par iekārtu apm.

2 gados, kā rēķina Zeltiņš par Asp. rakstiem. Pelņa būtu

laikam lielāka, jo, tik lielu darbu drukājot, drukātava

aprēķinātu lētāk. — Šie 20 rbļ. par loksni būtu tas pats.

ko maksāja Zeltiņš par Asp. rakstiem — 18 rb. par 50

loksn., bet tur nebija tik daudz rakstu, kas kopizdevumā

parādījās pirmo reizi grāmatā.

Zelt. vēlāk atrada par labāku drukāt ne saspiestu 50

loksnēs, bet ērti un plaši 65 loksnēs (te Jums arī piemērs,
ka laikam ienesīgāk «U. N.» drukāt ērti, ne kā teksta

grāmatiņu).

— Kad drukātu 3000 eks., varētu cenu palaist lētāk, līdz

5 kap. loksnē, tātad: 300 kap.-3000 eks. =9000 rb.; nost

3000%+3000 izdevumi; atliktu 3000, uz pusēm dalāmi.

Jautājums, cik ilgā laikā to varētu izpārdot? — Izdotu

visu 9 grāmatās; atsevišķi novilkumi, cik vajga. Visas 9

grāmatas vienā sējumā. — Honorāru izmaksa man, kā

līdz šim: ik mēnesi pa 50 r. (resp. 60).

— Bet nu jautājums: vai blakus šiem kop. rakstiem «Dzir-

c[iemnieki]» spēs izdot vēl atsevišķas grāmatas, citu vai

manas? — Kad mēs ar A. izdodam ik gadus jaunas 2—3

grāmatas, tad par tām arī sanāk honorāra 600 r. par gadu

vai 50 r. par mēnesi. Kapitāls arī jāliek kop. rakstos liels

iekšā — 3000 rbļ. Vai «Dzirc.» spēs abus darbus? Un, ja

nē, ko tad Jūs ņemat labāk: kop. rakstus vai jaunas grā-
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mātas no mums abiem? — Apdomājat un aprēķināt pa-

matīgi savas kapitāla un arī darba spējas (jo Jums būs

vairāk pūliņu ar kop. rakstiem), tad ienākuma šanses,

Scirakstaties ar Up[īti] un tad atrakstāt man. Bet lūdzu to

darīt drīz, lai neiznāk kā ar Asp. kop. rakstiem.'

Kopoti raksti Par tulkojumiem] skat.

otrā pusē.

Tūliņ izdodami: Vēlāk izdodami

1) Ug. v. N. 9 lok- (Pēc I—2 gadiem):

snes.
5) Tai. Noskaņas 9 lok-

-2) Pusideāl. 7 —' snes

3) Vētr. sēja 7 —
6) Klus

-
grāmata 7 —

4) Vilks un sīk. 7 —

? ) Tie- kfl s neaizm. 9 —

stāsti 8) Zelt. zirSS 8 —

33 1

9) Hum. un satīra 7 —

Dl 1903. g. literat. 7 — Jaunizdod., gatavi

11) Av.r dien. grām 6 —

14) krāi> \ 8
12> Eseji 6 — 15) krāj. II 8
13) Tulkota lirika 6 —

16) Aforismi 8

62 — 241 —

1) NN I—41 —4 tūliņ izdodami, caurlūkoti un papildināti.
2) N s—B tāpat, tikai izdodami, kad būs puslīdz izpārdoti

pirmizdevumi, 3) N 9—13 jaunizdevumi grāmatās no

rakstiem, kas izkaisīti šur tur jau drukāti; sevišķi 9, 10,
11 būs gluži kā organiskas jaunas grāmatas, nevis kā

krāiumi.

4) N 14—16 iznāks vēl šogad un nāk. gadu, tātad aug-

šējā kop. rakstu sērijā nevar nākt iekšā.

Tādēļ mans plāns izdot divas sērijas no kop. rakstiem

I sērijā N I—41 —4 un 9—13, II N s—B un 14—16, vai arī

no N s—B5—8 pievienot pie I sērijas tik, cik top brīvi no

pirmizdevuma.

Tulkojumus varētu izdot tādā sīkā formātā un sa-

spiestā veidā, kā šis «U. N.» izdevums. 2

Tikai vēl lētāk, pilnīgi Reclama veidā, varbūt pa

3 kap. loksnē. Jāaprēķina tikai, cik pašam maksā loksne

un cik eksemplāru jādrukā, lai tiktu cauri ar 3 kap.
cenas.
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314.

K. ĶIRPĒNAM

Kastaņolā 1911. gada 4. februārī

Mīļo, labo, ar vēstuli Tu man neatbildēji, bet ar darbu;
tas ir vairāk, un ar to esmu mierā. Manu mīļāko paldies
par Tavu lielo gādību un darbošanos. Es jau gan nemaldī-

šos, ka Tu esi tas, kas visus purinājis un gumdījis, kas pa
biedrībām skrējis naudu sadzīt, kas publiku iekustinājis,
kas komisijas un aktierus dzinis un vilcis. Un nu reiz lie-

lais vezums iekustināts.1 Kā lai es Tev, mīļais, pateicos?
Un nav jau arī man vien jāpateicas, tas darbs ir pamazām,
man gluži nemanot, tapis par sabiedrisku darbu. Cik tur

vairs mans darbs? Kā puika es nosviedis sniega piku,
pulks to ir jokodamies vēlis un vēlis, kamēr iznācis liels

blāķis. To izdarījušas strādnieku biedrības un demokrā-

tija, progresīvā prese un kritika un visa ieintresētā pub-
lika. Un jau pašā pirmā sākumā es neesmu viens, es tieku

mudināts no Aspļazijas] un Dārziņa, 2
un beigās man tā

laime atrast tādu līdzstrādnieku ka Kuģu, kurš pilnīgs ini-

ciators savā mākslā, un komponistu N. Alunānu (par kura

mūziku diemžēl pats nespēju spriest, bet kura tiek man

ļoti cildināta). Nu tik vēl galvenie līdzstrādnieki — aktieri.

Ka Mierlauks būs strādājis un devis savu labāko, par to

nešaubos; tāpat, ka viņš būs mācījis korus, kas priekš ma-

nis tik loti lielā svarā. Vislabāko es arī ceru no aktieriem,

jo jaunais teātrs iet uz jaunu mākslu. Kad vēl būtu viņi

diezgan vienoti. Nupat saņēmu telegrammu no Tijas un

Birutas, lai Tijai atvēlot visus mēģinājumus līdz izrādei. 3

Es nezinu tur neko atbildēt, — es nenoprotu, ko tas teh-

niski nozīmē, un atstāju visu direkcijas ziņā. (Atbildēju:

Bestimmung der Proben Sache der Theaterleitung. Habe

keine Fachkenntnisse4 ) Man intrese tik viena; lai pašās bei-

gās, priekš pašas izrādes, nenotiktu kādas jukas. Es tikai

agrāk biju vēlējies, lai vēlāk dod Spīdolas lomu arī Ēri-

kai; kā to izdarīt, tā ir direkcijas lieta. No tā laika pagā-

juši pāris mēnešu; es domāju, ka viss ir kārtībā, un nu

tāds jautājums! Vai tad galvenās lomas, kā Spīdolu, tikai

tagad sāk iestudēt?! — Pamudini un sadūšini, mīļais, pats

tos aktierus, lai taču tura vismaz, mazu brītiņu mieru un

aizmirst savas intreses lugas labā. Pateicos sirsnīgi korim

un aktieriem par pūliņiem. Un nu paliec pats uz mīļāko

sveicināts no Tava vecā [paraks/sj.



325

Vēstules malā pierakstīts:
Kā nevarēja bagātākie biedri uzņemt uz sevi to Mier-

kalna parādu? Kā varēja ļaut tam cilvēkam tā kaitēt teāt-

rim.
5

Vai viņš arī nav uzrādījis, lai aprobežo apmeklētāju
skaitu uz 750? — Kas tas par plānu ar teātra nama

būvi? — Sveiks, mīļais.

315.

B. SKUJENIECEI

Kastaņolā 1911. gada 4. februāri

Mēģinājumu kārtības noteikšana ir teātra vadības kom-

petence. Neesmu speciālists.

Lapiņas otrā pusē rakstīts:

Strīds direkcijai izšķirams.
Paldies par pūliņ[iem].

Kādēļ deva varu Micrkfalnamļ denuncēt.

Kādēj nesamet bagātie biedri.

Pateicība aktieriem, korim.

Nejūtos vesels. Pārejošs.

316.

B. SKUJENIECEI

Kastaņolā 1911. gada 6. februāri

[Sākuma trūkst] jānāk laikā. Tu pate, Rūtiņ, pret

kuru man taču gluži citādas attiecības, ar kuru mēs

tik tuvu pazīstamies caur savām vēstulēm, kas man pa

šiem tāluma gadiem tik tuvu tikusi, Tu par Laimdotas

lomu runāji gadu vai vēl vairāk iepriekš, un Tija atsūta

trīs dienas iepriekš izrādes telegrammu. Ko es priekš Te-

vis varu darīt, tas nav tas pats, ko priekš Tijas. Tu esi

labsirdīga un aizraujies, bet mani saista tagad sabiedrība.

Man žēl, ka nevaru izpildīt Tavu nesavtīgo aizlūgumu

priekš cita,1 jo vairāk tādēļ, ka nupat dabūju no Tevis

divas tik mīļas un garas vēstules. Bet vai Tija arī tik ne-

savtīga kā Tu? Man tā gribējās labāk ar Tevi parunāties
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un nu jāraksta tik gari par citu. Tā jau pēdējo laiku ne-

jūtos labi, A[spazijaJ vārguļo, pats nevaru labi strādāt;

gribēju vienu lugu rakstīt, kur Tev būtu galvenā loma,

tieku vienmēr izmests no līdzsvara. Tagad «U. v. N.» iz-
rādes, lai arī notiek cik tāli, mani uztrauc; vēl vairāk

šādi strīdi aktieru starpā. Ar Mierlauku nu arī neesat

mierā, un agrāk man Tu pate viņu tā ieteici. Viņš arī ne-

varēs ar prieku strādāt pie «U. v. N.» izrādes. Viss ārējais

nu būs labs: dekorācijas un mūzika, — aktieri, paši savā

starpā saēdušies, izblamēsies. Un še bij vienīgā vieta rā-

dīt, ka visas mūsu mākslas sasniegušas kultūrtautu aug-

stumu, vienīgi skatuves māksla izrādīs savu pusmežonību.
Ne šinī brīdi nespēj saprast idejas, kuras saprot katrs ap-

meklētājs no publikas! Mīļo, zelta Rūtiņ, nu neesmu Tev

nekā teicis, gribēju arī Jānītim atbildēt un pateikties par

ziņām; nu jāatliek uz nākamu reizi. Paliekat mīļi sveici-

nāti. [Paraksts.]

317.

K. ĶIRPĒNAM

Kastaņolā 1911. gada 16. februāri

Man vēl tāds priekšlikums: mācītājs Gross bij labi iz-

teicies par «U. v. N.»,1 — būtu no teātra puses pieklā-
jīgi un darītu viņam reklāmu, ja viņš ieaicinātu Grosu —

uz autoru sevišķu lūgumu — ierasties izrādē un pārlie-
cināties par pašu lugu un par latv. teātra dekoratīvās un

muzikālās mākslas spējām un panākumiem. — Ja arī

Gross neatbrauc, tomēr Jums tas gods paliks, ka esat pra-

tuši lietot smalkus līdzekļus. Un, ja atbrauc, tad jau ir

sevišķi labi.

Nupat saņēmu no Nātiņa 50 rbļ. Kas tā par naudu?2 Vai

tas jau būtu viss tas atlikums no «Z. zirga», par kuru Tu

runā savā vēstulē??! Tātad mans honorārs par visu grā-
matu būtu 50 r.!, t. i., 8 r. par loksni! Kā lai es tad ieskatu

visu to godinājošo apgādību no draugiem, kad honorārs

netiek maksāts? Vai tā būtu tāda pat praktiķa kā Raņķis

nopirka par 17 kap. eksemplāru «U. N.», kurš maksā

70 kap.! 3 Es ceru, ka dabošu tūliņ paskaidrojumu. — Mī-

ļais, labais vecais, saki jel, kas te notiek? es nesaprotu.

Sveiks!
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318.

A. LŪKINAI

Kastaņolā 1911. gada 18. februāri

Augsti cienītā kundze, mana dārgā «mazā draudzenīte»,

la bellissima signora, l la distintissima madame, 2
— kā Jūs

visu iekš sevis tik skaisti savienojat! (To dist. madame

teic mūsu saimniece.) Jūsu sirds, kas tik daudz pārcietusi,
ir tik stipra tikusi, ka izstaro savu spēku visapkārt. Jūs

mums līdzi bēdājaties un priecājaties. Mani ļoti aizkusti-

nāja Jūsu līdzdalība pie «U. v. N.» izrādes. 3 Es viņas pats

neredzēšu, bet, kad viņu redzēs mana mazā draudzenīte,
tad būs it kā es pats būšu redzējis. Braucat tagad tik mā-

jās un rūpējaties par savu pašu lugu uzvešanu; darbs

Jums noņems visas sāpes no sirds, un tad «saulainajā

stūrītī» 4 mēs priecāsimies par Jums, kuras mums tagad tā

trūkst. Jums būtu tūlīt izsūdzējuši nepatikšanas, ka pai

«U. v. N.» izrādēm teātrs grib pamazināt honorāru uz pusi

Aļspazijas] mājās braukšana jāatliek, A. nejūtas labi. Gai-

dām siltāku laiku. Saņemat daudz, daudz miju, sirsnīgu
sveicienu no abiem A. aizrakstīja Jums [bojāts teksts] vai

rakstāt jaunas drāmas? Sveiki.

319.

R. TAUTMĪLIM-BĒRZIŅAM

Kastaņolā 1911. gada 23. februāri

Ļoti godājamais kolēģi!

Sirsnīgākos sveicienus un labākos laimes vēlējumus

Jūsu goda dienā! — Grūtā un darba pilnā ceļā Jūs sasnie-

dzāt šo dienu. Jums nav ticis aiztaupīts neviens no tiem

rūgtumiem, kādi stāv sagādāti priekš jaunu celmu lauzē-

jiem, un Jūs bijāt viens no pašiem sparīgākiem un neat-

laidīgiem; Jūs strādājāt pašā grūtākā darba vietā — ma-

zajās skatuvēs, kurām priekš kultūras izplatīšanas tautā

tomēr ir lielākā nozīme. Skatuves māksla visās savās no-

zarēs: attēlošanā, drāmā, vēsturē, publicistikā, ir tapuse

caur Jums bagātāka un par to Jums kā algu devuse sud-

raba matus. Bet Jūsu biedri un vēsture zinās cienīt Jūsu
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darbus un centienus, un sirdi, kura spēj nesavtīgi sajūsmi-

nāties. Nenogurstošu tālāku darbību un labākās sekmes

vēlē Jūsu

J. Rainis.

320.

A. GULBIM

Kastaņolā 1911. gada 24. februāri

Mans dārgais, mīļais draugs!

Tu nedrīksti nekad izsamist, Tu esi ideālists, un tam

nav tiesības uz izsamišanu, jo tādam dzīve nav priekš
viņa, bet priekš vispārības. Kad Tu kaut pirkstu vari pa-

kustināt priekš kaut kā ārpus Tevis, tad Tev jāpaliek. Un

es redzu, ka Tava dzīvības spēja nebūt nav izbeigusies:
Tev atkal jauni plāni un jauns sacerēšanas darbs zem ro-

kām. Bet šī dzīvības spēja ir vēl pēdējais, kas notura, ari

aiz ideālisma pienākuma: kamēr vēl rodas jel viena jauna

doma, jauns plāns, tikmēr viņi atsver visas jūtas, arī no-

guruma un riebuma jūtas.' Kam tik pilna galva ar plā-

niem un tik pilna sirds ar mīlestību uz saviem draugiem
un savu darbu kā Tev, tam tik viens jāsaka: ej, strādā!

Bet pirms runājam par Taviem plāniem, gribu vēl teikt,

ka Tavu draudzību un lielo sirsnību nekad neaizmirsīšu.

Un, ja Tu saki, ka es dzīvojot īpatnēju dzīvi savā pasaulē,

kura Tev aizsedz manas vājības, 2 tad man jāatbild, ka

daudzu cilvēku mīlestība un Tava ne no mazākām atvēra

man šo īpatnējo pasauli un tura mani tur arī šobrīd. Tu

arī esi tur, tik ieskaties labi. — Un nu pie veikala. Mēs

ar prieku apsveicam Tavu ziņu un priekšlikumu. No Tevis

un Taviem Pēterburgas draugiem nu atkarāsies iedabūt

A. P-ā iekšā.3 Pēc Rīgā ievāktām ziņām, ne administrāci-

jai, ne policijai nekas pretī neesot. Tikai vēl jādabū ziņas

no polic. departamenta Pēterburgā. Un to no Rīgas neviens

advokāts neuzņemas izdarīt, arī mans svainis P-ā nē. Tā-

tad tas Tev jāliek izdarīt caur saviem draugiem P-ā; var-

būt pats Dišlers to var, jo viņam, kā cenzora palīgam, būs

sakari. Kad Tu šo lietu vari nokārtot, tad viss ir kārtībā.

Es esmu pārliecināts, ka A. visādā ziņā atļaus P-ā uzturē-

ties, kad jau Rīgā atļauj; jo P-ā viņa taču tālāk prom no
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latv. dzīves. — Tad nu par avīzi pašu 4
: patiesi literāriska

preses orgāna mums tagad trūkst. Dišlers būtu tam labs

vadītājs. Rīgā gan dibinājās jauns progres. orgāns,
5 bet,

vai būs literārisks, kas zina? Ar universālbibliotēkas pie-
vienošanu arī esmu mierā,

0 tikai es pats nevarēšu nodo-

ties tulkošanai; man ir steidzami oriģināldarbi. Es varēšu

rediģēt citu rakstus, dot, ja gribēsi, savus vecos tulkoju-

mus, kuri nav iznākuši grāmatās, un loti reti jaunus tul-

kojumus. Bez tam, protams, dzejoļus, fragmentus, esejas.
Es ļoti sajūsminājos priekš Tava laikraksta, jo man tagad
īsti nekur nav kur piemesties. Tātad gaidīšu tālākas zi-

nas. — Tur Tev laikam būs taisnība, ka Jūs abi ar Zeltiņu
viens otru papildinājāt; bet es tur neredzu ne priekš viena

nekā laba; taisni tās manas domas, ka jāmeklē katram

savs papildinājums, un Zeltiņš, galu galā, liekas no vi-

siem tas godīgākais cilvēks. — Nu beigās par to vispatī-
kamāko, kas Tevi arī uzturēs vienmēr jautrā darbībā,

pie Tava romāna.7 Arī viņu vēl nelasījis, varu teikt, ka

Tu labi darīji, mēģinādams šo mākslas formu, visu vajga

izmēģināt, pirms paliek pie viena galvenā. Priekš romāna

Tev ir bagāti un raibi dzīves un dvēseles pārdzīvojumi;
tas neprasa tik daudz miera un koncentrācijas kā drāma;
dažādās mainošās sajūtas netraucē, bet pat veicina ro-

māna tecēšanu; pat ceļojuma vaļas brīžus Tu vari šim

darbam izlietot. Raksti vien, es loti priecājos, ka Tu esi

atradis sev pieturas vietu. Par Tavām drāmām8
Aspazija

Tev pati rakstīs. Paliec nu vesels, mījais draugs, tici sev

un strādā savu darbu. Sveiksi

i lappusē augšmalā pierakstīts:

Lasīju avīzēs, ka leišu biedrībai aizliegts uzvest kādu

lugu «Jāzeps Ēģiptē». 9
Apjautājies, lūdzu, neaizmirsti,

Dišleram: vai ir aizliegts izrādīt lugas ar saturu no bibe-

les? Vai ir vēl kādi temati aizliegti? Varbūt no krievu

vēstures? Varbūt no latv. vēstures? Par ko, piem., Alu-

nāna «Mūsu senči» ilgi bij aizliegti? Vai jāiesnļedz garī-

gai cenzūrai? Atraksti! Sveiks! — Tu esi netīši pāri darījis

Skalbēm: uzdevi viņam bērnu grāmatiņu rakstīt ar manu

biogrāfiju, un viņš taču «Kāvos» esot izrādījies par manu

niknu ienaidnieku. Viņš būs uzņēmis kā Izsmieklu.

Paliec sveiks.
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321.

ĀRONU MATĪSAM

Kastaņolā 1911. gada 25. februārī

Mīļo, veco Matīs, nāku ar lieliem un daudziem paldie-
siem Tev un visiem draugiem, kas tik mīli izturējušies

pret mani un manu lugu. Ar lielu intresi lasījām skaistos

Dubura vārdus: bāriens par nevīžošanu pārstrādāt ir pil-

nīgi pelnīts, 1 bet es to ievērošu tik tad, kad būšu cik necik

spējis izteikt no tā jaunā, kas man ir jāteic. Paldies jāsaka
Līgotnim par plašo un labvēlīgo aizrādījumu uz «U. N.»,
tad par pirmizrādes recenziju; 2 pie tās tik gribu piebilst, ka

1904. g. nekā nezināju par Andrejeva «Cilvfēkaļ dzīvi», un

tātad mans prologs to nevar atgādināt; bez tam jau prologi
tik pat veci kā drāmas. Vispār ar visu recenziju labvēlību

esmu loti apmierināts. Mani tikai drusku nospiež, ka ne-

kur nebij runas par galveno, — par jauno tehniku, kura

nāca līdz ar impresionistisko darba veidu, un nu jau paiet
seši gadi kopš grāmatas iznākšanas, un man jāiet vēl

tālāk. Ar kritiku man vēl domstarpība par 4. cēlienu,
kuru vipa atzīst par vismazāk un es visvairāk dramatisko

un darbības pilno. Un tad tas nelaimīgais Dr. Slags, 3 tas

vecmodīgais onkuls, kurš nav spējis nonākt ne pat vēl

līdz reālistiskai tehnikai! Tu atvainosi, mīļo veci, ka esmu

iestidzis tehniskos jautājumos: man ar tiem tagad pilna

galva. Bet, lai kur un kā es iestigtu, es vienmēr redzu

Tavu un Tavas avīzes laipno izturēšanos pret lugu, neska-

toties uz visiem uzbrukumiem un intrigām, un kas vēl

vairāk: turēšanos pie progresīva virziena, kurš ari pašu

lugu izcēlis. Sis virziens vienīgais, kurš doddrošībuarī de-

mokrāti jai. Lielāko dalu līdzstrādnieku te es nepazīstu, bet

bez B-s4
man uzkrīt sevibķi J. H.5, kurus laikam pazīstu,

diemžēl tikai reti viņus redz. Citā arodā tāpat atšķiru fFrj5

un P. A.7 Fr-m arī daudz pateicības par cenšanos iepazīs-

tināt krievu publiku ar latviešiem; grūti nāksies, jo pat

jūsu līdzstrādnieks Ivins samaina Ādolfu Alunānu ar

Nikolaju. — Un nu vēl, mīļais draugs, pašās beigās patei-

cos Tev ari par laipno uzaicinājumu iesūtīt kādus apcerē-

jumus un par laipno atvainojumu: es jau ļoti sen, vairāk

nekā 10 gadus, neesmu nekā publicistiska rakstījis, ne-

pratīšu vairs. Kad tik es kaut kā varētu tos citus literā-

riskos darbus veikt. Toties A[spazija| Tev sūtīs. Bet gan
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fau arī es atradīšu kādu veidu, kā Tev izrādīties atzinīgs.

Sirsnīgi sveicini visus savus biedrus un savus mījos.
Tavs [paraksts].

Vēstules malā pierakstīts:

Nupat lasu Līgotņa Joti simpātisko un tik pareizo aprā-

dījumu par demokrātijas lomu mākslā (apskatā par Skat.

Biedr. sapulci),
8

par to man liels prieks. Tāpat viņš iegu-
vis lielus nopelnus, pastāvīgi ar ziņojumiem un aizrādīju-
miem pabalstīdams Jauno teātri. Sirsnīgs sveiciens!

322.

K. ĶIRPĒNAM

Kastaņolā 1911. gada februāra beigās

Mīļo, labo, saņēmu Tavu sengaidīto vēstuli un redzu, ko

jau iepriekš zināju un ko biju vienmēr atzinis par pil-

nīgi pietiekošo atvainojumu nerakstīšanai: ka maizes

darbs un komisijas sēdes atņem Tev visu laiku. Es biju
vēl vairāk jau iepriekš atzinis, ka lugas pirmizrāde ir vis-

labākā atbilde uz visām manām vēstulēm, un biju Tev un

visiem izteicis savu sirsnīgāko pateicību, ko še tikai vēl

reiz atkārtoju pēc tam, kad tik teicami izdevušās izrādes

un ienesušas teātrim tik lielu atzinību un materiālus ienā-

kumus. — Par vēstuJu rakstīšanu es vēl tik vienu piezī-
mēšu, ka nepareizs ir uzskats, it kā tad nevajdzētu nekā

rakstīt, kad ir par daudz, ko teikt, un it kā vajdzētu rak-

stīt tik tad, kad nav vairs nekā ko rakstīt, t. i., kad ir

jau viss galīgi izšķīries; jo šinī pēdējā gadījumā es visu

dabonu zināt no avīzēm, kuras paziņo tikai gala iznāku-

mus. Bet šis uzskats tomēr piemīt visiem vēstuļu sliņķiem,

un ar to ir jāapmierinājas; kad tikai nu visi būtu atkal

tādi naski darba izdarītāji kā Tu, mīļo Es Tevi saprotu

jo vairāk tādēļ, ka man pašam maizes darbs, saimniecības

vešana un slimās kopšana aizņem arī visu laiku. Saproti

nu Tu atkal mani, cik pārsteigts es biju, ka teātra direk-

cija taisni tagad, kur man bija vienīgais gadījums ko pel-

nīt ar savu darbu un kur viņai ir arī gadījums desmit reiz

vairāk pelnīt un maksāt, un ar to nostiprināt savu stā-

vokli, — ka taisni tagad viņa man grib nosist algu uz

pusi!1 Es teātrim vienmēr un visur esmu pretim nācis līdz

pēdējam; esmu gaidījis nupat parādu līdz izrādei, kamēr



332

Mfierkalnsļ jūs iesūdzēja pašā izrādes dienā, un laikam

caur viņa gādibu apmeklētāju skaits no policijas samazi-

nāts. Pret viņu Tev nav ne vārda ko teikt, pret mani lieto

algas nosišanu. Kad jums bij Jelgavā lieli ienākumi no

«Z. zirga», uz jūsu lūgumu es atlaidu — priekš manis lielu

summu, jūs atlaižat man no algas pusi. Kad visi pa-

rāddevēji jūs spaidīja, es atsacījos no sava pilnvarnieka 2

palīdzības un atjāvu jums maksāt, kad jums ērti, vai ta-

gad lai es atkal griežos pie viņa pēc palīdzības? Grāma-

tiņu ar «U. v. N.» dziesmām jūs arī izdevāt par velti.

Riebjas man visu to Tev uzskaitīt, bet, ja es to nedarītu,
jūs ieskatītu, ka es neesmu nervozs, un tādiem jūs ne-

maksājat. N. Alunāns, piem., Tu raksti, gauži nervozs, un

tas dabū visu, ko grib. Mierkalns arī nervozs. Visi ak-

tieri laikam arī būs dabūjuši visu nolīgto, tātad tie arī

nervozi. Vai pietiks ar šo vēstuli pierādījumam, ka es ari

nervozs? jeb vai vajdzēs vēl ko? — Tu saki, es pats uzde-

vis aprēķināt par «U. v. N.» tikai 5%, un turklāt izsaki

šaubas, vai es to tik atcerēšoties. Nē, to es neatceros. Man

būtu jāredz mana vēstule, lai es ticētu, ka mana labsirdība

gājusi tik tāli, atsakoties no puses algas. Tu laikam pār-

prati: bija runa, ka lugas, kuras jau agrāk spēlētas, kā

«Guna» un «Ragana», atlaižamas par 5% (2 izrjādesj 10%).
Gluži jaunas lugas, kā «Šķidrauts», «Z. zirgs», ir vienmēr

bijušas par 10%. Kā tad Tu to nezini? Kā lai būtu citādi

ar «U. v. N.»? Bez tam jau Tu pats vai Gust[avs] [Zemgals]
atklātā sēdē, kad pārmeta Duburam 200 rubļu ņemšanu

par strīpojumiem,
3

uz jautājumu teici, ka autors dabūs

10%>! Vai to Tu neatceries? Kad mums var celties pārpra-
tumi par tik veciem paradumiem, tad jau būs jānoraksta
kontrakti. Un, kad es arī tiešām būtu toreiz atsacījies jums

par labu, vai jūs nevarat to tagad darīt man par labu.

Kā ir ar Bisnieka prēmiju? 4 Tā būtu še vietā, jo nu jau

pat «Riglascheļ Zeitļung]» atzīst, ka «U. N.» nav revolūci-

jas un ka nav ko baidīties. To varat pārdomāt. «U. N.»

gadījumā man nemaz nebūs vērts, ka to lugu nospēlē un

man no viņas nekas neienāk. Kad viņa gulēja 7 gadus,

viņa var gaidīt otrus 7 gadus, vina nenovecosies, bet var-

būt taisni tad tik nāks īstā laikā. Es to teicu iau agrāk

reiz, un tās arī bija Dubura domas. Cik būs nospēlēts līdz

šīs vēstules saņemšanai, tik pietiks visu izdevumu segša-

nai un vēl atlikumam; tad mans pienākums pret dāvāta-

jiem būs izpildīts un izrādes vairs neturpināsat. — Liec

atsūtīt man rēķinu par šo sezonu līdz 1. febr[uāra] dļutu-
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mam], — Paldies, ka liki Nfātiņam] nokārtot «Z. zirga» grā-

matizdevuma lietu. Vai tur būs tikai tāds «atlikumiņš»?

No apgādnieka man bij solīts 300 r. — Vai N. «L.» drīz iz-

nāks? — Paliec nu vesels, mījais, sveiciens no A[spazijas],
viņa tā gribēja redzēt izrādi, bet palika atkal vājāka. Ce-

ram uz drīzu atspirgšanu. Un nu, mījais, ja es esmu bijis
arī pret gribu nervozs, tad izskaidro un atvaino te arī šo

apstākli. Vēlreiz Tev, dārgo X., daudz paldies par visiem

pūliņiem.
Sveiks.

323.

A. LŪKINAI

Kastaņolā 1911. gada februāra beigās

Visi «U. N.» izskaidrojumi, lai viņi ar pilnīgi runātu

viens otram pretim, ir pareizi un man pa prātam, jo sim-

bols jeb cilvēks jau iekš tā pastāv, ka apvieno sevī visas

dabas pretejības, kuras citādi paliktu šķirtas un nesa-

prastas.

Vienojošais ir būtnēm dzīvība.

Sveika, mījais draugs.

K. ĶIRPĒNAM

Kastaņolā 1911. gada 2. martā

Mīļo, labo Kārli, kvitēju ar šo par 100 rfubju] saņemšanu.
Bet man brīnums, kur palika tie solītie 400 r., par ku-

riem Tu runāji savā pēdējā vēstulē? Kad teātrs nespētu

tagad maksāt, kur taču pašlaik labi ienāk, kā tad būs tā-

lāk, kad uz sezonas beigām sāks mazāk ienākt? Līdz šim

ar tiem 400+100 būs samasāts tikai pērnais parāds un šīs

sezonas pirmais pusgads, par «U. v. N.» visādā ziņā nekas

vēl nav maksāts, kā tad būs? Saki, mījais, man pie laika,

vai šinī pusgadā spēsat man samaksāt? lai es varu ierīko-

ties un rīkoties. Jūs dabūsat no Amfatnieku] Kases; vai

arī tos liekos 300 r., kurus viņi paši nezina, kur likt? —■
No «Dzjimtenes] Vjēstnešaļ» redzu, ka Bļisniekaj fondu
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likvidēt nav iedrošinājušies, bet opozīcija arī nav iedro-

šinājusies ko iebilst, kaut gan zīmes visas bija labas: lugu
atļauj, «R[igasche] Zļeitung]» atzīst, ka nav revolūcijas
tur iekšā, mācītāji arī, pat konfiskāciju atceļ, — tikai

stingrāka par visām policijas iestādēm ir pate kase un

B[isnieks], — tie vēl neatzīst pietiekošas uzticamības, —

tad nu teātrim jāgādā par naudas samaksu man. (Nupat
paziņo man «Kl. gr-as» izdevēji, ka viņiem arī nepatīkot
man maksāt, labāk lai viņiem paliekot nauda.)

1
— Tad

vienu neaizmirsti: atsūti man itin drīz «Pusideālista» te-

ātra eksemplāru; man vajga priekš pārstrādāšanas; vēlāk

atsūtīšu atpakaļ.

Vēstules malā pierakstīts:
Priekš Tavas vēstules pienākšanas rakstīju f. vēstuli,

pēc vēl vienu un tad šo; vai visas esi saņēmis? Atsūti zi-

ņas: cik dienas izdevumu par «U. v. N.».

Atraksti drīz. Paliec vesels, mīļais, labais.

325.

A. LŪKINAI

Kastaņolā 1911. gada 10. martā

Dārgā, cienītā draudzene! [1 nesalasāms vārds] Jūsu

mīļo vēstuli un pēdējo skaisto kartiņu. Kad Jums tā patīk

gailenītes, tad šodien nosūtu Jums pa kalniem salasītu

svaigu gailenīšu kušķīti, saliekat viņas uz teleķa, aplejat
ar ūdeni un viņas ziedēs ilgi, viņas ir pateicīgas.

1
Es El-

zai vienmēr atnesu, un tāds mazs puķu dārziņš stāv uz

viņas galda zem Jūsu Venēras.2 Kad nu tikai neietu ilgi

caur muitu, lai nenovīstu un Jums būtu vēl kāds prie-

ciņš (velēnas, kas apakšā, jānomet). Par «U. v. N.» es

Jums sūdzējos, tagad jāsaka, ka viņi tomēr cenšas mak-

sāt, es jau saņēmu vienu daļu. Man viens tur vecais draugs
un visi citi ir labi draugi, bet viņi par daudz stāv par savu

teātri, nevar ļaunā ņemt. — Bet Jūsu palīdzību, mīlā

draudzene, mēs gan izlietosim; mēs nekautrēsimies, jo

zinām, cik Jūs vienkāršs, skaists un labs cilvēks. Mani

rūzgrābj Jūsu līdzdalība pie «U. N.»: jā, tiešām, mēs ār-

kārtīgi uztraucamies visu laiku un strādāt nekā nespējām,

Jūs kā māksliniece to jutāt. Lai nu Jūs mājās jūtat to
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ērto, silto miera laimi! no tādas izaugs arī Jums mākslas

darbi, tad Jums būs pilnā laime. Viens vēlējums, ka mēs

Jūs tādu redzētu arī ar savām acīm! — Vēl viens jāiz-
pauž, — uztaisījām Jūsu piemiņai mazu altārīti, ģīmetni

un puķu dārziņu apakšā; kā Venērai, tā modernai levail

Un tās aizsūtītās puķes nāk no melnā profesora. Paliekat

nu li sveicināti.

Viens lūgums jau tagad: atrakstāt, kā spēlēja Spīdola un

Laimdota?3 atsūtāt kādu pastkarti ar «U. N.» izrādes ska-

tiem. Sveiki.

R.

326.

A. LŪKINAI

Kastaņolā 1911. gada 11. martā

Vakar nenosūtīju ne puķu, ne vēstuli. Puķēm jānogrie-

žot nost saknes, citādi valstij draudot briesmas, kur ieved

filokseru.1 Ja es pastāvot uz puķu sūtīšanu, jādabonot ap-
liecība par viņu labdabību no šenes valdības. Griežu šo-

dien saknes nost, aptinu ar mitru vati, varbūt tomēr dabo

nat vēl.

Burtnīcu sūtīšu, jo man arī iet grūti ar norakstīšanu. 1

Bet varbūt Jums tur būtu iespēja dot kam norakstīt par

naudu, varbūt ar mašīnu. Būtu Jums loti, loti pateicīgs.

Negribētu, ka man šīs pusgatavās piezīmes zūd, jo vēl-

reiz viņas uzrakstīt: priekš tā man nav laika.

Redzēšu, kā man ies ar puķēm.
Daudz mīlu labdienu.

327.

ĀRONU MATĪSAM

Kastaņolā 1911. gada 14. martā

Manu mījo veco Matīs, mīļie draugi, Jūs mūs gluži ap-

kaunojāt ar savu silto draudzību un gudrību. Avīzē par

visu izteikta sirsnīga atzinība, gandrīz ik dienu kāds mīļš

vārds, un nu tā lielā balva! A. uzskata to sev kā draugu

pagodinājumu un pieņem ar lielu pateicību. 1 Bet nu taisni
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tagad man sāk nākt vairāk ienākumu, tādēļ lūdzam pie-

ņemt šādu priekšlikumu; 10 r. A. patura sev kā adatu

naudu2
un pārējos 50 r. nodod «Izglītības biedrībai» kā

A. vārdā iemaksātu no dažiem cienītājiem. Tā būs, man

liekas, vislabākā izlīdzinošā taisnība, jo draudzība (kurai

taču summa vienaldzīga) būs pieņemta un mēs izvairīsi-

mies no pārmetuma par savtību. (Naudu — tos 50 r.

iemaksās vai nu J. teātrs, vai viņš sanāks no honorāriem

par A. Rakstiem, kad J. teātrs neuzņemtos tās pūles

iemaksāt.) Par A. dzejoļiem ieminaties — pēdējais sūtī-

jums guļ jau kādu mēnesi nenodrukāts, un es Tev, mījo

Matīs, varu teikt, ka tas A. dara velti nepacietīgu: labāk

nodrukāt tūdaļ un, kad būtu par daudz, tad viņa sūtīs re-

tāk.3 Honorāru dēl arī nebažījies: lai paliek vecais mērs—

15 k. rindā. — Nesen lasīju V. Egliša smagos un skaistos

dzejoļus;
4

sen jau tik labus nebiju sastapis. Un nu man

jābeidz ar to pašu, ar ko sāku, ar lielu lielo paldies Tev,

mīļais, par to izgriezumu no «Druvas»; mana dzimtene

ir mana vārīgākā vieta, un tādēļ mani sevišķi aizkustināja
Tava smalkjūtība, man to tik mīli atgādinot.5 Sāp tik, ka

es nespēju nekā palīdzēt tai nabaga Latgalei. — Man pie-

sūtīja Skat. bied. brošūrīti par «U. N.».c Freinbergs ir tik

skaisti atšķetinājis tos pavedienus un, par ko es visvairāk

priecājos, uzsvēris, ka galvenais ir taču, ka tur cīnās un

cieš dzīvi cilvēki. Tas arī man bij galvenais, un visi sa-

režģītie pavedieni ir tikai no šo cilvēku dvēseles izriti-

nāti. — Par brošūras izdošanu sevišķi rūpējies A. B{ergs]

un Līgfotņu] J(ēkabs], izsaki viņiem mīļu paldies. — Nu,

kur beigas papīram, beigas paldiesiem. Paliec nu sveiks

un sveicini visus labi mīļi no mums abiem.

Tavs [paraksts].

328.

B. SKUJENIECEI

Kastaņolā 1911. gada 15. martā

[Sākuma trūkst] par Tavu lomu Laimdotu. Lasīju Līg, kri-

-liku' un tik pabrīnījos, kā tā var nesaprast! 111 cēl., kur

spilgtākā varonība ir vajadzīga, viņš prasa pašpieticību, ego-
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ismu! V c-ā peļ sirsnību! Tas bij no Tevis brinum smalki iz-

justs, kur Tu izcēli V cēl. sirsnību, jo man nebij telpu daudz

vipas tēlošanai, es paļāvos uz Tevi, ka Tu no tā mazuma

izlasīsi daudz. Un taisni L-a paļas man pierāda, cik pilnīgi
Tu mani izpratusi. Ja es par ko nebiju tā pārliecināts,
tad, vai Tu spēsi izcelt varonību 111 c-ā. Ja L-is Tevi ari

tur peļ, tad laikam Tu arī tur būsi spējusi. L. kritika tie-

šam daudz vājāka par A. Bļērziņaļ kritiku. 2
Vajdzēja pašai

Tavai cien. mām[as] kdzei3 rakstīt par «U. N.» izrādi, vina

varēja par Tavu lomu nerunāt, Tev būtu labāk bijis nekā

L. savādā uzslava. Arī man ir no L. savāds kompliments:
ka es izdarījis plaģiātu, un no kā? no L. Andrejeva «Cil-

vēka dzīvļesļ». To saka L., kurš pats lasīja «U. v. N.»

1904. g., kad vēl nebija klajā nākuse «C. dz.».4 Un tas ir

draudzīgs «demokrātisks kritiķis»! —H. Aļsars] turpret iz-

turējās ļoti pieklājīgi, 5
es ceru, ka viņš arī Tevi neaizskars,

kad tik viņu liks mierā. — Labāk ir kaut arī pretnieks,
kad tik noteikts raksturs. Tā man arī ļoti patika A. B. kri-

tika; tas ir godīgs cilvēks, kaut arī pretnieks man un lu-

gai. — Nebaidies un nebēdājies, r»;ļo Rūtiņ, par ļaunām

kritikām; mierini arī mūsu mīļo Tiju, es viņu varbūt pats

esmu sāpinājis ar savu neapdomibu un nezināšanu; tagad
man viņai no sirds jāpateicas ne vien par viņas lieliem

un nopietniem pūliņiem, bet arī skaistiem panākumiem,

par kādiem man raksta pazīstami. Kritikas uz laiku var

sarūgtināt katru mākslenieku, es pret viņām nebūt neesmu

mazāk jūtīgs, bet vienīgais līdzeklis sargāties ir tikai

jauns darbs. Nekāda graušanās, ne apreibināšanās nepa-

līdz. Arī še tikai pats sev var palīdzēt, vai tuvs cilvēks,
kas ir paša vietā. Ļoti skaisti, ka Jūs abas ar Tiju esat

saslēgušās tuvāk kopā. Sveicini viņu labi sirsnīgi no ma-

nis. — Man vēl caur Tevi jāizsaka dziļi sajustu pateicību
tiem mīļiem cilvēkiem, mūsu skatuves un radniecisko

mākslu spīdekļiem, kas mani tā pārsteidza un aizkusti-

nāja ar savu sirsnīgo piemiņu «aktieru eglītes» vakarā.6

Taisījos tūliņ pateikties un atbildēt, un ceru, ka drīzumā

to iespēšu, bet vēl kavē Aļspazijas] slimība. Arī par iz-

rādi visiem kolēģiem — aktieriem vēl neesmu pateicies,

arī mazajam zēniņam,7 kurš tik ļoti pūlējās gar lielo pūķi.
LT

n Tev pašai — es sūtīšu pateikties manu draudzeni.,

kuru vēl nesaredzu skaidri, bet kura būsi Tu pate.
8 Kā

strādnieku publikai lai pateicos? vai nebūtu tagad visla-

bāk ar kādu novēlējumu «Arodniekam»?9 Kad tik nu di-

rekcija nedarītu man to grūti ar algas nosišanu. Bet lai!
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Palūdz mīlam Jānītim, lai par to izsaka savas domas. (Šo-
dien es viņam neaizrakstīšu, tikai daudz paldies par zi-

ņām.) Bet nu ari jābeidz; še mazs pantiņš, ko ierakstīt

«Tiem, kas neaizmirst»;

Kad sēdi saldā pavaļā
Un grāmatiņu viegli šķirsti;

Tad to, kas neaizmirst tur tālumā,
Ar' neaizmirsti. 10

Tu prasi, ko es darīšu viens pats tālumā. Es atbildēju

atkal ar Tavas pašas vārdiem: es nemaz projām neesmu

bijis šos gadus.
Sveicini [visus no mums?].

Vēstules malā pierakstīts:

Atsūti, lūdzama, izgriezumus no krievu recenzijām; tad

ari pirmizrādes programmu. Sveiki.

329.

E. GROSAM

Kastaņolā 1911. gada 18. martā

Atklāta vēstule cien. mācītājam Grosa kgm.

Ļoti cienīts kungs! Goda amats — Latv. liter. biedrības

referāti par latv. literatūru. Pie Jums kā atklātības darbi-

nieka griežos ar atklātu lūgumu. Latvijas skolotāju bied-

rības laikrakstā «Izglītība» š. g. 3. burtnīcā, rakstā «par

mūsu tautskolu» no Vecā1 131. lpp. top minēts fakts, ka

«kāds nomales skolotājs B. no baznīcas konventa dabūjis
rakstu bez kavēšanās atstāt vietu un nolikt amatu, kaut

gan vienīgais, ko viņam varējuši pierādīt par vainu, bijis

tas, ka viņš lasījis skolniecēm priekšā no manas lugas

«Zelta zirgs», par kuru tik atzinīgi un labvēlīgi izteicies

Latv. literāriskā biedrībā mācītājs E. Grosa k.» 2
.
No savas

puses man jāsaka, ka tiešām Jūsu spriedums par latv.

literatūru, kur Jūs, pilnīgi uzsvērdami savu stāvokli, to-

mēr ar tādu bezpartejību un atzinību apspriedāt gluži pre-

tēja stāvokļa rakstniecisku darbu, tika plaši ievērots latv.

publikā un atstāja vislabāko iespaidu visur, nemaz jau

nerunājot par šo rindiņu rakstītāju. Sī Jūsu objektivitāte

jāieskata par vienīgi pareizo ceļu uz tik sen daudzināto,
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1 et nekad nepanākto saprašanos un pazīšanos Baltijas
tautu starpā un uz mūsu šķiru cīņas asumu pamazināšanu.
Par zināmu pretī nākšanu no tās puses, kuras priekšstāvis
Jūs bijāt, leizē ieskatīju arī faktu, ka tā pate luga «Zelta

zirgs» bija uzņemta no Draugu biedrības ieteikto grāmatu
sarakstā. Kad tagad taisni šīs grāmatas dēj jācieš kādam

latv. skolotājam no tās pašas puses, kurai stāvat tuvu

Jūs un draugu biedrība, tad to uzskatu pa pretruņu, kura

mazina nozīmi nupat raksturotam Jūsu spriedumam un

viņa [varbūtējām?] labām sekām. Ja Jums un Jūsu pusei
labās Baltijas tautu [satikšanas sekas?] ir tik pat dārgas kā

man, ko es ceru ar pilnu tiesību, tad Jūs uzņemsat labi

manu sirsnīgo lūgumu darīt visu, kas Jums iespējams,
lai izmeklētu skol. B. lietu un nelaupītu viņam maizi. —

(Par vainu, kura ir īsti mana.) Varu Jums apgalvot, ka šī

mana lūguma ievērošana atstās tikpat labu iespaidu, kā

Jūsu spriedums par latv. literatūru, tikai ar vēl labākam

sekām.

330.

J. NĀTIŅAM

Kastaņolā 1911. gada 18. martā

18. 3. 11.

Ļoti cienītais Nātiņa kgs! Saņemat lielo paldies par pū-
lēm, kādas Jūs esat pielikuši pie manas grāmatas izdoša-

nas,1 un atvainojat mani par nepatikšanām, kas Jums no

tā cēlušās. Uz Jūsu pieprasījumu uzrādīt personu, kurai

lieta nodota, varu Jums tikai Ķirpēnu minēt; līdz ar to

Jūs būsat pilnīgi atsvabināti no šī uzdevuma. Man atliek

tikai vēl izsacīt savu patiesu nožēlojumu, ka loti pret

manu gribu Jūs esat jutušies aizskārti no vēstules, kuru

es biju rakstījis ne Jums un kura zīmējas arī nebūt ne uz

Jums. Te man būtu jānobeidz sava vēstule, bet studentu

pulciņš, kura priekšstāvis Jūs esat, pārliecības ziņā man

stāv par tuvu, lai rakstītu oficiāli vien. Kad saņēmu caur

Kirpēnu pulciņa piedāvājumu izdot manu lugu, es to sa-

pratu kā pagodinājumu, kura dēl atsacījos no sava pri-

vātizdevēja 2 piedāvājuma. Toreiz neapdomāju, ka vēlāk

pulciņš kā izdevējs varētu ņemt ļaunā, kad rakstnieks
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pēc apm. gada apprasās par izdevuma likteni. Neapdo-

māju arī, cik maz pulciņam priekš tā naudas, cik daudz

pūļu es uzlieku biedriem, kuri to nemaz nebija paredzē-
juši, jo pulciņam citi, tuvāki uzdevumi. No šīs manas ne-

saprašanas cēlušies vēlākie pārpratumi, kurus Jūs pat

uzņēmuši par apvainojumiem. Bet nu lieta beigta un tam-

līdzīgas man vairs neatkārtosies. Kad būs ienākums no

«Zelta z.», tad 10% nāks par labu pulciņa kasei.

Paliekat sveicināti un sveicināt pulciņu. Visā cienībā.

331.

A. un B. PRIEDĪŠIEM

Kastaņolā 1911. gada 19. martā

Mīļie, dārgie draudziņi, nupat saņēmām Jūsu vēstuli [ar]

nelāga ziņām un nemaz negribas ticēt. Mēs taču domā-

jam, ka salabsat; ka fabrika ieskatīs, cik lielu zaudējumu

viņa cieš pati, tā pāri darīdama mūsu mīļajam Brencim.

Bet tur laikam par fabrikas intresēm stāvēs augstāk kādas

personiskas ierēdņu intreses un protekcijas. Liels ganda-
rījums vismaz, ka Brencis nu paliek turpat viņu acu

priekšā. Mēs no visas sirds priecātos, kad Jūs redzētu še,

ia ne abus, tad vismaz vienu, un varētu Jums teikt kādu

mīļu vārdu.1 Pansijas te gan par 4 fr[ankiem] lētākas nav,

par diviem tātad 6 fr. Varbūt var ņemt istabu un pus-

dienas vien un brokasti un vakariņas paši taisīt, tad gan

būtu lētāk — 3—4 fr. par abiem. Mums ar veselību neiet

visai labi, citādi labāk. Esat mīļi skūpstīti, dārgie draugi.

332.

A. DEGLAVAM

Kastaņolā 1911. gada 27. martā

Mīļo brālīt, es palaidos uz Tevi, ka Tu sapratīsi un ne-

dusmosies, ka neesmu Tev jau ilgāku laiku rakstījis. Kad

Tu dzirdēji, ka es citam esmu rakstījis pa to laiku, tad

Tu būsi reizē arī dzirdējis, ka visa rakstīšana bija veika-

liska, dēl teātra. Un tik daudz man vajdzēja rakstīt un uz-

traukties (tik daudz, ka nu jau trīs mēnešus neesmu nekā
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strādājis! taisni Tevis dēļ, tādēļ ka man trūka Tava pa-

līga, lai kaulētos ar J. teātri un piespiestu viņu pie cik

necik godīgas maksāšanas, lai lugas lielie morāliskie pa-

nākumi dotu man arī cik necik materiālu panākumu. Kad

Tu vēl biji tas naudas piedzinējs no J. teātra, tad es va-

rēju mierīgi strādāt un arī Tev rakstīt. Kur nu vairs to

var? Gribēja nospiest uz 5%, gribēja no citām lugām ho-

norārus samazināt, pat par to naudu, ko man līdz šī gada
sākumam samaksājuši, t. i., par 800 r. nopirkt visas mūsu

lugas uz visiem laikiem! Lūk, kā man gājis! Lūk, kādēļ

nebija laika Tev rakstīt. —Nu par vasarnīcu1: liels prieks
man bij par Tavu ziņu, ka esi gandrīz pārdevis, bet —

kungs apžēlojies! — kas tad tas ir, ka jūs visi, cik jūsu
tur esat, neesat redzējuši, ka tai obligācijai taču ir blanko-

cesija!!! Es par tādu joku biju tā pārsteigts, ka nudien

jūs visi nebūtu jutušies glaimoti, dzirdēdami manas pie-
zīmes par jums. Ka Tev obligācijas ir svešas, to vēl var

saprast, bet ari tad Tu taču varēji drusku pameklēt to

parakstu. Bet ka pats advokāts Čfikste], kam mūžudien

tik ar obligācijām vien darīšana, nav spējīgs bijis uzšķirt

obligācijas ceturto lappusi un izlasīt tur pilnu obl. turē-

tāja parakstu, tas ir par daudz. Atņem viņam tūdaļ šīs

lietas vešanu un nodod to adv. A. Berģim, izdodams vi-

ņam no savas pilnvaras nepeAOßepne. Tik lielai C. muļ-

ķībai pat man, kas daudz tura no šīs viņa īpašības, šoreiz

tā kā negribas ticēt: vai viņš tik ar nodomu nebūs Tevi

gribējis ķircināt, lai Tev izdarītu daudz nepatikšanu un

lieku skraidīšanu, un varbūt pat aizdzītu pircēju? A. Bergs

šinī ziņā būs drošs un godīgs. Nupat nosūtu Tev arī te-

legrammu: «Blankocesiia atrodas uz ceturtās lappuses. Ir

vēl viens pircējs.» Šis pircējs atrakstījis man tieši; es no-

raidu viņu pie Tevis; aprunājies ar viņu, adrese: Dina-

mindes iela N 32, dz. 55. M. Gruiķe. Pirmo cenu viņam

teicu 5500 r., visu ritu saki Tu pats. Ceru, ka nu tagad

negadīsies vairs nekādi pārpratumi un pārdošanu izdarī-

sat visi kopīgiem spēkiem. — Par citiem jautājumiem še

tik īsumā: tas ir liels prieks, ka Tu nodomājis to lielo ro-

ni,īnu,2 tas jau būs ļoti skaists. Par Aizupu es no pirmās
rokas nezinu nekā, paša viņa nekad neesmu redzējis; vē-

lāk viņš bijis slepenpolicists Pēterburgā. Mūsu lasāmva-

kars nepiederēja pie viņa; tik vien, ka bij runa: esot no-

doms dibināt vingrotāju biedrību [arī?ļ jaunībai, līdz ar

strēlnieku biedrību. Bet pat tās runas drīz apklusa, un



kas beigās iznāca, bij paukvakars kā letoņiem. Appra-
sies vēl pie citiem, bet, man liekas, nebūs nekas vairāk

bijis.
3

— «Kapitālu» man visērtāk būtu pārcilāt vasarā,*

tagad nodomāts cits darbs5
un pašlaik to sākšu, ja tagad

man nāk traucējums, tad es pavisam netieku sliedēs. —

Vai no «Z. zirga» izdevēja Golta6 esi tos 50 r. dabūjis at-

pakaļ? Viņš man atsūtīja 50 r. kā honorāru, vai tie tik

nav Tava paša iemaksātie 50 r.? — Ar veselību mums iet

gluži vāji, nu jau abiem diviem; pie laika pienāca klāt

vēl mūžīgie uztraukumi nu jau tik daudz mēnešus cauri. —

Kā iet labi ar «Tāl. Noskaņ.»? vai esi dabūjis norēķinu?

tad atsūti. — Kad nāks karstāks, laidīsim Elzu uz sanato-

riju. Paliekat abi mīļie ļautiņi sirsnīgi sveicināti un skūp-

stīti no Jūsējiem. Sveiki!

333.

A. BERGAM

Kastaņolā 1911. gada 28. martā

28. 3. 11.

Ļoti cienīts kungs!

Atbildi uz Jūsu laipno vēstuli es ņemu par iemesli jau-

nam lūgumam. A. Deglava k., vesdams sarunas par ma-

nas vasarnīcas pārdošanu, bij griezies pie kada advokāta,

lai tas izdara tās cesiju uz pircēja vārda, bet advokāts

nav atradis obligācijas blankocesijas parakstu, kaut gan

tāds tur atrodas. Tagad Jūs laipni lūdzu izpalīdzēt A. D.

šinī lietā un, ja Jūs nodarbojaties praktiski, tad ari ne-

liegt padomus pie pārdošanas kontrakta galīgas noslēg-

šanas, lai negadītos atkal kas tikpat neparedzēts un ne-

izjuktu pārdošana. Es gribētu ko piezīmēt par tā advokāta

veiklību, bet paredzu, ka Jūs, tāpat kā par vācu liberā-

liem, varētu atkal teikt: tas tomēr ir kas!1 jo Jūs esat visu

vāju aizstāvis. Un vācu liberālu gadījumā, es redzu, Jums

bij taisnība, es jau arī to recenziju nebiju ņēmis kā man

kaitošu, bet tikai kā savādu, kas rāda, cik svešs vāciem

viss latviskais.

Jums vēl lielo paldies par rūpēm pie «U. N.» teksta

grāmatiņas izdošanas.2 Esat daudzreiz no mums abiem

sirsnīgi sveicināti.

Jūsu

{paraksts].

342
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334.

L. ĒRIKAI

Kastaņolā 1911. gada 30. martā

Cien. aktrisei Lilijai Ērikai.

Loti cienītā jaunkundze!

Jūsu tēloto Spīdolu man nav lemts bijis redzēt; es tā-

dēļ visvairāk nožēloju visas lugas neredzēšanu. Jo, kad

no draudzīgas puses Aspazijai atsūtīja Jūsu ģīmetni, es

šķītos atradis īsto tēlotāju Spīdolai, kura prasa tik daudz

studiju un uzupurēšanās grūtības, un, kad Jūs uzņēmāties,

es Jums biju sirsnīgi pateicīgs. Tagad man Jums jāpatei-

cas otrreiz un daudzkārt vairāk, kur Jūsu mākslas tēlo-

jumam līdzi dibinājās visas lugas panākumi. Par tiem lai-

mīgajiem gadījumiem [teikums nav pabeigts].

(Par] Jūsu tēlojuma lielo iespaidu es spriežu ne pēc

laikrakstu kritikām vien, bet vairāk vēl pēc privātām at-

sauksmēm no publikas,
1 kuras siltu simpātiju Jūs esat

iekarojusi un kura Jūs lai nes Jūsu tālākā attīstībā.

335.

Ā. KAKTIŅAM

Kastaņolā 1911. gada 30. martā

Loti cienītais kungs!

Tā vien gribējās Jūs uzrunāt: mīļo Lāčplēsi! jo ne Jūs,

ne viņu nevaru labi iedomāties citādu, kā skatuvrotā, tik

pilnīgi izpildāt to tēlu ar savu patību. Par Jūsu tēlojumu
dzirdu arī tikai vienā balsī lielāko atzinību. Cik apmieri-

nāts es par to esmu, to varat noredzēt no tā, ka šī loma

ir galvenā un par viņas pareizu saprašanu es bažījos vis-

vairāk. Līdzīgs taisnā ceļa raksturs, tikai vairāk sarež-

ģīts, man bij domās jau sen gadus, bet palika neizvests,

jo necerēju atrast tēlotāju, un ierakt nedzīvu grāmatā es

viņu negribēju. Tagad man viņš atkal nāk prātā, uzskatot

Jūs: tēlotājs būs.

Esat daudzreiz sveicināts no Jūsu —
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336.

LAIKRAKSTA «STRĀDNIEKS» REDAKCIJAI

Kastaņolā 1911. gada 30. martā

Dārgo biedri redaktori

Saņemat manu lielo paldies, ka bijāt tik laipni piesūtīt

man «Strādnieku». Es biju gluži pārsteigts, ka Amerikā,
kur taču tik maz latviešu vispār un kur nu vēl apzinīgu

sociālistu, spēj izdot un uzturēt tik lielu lapu divreiz ne-

dēļā, jo «Strādnieks» ir gluži tikpat liels, kā mūsu soci-

ālistiskās un radikālās lapas Baltijā. Amerikas biedru

uzupurēšanās spēja ir apbrīnojama un pelna vislielāko

atzinību. Par «Strādnieka» saturu es neņemos spriest pēc
nedaudzu numuru lasīšanas, bet visādā ziņā nevar lk gt,

ka tas sastādīts ļoti intresanti un daudzpusīgi; ievērota

zinātne un pat literatūra, nav aizmirsta dzimtene un se-

višķi plaši atspoguļota Amerikas dzīve, kura man, tālu

stāvošam, izliekas tik sveša. Piemēram, pareizu uzskatu par

Meksikas lietām es vispirms dabūju no «Strādnieka».

Amerika un viņas sociālistiskā kustība mani sevišķi in-

tresē, jo, pēc manām domām, viņai būs vislielākā nozīme

arī priekš Eiropas, teorētiski un praktiski. Pie jums kapi-
tālisma attīstība aizsteigusies priekšā sociāldemokrātijai,

bet jaunā partija sāk attīstīties tik sparīgi, ka var mūs

pārsteigt. Mēs esam ne velti atdevuši savus labākos un

darbīgākos partijas elementus Amerikai, kā emigrantus.
«Strādnieks» man liecina, ka latviešu biedri jaunajā

Amerikas sociālistiskā kustībā ieņems goda vietu kā teo-

rētiski un praktiski mūsu dzimtenes grūtā cīņā vingrināti

cīnītāji.

Labas sekmes vecajā cīņā jaunajā tēvijāl

Sirsnīgus sveicienus

no jūsu J. Raiņa.

337.

A. LŪKINAI

Kastaņolā 1911. gada marta beigās

Kas Jūs par mīļu zelta cilvēku, dārga draudzene! Jusu

sirsnīgā dzīvā līdzdaliba mūs gluži aizkustināja, un tad šī
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impulsīvā, enerģiskā daba, — mēs nevarējām nopriecā-

ties vien! Varu iedomāties, kādās baiļu un briesmu sprau-

gās Jūs iedzināt manu veco draugu resno Krepliņu, viņu
tik cieši sagrābdama. 1 Viņa briesmīgās bailes noredzu no

viņa briesmīgās izmelošanās, ar kuru vien viņš vēl cerēja

izglābties no tik negaidīta un sīva uzbrukuma. Mums šis

skats uz visiem laikiem paliks priecīgā piemiņā. Te nu

tas garais dementi2: Vecfajam] teātrim nav «U N.» piedā-
vāta (tikai 1903. g. bij iesūtīts kā librets operai, bet tad

pats atrāvu atpakaļ, tātad nevar būt atraidīts).
3 J. teātris

grib vēl tagad nokaulēt no 10%, par 20—25 izrādi es jau
nolaidu, kā Jumsrakstīju, par tāļākām viņi negrib dot 10%,

jo izdevumi par lielu. (Patiesībā tie nav vis 350 r., bet,

visaugstākais, 300 r.) — Ko man būtu līdzējis prasīt 20%,
kad grib dot tikai 5%? — 1000 r. nemaksā ik mēnesi, bet

par 1000 r. gribēja nopirkt visu lugu uz laiku laikiem. 4
—

Samaksāts līdz šai dienai par visu sezonu, t. i., septembrim
1100 r., bet tur veca parāda vien būs 300—400 r. Drīz tad

nu dabūšu vēl tos 800 r., ko Jūs redzējāt izsūtam. — Pērn

par visu gadu abi divi kopā saņēmām tikai 800 r., tātad

pa 400 r. katris, un taču bij «Tells» un «Z. zirgs» 15 rei-

zes. — Ne «Pusideāl.» ne «Z. zirgu» neesmu solījies pār-

strādāt, man tik jāizdod tie kopotos rakstos. — Lai viņi

inscenē par jaunu «Z. zirgu», jo pirmais inscenējums bija

pārāk vājš, kā visi saka, tāpat viņi izgāza savā laikā «Pus-

ideāl.», laikam manu labāko lugu. — Vispār Krfeplinsļ un

Kripfens] ir ļoti godīgi cilvēki un mani veci draugi; viņi

tikai briesmīgi stāv par teātri un domā to visaugstāk pa-

celt caur rakstnieku algas nospiešanu. Ar mērķi esmu

mierā, ar līdzekli, un tikai kad nevar citādi [tālākā teksta

trūkst).

338.

A. LŪKINAI

Kastaņolā 1911. gada marta beigās

[Sākuma trūkst] ir liels trūkums: Kangars ir

pilnīgs egoists, bet lielumā ļoti nikns, un niknumu es

redzu Mjierlauka] ģīmetnē (ko jūs atsūtījāt, lielākā dala

no Jūsu kartiņām man bija sveša, daudz paldies), kur

viņš izplētis mēteli kā spārnus. Sis viens skats, ja labi iz-
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celtu, dod lieluma uzskatu visai lomai: [1 nesalasāms

vārds] jūs taču samīšu!1 M. arī liels nopelns pie koru īedī-

dišanas; visur esot loti uzcītīgs. Jūs varat iedomāties, cik

dikti es priecājos par koru uzslavēšanu no Jūsu kunga

puses, jo uz koriem es pats liku loti lielu svaru, es pat

gribēju, lai tie būtu bez mūzikas. Vēl lielāku uzslavu Jus

man esat izteikuši, kad apzīmējat vispārīgo iespaidu no

gabala: tas ir kas jauns. Man tagad žēl, ka es toreiz to

gabalu neizstrādāju un sasteidzu, tagad nav laika pārstrā-

dāt, ir cili darbi. — Par dekorācijām: mums visiem (arī
Elzai) sakrīt domas kopā: II c. glāžu pils īsti nav, tad

man arī IV nāves sala nepatīk. Kuģa laikam ir reālists,

fantāzija viņam tā neizdodas. — N. Alun[āns] vispār tak

man tēlots kā nepietiekošs; bet Jūs būsat dzirdējuši, kā

E. Melngailis taisījās izkomponēt pilnīgu operu no «U. N.».

Tikai viņš esot darbiem apkrauts, uz Melng. es loti prie-

cājos, viņa dziesmiņas taisni brīnišķas, skaistums un reizē

spēks. Alfr. Kalniņš pārāk maigs un bezspēcīgs. Nu da-

būju no teātra pastkartis. Maksā par 20 izrādēm 10%, vēlāk

grib tik 5%; es gribu piespiest, lai otros 5% novēlē vis

maz aktieriem (pensiju kasei) un «Arodniekam». Atbildes

man vēl nav. Man samaksāja arī vecus parādus —un

labu daju no jaunā, t. i., «U. N.». — No Lit. fonda es reiz

dabūju 100 r. kā prēmiju par «Faustu», priekš gadiem
Tad par «Saulaino stūrīti» — Afspazija] dabūja prēmiju

100 r. (tas tiek minēts «Dzirc[iemniekuļ» apgād. sludinā-

jumā).2 Nupat, bet privāti, ne no fonda, A. dabūja caur

Aronu Mfatīsu] atsūtītus 60 r.; no tiem 10 r. A. paturēja

sev un 50 r. tika novēlēti «Izglfītlbas] bicdr[ībai]», jo nu

jau man pašam nāk nauda no «U. N.» Se agrāk A. tika

arī atsūtīts dāvinājums no progresīvajām aprindām, lai-

kam priekš 2 gadiem. — Uz sanatoriju pie Sahli laikam

A. vasaru brauks pēc Jūsu padoma. — A. Bļergs] man

atrakstīja Joti laipni. Tagad vairāk nekā nevar darīt.

Vienu, varbūt, varu no Jums lūgt: Jums esot Pēterburgā

labi paziņas, varbūt tiem aplinkus iespēja ko izprast.

Man jau atbildējuši, ka nespēj.

Cēsu Ozols t. s. manā ģīmetnē3 viltojis visu: ne man

sarkana bārda, ne dzelteni mati, ne ūdeņainas acis nebij

un nebūs; arī paraksts ir viltots, labi, ka vēl ne uz vek-

seļa. Pēc Cēsnieku domām man tādam būtu jāizskatās,
bet to ideālu es negribu sasniegt. Jā, vēl svara jautājums:

Eflza] no tā laika, kad Jūs vēl bijāt še, zaudējusi 3 kilo;

bet tas mēdz tā būt pavasaros.
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Atrakstāt nu Jūs par saviem plāniem un viņu realizē-
šanu, un ko Parīzē jaunu sākat rakstit. un kā ierīkosaties

ar darbiem mājās. Daudz mīļu paldies par visu, daudz,
daudz labu dienu Jums un Jūsu kungam no mums abiem.
R.

339.

K. ĶIRPĒNAM

Kastaņolā 1911. gada marta beigās

Mīļo, labo! Naudu vai dzīvību! labāk naudu un labi

daudz naudas! Kādēļ Tu nesūti naudas? Kr. esot teicis, ka

Jūs sūtat man ik mēnesi par 1000 r.,
1

— nu tie mēneši

gan nāk un iet, bet naudas nenāk. Ar to man nepietiek,
ka Jūs Rīgas publiku tā apmierinājāt; es Jums to publiku
sākšu laist virsū, ja neatsūtīsat tūdaļ. Es negribu, ka pa-
liekat arī šo sezonu man parādā, jo, kad nemaksājat ta-

gad, kur Jums ir naudas, tad jau nākošu sezonu es ne tik

nedabūšu. Rēķinu arī atsūtāt. Tad vēl viena lieta, kam

ar naudu sakars, mani ļoti uztrauc: Tu man teici, ka poli-
cija laižot zālē iekšā tikai 750 personas. Tātad zāle būtu

pustukša izrādēs. Bet nu man no publikas no daudz pu-
sēm sacīts, ka zāle esot vienmēr bāztin piebāzta ar pub-
liku. 2 Tātad izrādē ir vairāk nekā 750 personu. lenākumi

no izpārdotas zāles ar 750 persfonāmļ ir, kā Tu rakstīji,

visaugstākais, 526 rbļ. Bet, kad personu ir daudz vairāk

(apm. 1500 pers.), tad arī ienākumi būs citādi. Arī par

tiem man no publikas stāstīts, ka tie sniedzoties no

1200 r. — 1400 r. un skaidrs atlikums esot vismaz 900 r.

par vakaru. Ka publikai ir taisnība, to redzu no avīžu re-

ferātiem, kuri arī runā no bāztin piebāztas zāles. Izskaidro,

lūdzams, to nu tūdaļ. Es zinu, Tev nav daudz laika un no

Tevis nekādas zinas vairs negaidu, pat tad, kad teātrim

būtu pienākums man rakstīt par lietām, kas arī uz mani

attiecas. Bet arī man nav daudz laika, un es viņu arī turu

vērtu, kad nu es Tev šoreiz rakstu, tad atbildi arī Tu visā

īsumā. Jo šis jautājums ir man ļoti svarīgs, nevien nau-

das ziņā; gribu zināt, vai tiešām teātrs turējis par pielai-

žamu tā mani krāpt, un tad vēl no tādējādi pazeminātā

mana honorāra lūkot nokaulēt pusi nost. Tātad nu atrak-

sti gan par šo. — Tad atsūti Aspfazijas] manuskriptu no
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«Atriebējas», kas tika Mierlaukam nosūtīts. — Vai nav

tāļāku ziņu par «Pusideālista» manuskriptu? Man tas ir

vajdzīgs priekš drukas. Pārstrādāt to priekš teātra nav

man nodomā. Tāpat kā nebij nekad nodomāpārstrādāt «Zelta

zirgu». Bet teātrs gan varētu to no jauna un godīgāk in-

scenēt un iestudēt. — Vai Mierlauks iet projām? 3
un kā-

dēļ? Vai kaut kurš labs aktiers var jau būt par direktoru?

Tagad Jums gan bij pienākums ņemt Slismani-Brandu,
tad būtu teātri mākslas ziņā gan pacēluši un naudas nu

jau Jums tiktu. Es dotu jaunu lugu, kura arī ies, bet, kad

gluži jauns direktors, tad es baidos. — Ar šo jauno lugu
ir tā: lasīju avīzēs, ka Lautenbahs sarakstījis «Induli un

Āriju». Tas ir tiešs drauds Jaunajam teātrim un izaicinā-

jums man, t. i., «U. v. N.». Vecais teātrs jau ne velti

daudz mēnešus meklē lugu, kas nokonkurētu «U. N.»,

nu viņi domā to atraduši pazīstamā, vēsturiskā tematā,

kurš dod iespēju izrādīt skaistas dekorācijas un vēl tādas

pat kā «U. N.». To uzbrukumu Jaunajam teātrim, un man

arī, es gribu atgainīt un rakstīšu arī «Induli un Āriju»

priekš Jaunā. Par vajadzīgām dekorācijām es varēšu Jums

drīz vien rakstīt itin sīki, kad būšu saņēmis Tavu atbildi.

Man tāda dūša uzvarēt vecos tautībniekus viņu pašu mā-

jās un viņu pašu ieročiem. — Atbildi arī par šo. Sai pus

gadā laikam nebūs labi izrādīt «U. N.» pārāk par 40 rei-

zēm; lai paliek vairāk intreses nākamam pusgadam. Un nu

raksti, sūti tūdaļ naudu un paliec mīli sveicināts no Tava

[paraksts].

340.

K. ĶIRPĒNAM

Kastaņolā 1911. gada martā

Manu mījo, dārgo Kārli, Tu vari iedomāties, cik laimīgs

es esmu, ka nu reiz taču no Tevis dabūjis vēstuli, un re-

dzu, ka Tu esi tas pats vecais. Šaubījies es par Tevi nekad

neesmu, — drīz jau būs divdesmit gadu mūsu draudzībai,

un nu būtu par vēlu viņu grozīt, — Tu man esi bijis tas

uzticamākais un mīļākais, bet taisni tad sāp jo vairāk,

kad nevar no Tevis izspiest nevienas rindiņas. Man vajga

jau uztraukties līdz pēdējam, tik tad Tu atbildi. Un tad

viss ir uz reizi labi. Es tagad tūliņ tapšu atkal vesels un

varēšu strādāt. Visu laiku nebiju to spējis. Taisni tagad
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ari vēl uznāca Afspazijas] slimība, un es nezināju nemaz

vairs kur likties. Nu ir labi. — Ar «U. N.» honorāru darī-

sim tā: atraksti, cik ir dienas izdevumu izrādēm, cik jums
atliek skaidrā pāri? Ja jums tiešam maz atliek, tad jāsa-
līgst; liekat priekšā. Pasaki ari, cik izrādes vēl apm. gai-
dāmas šo sezonu (t. i., bez janv. un febr. 20 izrādēm); pēc

tā tad varēsim kombinēt, cik vispār jūs ieņemsat, un cik

es sev varu prasīt, ja ceramas daudzas izrādes, es ņemšu
mazāk. Es gribētu no šīs lugas labi pelnīt, jo tāds gadī-
jums nāk reti; bet, kad jūs mana honorāra dēl esat pie-
spiesti viņu nemaz neizrādīt, tad jau nemaz nav liela la-

buma. Es biju domājis par šo sezonu sadzīt 1000 r. kā par

«Šķidrautu», kurš bij caurmērā par 40 rubl. 25 izrādēm.

Maksājat varbūt šo sezonu 10%, nākošo 5%, vai liekat

ko citu priekšā. — Par «Z. zirgu» ari tā: biju domājis
10%, bet, ia nespējat, maksājat mazāk, ir taču otra se-

zona. Toreiz, pērn, Tu liki priekšā atlaist no «Z. zirga»

izrādēm Jelgavā, un es darīju. Liekat ari tagad priekšā. —

Atpirkt «U. N.», «Z. z.», «Gunu» un «Tellu»1 —, labi, bet

vai tad jums uzreiz izmaksāt ir vieglāk? vai tik daudz

naudas jums ir? Jo par smieklu es taču neatdošu, kā,

piem., H. 2 saka, par to, kas jau ir līdz šim samaksāts! Tas

mani arī uzbudināja. Tā summa, kuru es prasīšu, apm. tā

pate, ko ari tāpat varētu ieņemt, tikai drusku mazāka. Arī

še liekat priekšā. — Vispār jau mēs ar teātri iztikām tīri

labi, viens otram pāri nedarījām, un tā turēsimies arī tā-

lāk. Es pilnīgi atzīstu teātra vadības pretimnākšanu, un

ceru, mēs sapratīsimies arvien labāk. Ka «Dzfimtenes]

V[ēstnesisļ» izturas tagad laipni pret teātri, tur ari mans

nopelns. Kur es spēšu novērst viņam tādus šķēršļus, tur

es to darīšu. Tikai man vairāk jāzina. Vai strādnieku de-

legāti nejūtas it kā atstumti no teātra vadības puses? Tas

būtu joti nepareizi. — Es ceru, ka jaunais laikraksts pa-

balstīs teātra lietu.3
— Še pielieku priekš «L. B.» vienu

dzejolīti; visu laiku nespēju strādāt. Atvaino tur mani un

saki, ka drīz es rakstīšu C[elm)am vēstuli un varbūt va-

rēšu vēl ko sūtīt. —Tā ziņa par Gustavu4 mani loti satrieca;

biju jau gan nojautis pats, bet taču pārsteidza. 2ēl, bries-

mīgi žēl; bija mīļš draugs. Tu man tagad paliec viens no

vecajiem draugiem. Neņem man ļaunā, ka es runāju par

pilnvarnieka -ea- sūtīšanu; tas bij tik tā teikts, lai Tevi

pamudinātu rakstīt vēstuli. Tu redzi, es jau neesmu grie-

zies pie viņa. Ar Tevi vien es gribu būt darīšanās. Tu



350

vairāk par mani rūpēsies nekā jel viens cits. Es Tevi pa-

zīstu, tikai Tu neraksti. Ja direkcija grib līgt, tad nedod

citam rakstīt, dari to pats. Tu jau reizē esi mans aizstāvis,

un teiksi arī, ko es pēc taisnības un apstākļiem, lai ne-

kaitētu teātrim, varu prasīt. — Ar «Z. zirgu» laikam Golts

švindelē. Nevar būt, ka līdz šim pārdoti tikai 600 eks.,
kur bija tāda reklāma. Un, ja būtu taisnība, tad viņš ne-

prot grāmatu laist apgrozībā. Lai Nātiņš tādēļ atņem vi-

ņam nost visus nepārdotos eksemplārus un lai nodod ko-

misijā Zeltiņam, tas prot. Par pārdotiem eksemplāriem
lai saņem naudu. — Un nu, mans mīļais vecais, labais,

paliec arvien tas pats; es arī esmu arvien tas pats, neska-

toties uz niknām un uztrauktām vēstulēm. Paliec vesels

un sirsnīgi, mīļi sveicināts no Tava Jāņa.

341.

A. LŪKINAI

Kastaņolā 1911. gada aprīļa sākumā

Dārgā draudzene! Šodien saņēmu no [Ļ.?] jkdzes burt-

nīcu ar mūsu sarunām — norakstīts viss ar Jūsu pašas
roku!1 Un taču Jūs esat tik aizņemta tagad un Jums tik

loti nepatīk norakstīt! Mani dziļi aizkustina šāds draudzī-

bas pierādījums, kas nāk tik no smalkas un stipras sirds.

Jūsu enerģijai tas bij vingrinājums, Jūs viņu pieliksat

drīz pie savas pašas darbiem un neatlaidīsat vairs, kamēr

sasniegsat mērķi. Otrais prieks būs mums alga par

pirmo — mūsu sarunām. — Elza bij jau uzrakstījusi savu

karti, kad es rakstīju šo, nu viņas nāk vienā kuvērā. Vēl

tām līdzi lieku vienu lielu lūgumu. Mūsu vasarnīcai ga-

dījies labs pircējs, kas tūdaļ visu izmaksā (viņš sibīrietis,

sieva tukumniece, ilgojoties pēc jūrmalas, un nu viņš

pērk un tūdaļ visu izmaksā). Bet obligācijā, kura atrodas

pie Deglava, ir gan blankocesijas paraksts, bet nav nota-

riāli apliecināts. Sis kgs — inž. B. Priedīts dzīvo Cocho-

EHUbi, R6hrenwalzwerk Huldschinskv; pie viņa nu jāaiz-

brauc manam pilnvarniekam Deglav kgam pēc notariāla

paraksta. D. jau nedēļu nav man devis atbildi, vai brauks,

v ū nē, kaut gan B. P. viņu ar telegrammu pie sevis aici-

nājis. Vilcināšana (kura nu jau turpinājās vairāk nedēļu)
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var man loti kaitēt, jo pircējs var atkāpties, esot jau ar

to draudējis, un tik labu pircēju es nevaru cerēt vairs

dabūt. D. nu būtu jāpaskubina braukt pie B. P. Vai es nu

varu Jūs lūgt; izdarīt to skubināšanu, apjautājies pie D.,

vai viņš brauks? un kad? kad man izdotos šī vasarnīcas

pārdošana, es materiāli varētu cerēt tapt patstāvīgs sa-

redzamā nākotnē, bet tūliņ es varētu Elzu laist veseļoties,
neskatoties ne uz kādu dārgumu. Ja Jūs, dārgā draudzene,

pieliekat še klāt savu mazo rociņu, kas tik mīļi un smalki

prot palīdzēt un dot, tad arī šī mūsu lieta būtu pie laba

gala. Cik maza tā rociņa, tik liela darītāja.

Saņemat mūsu sirsnīgāko sveicienu Jums un Jūsu kgam.

Jūsu R.

342.

A. DEGLAVAM

Kastaņolā 1911. gada 4. aprīli

Mījo brāli, nu tā braņa krīt uz mani pašu atpakaļ, un

es viņu pieņemu. Brauc nu pie Priedīša: Sosnovice, Rdh-

renwalzwerk Huldžinski, jo tā laikam iznāks visātrāki. 1
Es viņam jau rakstīju. Ar pilnvaras izdošanu ies vēl ilgāk,

jo, cik noprotu no Tavas vēstules, tad Ulpem no viņa

nav pilnvaras. Tā pat par ilgu ies ar obligācijas sūtīšanu

Pr., jo viņš gan loti godīgs, bet ari loti aizņemts un tū-

ļīgs cilvēks. Lai tad arī naudas iziet vairāk, bet drīzāk būs

padarīts, un varbūt paturēsim vēl pircēju. 2ēl, ka Tu savā

izgājušā vēstulē nerakstīji, ka vaina ir notariālas apliecī-
bas trūkums; būtu ātrāk izdarīts. — Es arī nezināju, no

kura Tev ir pilnvara, no manis vai Elzas. Rīkojies nu ta-

gad tālāk uz savu galvu, no šenes par tālu dot sīkas in-

strukcijas. Vislabākā braukšana esot: no Rīgas izbraukt

vakarā, tad otru rītu agri esot jau Sosnovicā; par vienu

dienu tad var visu izdarīt un to pašu vakaru var izbraukt

uz Rīgu, kur nonākt atkal nākamu rītu, tātad kavē tikai

vienu dienu un divas naktis. Paliekat nu abi sveicināti un

skūpstīti visā ātrumā. [Paraksts.]
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343.

A un B. PRIEDĪŠIEM

Kastaņolā 1911. gada 5. aprīlī

Mīļie, labie draugi, aizrakstīju vakar Jums vēstuli, un

šodien saņēmu Jiīsu un Sašas. Pa to starpu obligācija, ko

Brencis še Castagnolā parakstīja, ir jau nosūtīta Rīgā pie

Degi. Vakar rakstīju, ka D. nobrauks pie Jums (par to

vakar rakstīju arī viņam), bet pēc Sašas vēstules šaubos,

vai tas būs tas labākais, un pat nezinu, vai D. to gribēs
darīt, jo viņš mājas īpašnieks un daudz aizņemts ar māju

un sātību. Griežos nu pie Tevis, mīlā Anna, vai Tu vaja-
dzības gadījumā nevarētu izdarīt man to pakalpojumu un

braukt uz Rīgu: Tu tik un tā gribēji drīz braukt, izdevu-

mus visus nesu es, un tagad Tu dabūsi vēl redzēt manu

lugu «Uguns un nakts» un varēsi man pastāstīt, kā Tev

viņa patīk. Viens tikai, ka Tev taisni tagad pārvadāša-
nās —, bet, kad pēc pāris dienām to beigsi, tad man gan

būtu liels labums, jo pircējs citādi atkāpsies; viņam in-

trese lietu steigt tādēļ, ka viņš grib vēl šo pavasaru būvēt

uz manas grunts jaunu māju, un priekš tā ir pats pēdējs

laiks. — Ja nu Tu nekādā ziņā nevari tagad braukt, tad pie

notāra apprasies, vai var izdarīt pie Jums blankocesiju, un

pie Jums nobrauks D. ar obligāciju, bet, ja Tu vari braukt,

tad lai Brencis pie notāra izdod Tev ģenerālpilnvaru (arī

uz pirkšanu un pārdošanu un cesijām), un Tu brauc uz

Rīgu. Tādā gadījumā telegrafē Deglavam, lai viņš nebrauc.

Ja nospriežat Annai nebraukt, tad atkal tāpat viņam tele-

grafējat, lai viņš brauc pie Jums. Visi izdevumi nāk uz

manu rēķinu, Jūs redzat, kādu Protzensprache
1

es tagad

runāju; kad Tu, Ann., būsi «Ug. v. N.» redzējusi, tad sa-

pratīsi, ka nu mums nāk nauda: no šīs lugas man jau atsū-

tīti honorāra 1000 rbļ.! Un, kad nu vēl laimētos pārdot
villu, tad mēs būtu uz kājām, tad tūliņ Elzu sūtītu uz sa-

natoriju un Jūs, mūsu mīlos cilvēciņus, ielūgtu pie mums

uz veseļošanos. Kad izdotos villu pārdot, es justos daudz

brīvāks no maizes darbiem un varētu daudz vairāk sava

paša [strādāt?] un reiz tikt ari garīgi uz kājām. — Par visu,

ko nodomājat darīt un ko izdarāt, paziņojat, lūdzami, tū-

daļ .šurp. Un nu paliekat sirsnīgi sveicināti jaunajā vietā

ar jaunu laimil Te Jūs būsat prom no nepatīkamas sa-
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biedrības un arī garīgi atspirgsat, tā vienmēr iet jaunās
vietās. Alga jau arī, galu galā, tik maza nav, Jūs abi

iegūsat par to mieru, kas taču ir tas augstākais. Esat mīļi
skūpstīti no Jūsējiem. Sveiks!

344.

A. un B. PRIEDĪŠIEM

Kastaņolā 1911. gada 8. aprīlī

Dārgie draugi, rakstu Jums jau atkal tanī pašā lietā:

no Elzas mamas dabonam ziņu, ka viņa pārdošanu jau sen

izdarījusi, tikai A[ugustsļ Dļeglavs] mums par to ziņojis
daudz vēlāk. Viņš pilnīgi novilcinājis lietu, pat pats solī-

jis pircējam atdot atpakaļ rokas naudu; tātad no viņa

var sagaidīt atkal novilcināšanu. Tādēļ mans atkārtots

lūgums, lai mīļā Anna brauc pate un izdara to lietu. Kad

vēl nevar palikt tur Rīgā ciemā, tad lai brauc vien atpakaļ

uz Sosnovicu, upurē tikai tās 2 dienas, ceļš un izdevumi

visi mani. Pircējs esot no Sibīrijas; viņa sieva tukumniece,

kura ilgojoties dzīvot jūrmalā. Tādēļ vien viņš tūdaļ visu

ī/maksā, un otra tāda pircēja es nedabūšu.

Paziņojat, mīļie zelta ļautiņi, tūliņ šurp, ko nolemjat
darīt. Daudz mīlu sveicienu un skūpstu no Jūsējiem.

345.

D. AKMENTIŅAI

Kastaņolā 1911. gada 9. aprīli

Ļaujat šiem sajūsmas vārdiem pievienoties ari man tanī

pacildinošā apziņā, ka, sveicot latviešu lielāko skatuves

mākslinieci, sveicu reizē arī lielāko, kādu esmu redzējis.
Rainis.

346.

A. DEGLAVAM

Kastaņolā 1911. gada 12. aprīlī

Mīļo brālīt, rakstu visa ātrumā tik vienu ziņu. No

B. Prjiedīša] saņēmu vēstuli, ka jau 26. vai 28. marta esot
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Tev telegrafējis, lai Tu braucot turp, viņi nevarot braukt.
Bet no Tevis viņiem atbildes neesot. No tā es slēdzu, ka

laikam arī Tu būsi aizkavēts pie viņa braukt, tāpat kā

viņi pie Tevis, tātad viss pārdošanas projekts būtu beigts
(kaut gan rakstīju caur mamas vidutājību pircējam, lai

pagaida). Lai nu pārdošana neizjuktu, es uzaicināju vienu

kundzi braukt. Šinī gadījumā tad Tu, mīļo brāli, viņai no-

dotu to obligāciju un viņa visu izdarītu. Bet, lai nu Tu

dari šā vai tā, paziņo man visā īsumā. Tā kundze — Dr.

Lūkin kdze — uzmeklēs Tevi. Protams, man būtu patīk i

māk, kad man nevajdzētu apgrūtināt citu cilvēku, un Tu

pats to varētu izdarīt.

Paliekat abi no mums mīli sveicināti un skūpstīti.

347.

K. ĶIRPĒNAM

Kastaņolā 1911. gada 20. aprīlī

20.4.11.

Mīļo, labo, saņēmu Krfcplinaļ naudas sūtījumu ar lielo

paldies pēc lielās izraidīšanās. No avīzēm redzu, ka teāt-

rim naudas pārpilnums, jo viņš taisoties izsolīt godalgas

par labākām lugām,
1

jeb vai teātrs domā kļūt tikpat lēti

cauri ar godalgām kā Bisnieka fonds, kurš apmierinājās
ar naudas piespriešanu bez izmaksāšanas. Teātrim gan vaj-
dzētu kaunēties izsolīt godalgu, kamēr vēl nav samaksāta
Bisnieka godalga. Un teātrim, otrkārt, labāk pienāktos sa-

maksāt algas par lugām nekā solīt dāvanas. Jo godalg&s,
vislabākā gadījumā, būs dāvanas, ļaunākā turpret, mēģi-

nājums par lētu maksu dabūt lugas. Jūs izsolīsr.t laikam

500 r.: pa 300, 150 un 50 rbļ., un par to sviest maizi lai

dod kases gabalus. — Un tad, kas lai piedalās sacensībā?

Afspazijaļ un es nē, jo nav nekāda prieka iet spēkoties ar

iesākuliem. Mums jau pietiek tās godīgās sacensības, kura

notiek lielās publikas priekšā — vispārējā literatūras

laukā. Kad būs mums dramatiķi, tad jau viņi gan tur pa-

rādīsies; ar godalgām neizaicinās no smiltīm ziedus. —

Bet varbūt jums nodomā tādā kārtā nemanot samaksāt

Eļisnieka] fonda parādu? Arī tad tas neiznāk, jo par' ma-

nas lugas rakstīšanu jau būs ziņa nākusi avīzēs, un tā

luga tad nederēs vairs sacensībai, bet jaunu citu nevar
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sasteigt. — Godalgas par dekorācijām un inscenēšanu ari

tikai manevrs uz lētumu2
: kad negrib maksāt pienācīgu

algu, tad sola nepienācīgu goda algu. Un kā tad lai sacen-

šas pie dekorācijām? inscenēšanas? — tikai ar skicēm? Pat

fiziski būs neizdarāms; un katrs manīs, ka ir tik piemeti-

nājums pie algas Kugam un režisoram.

348.

JAUNĀ RĪGAS TEĀTRA KORISTIEM

Kastaņolā 1911. gada 27. aprīlī

27.4.11.

Dārgie kolēģi, Jaunā teātra koristi! Jūsu paziņojums,
ka kora beneficei izraudzīta «U. v. N.»,!

man dara se-

višķu prieku, jo dod man gadījumu izsacīt korim vēlreiz

tic ši savu sirsnīgo atzinību par tām lielām un nesavtīgām

pūlēm, kādas viņš pielicis pie šīs lugas uzvešanas. Reizē

es arī varu, atsakoties no visa izrādes honorāra par labu

korim, izrādīt savu atzinību kaut cik arī darbā, par to jā-
pateicas kora sakaram ar aprindām, kas šo momentu sa-

prot. Lugas uzvešana plašā mērā atkarājas taisni no masu

k< >pspēles un sava uzdevuma saprašanas korī. Jo še pirmo

reizi masa savos dažādos veidos parādās kā darbojoša-

nues patība, turklāt ne vienkārši — reālā, bet kopības
aptverošā izteiksmē. «U. v. N.» laužu skatiem vajdzēja
būt līdzīgiem sengrieķu koriem, kuri tikai no novērotā-

ji» m pārvērtušies par līdzdarbotājiem saskaņā ar masas

vēsturisko attīstību. Cik no tālienes un no citu acīm nojau-

žams, tad šis mērķis panākts no J. teātra kora, pateicoties
viņa sastāvam, un līdz ar to panākts viens no svarīgākiem

lugas nodomiem.

349.

E. BIRZNIEKAM-UPĪTIM

Kastaņolā 1911. gada aprīļa beigās.

Mīļais, labais draugs!

Ka tik ilgi Jums nav ticis atbildēts uz Jūsu mīļajām vēs-

tulēm, tur vaina neveselībā, nospiestā garastāvoklī,
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darbā, — bet ari vēl vienā jautājumā: — vai Jums maz ir

peļņa no «Dzirc.» apgādiena? Kādu pusgadu atpakaļ Jūs

tā blakus ieminējāties, ka Jums ik mēnešus veikalam jā-

piemaksā klāt; no vēlākām vēstulēm var noprast, ka tam

ziņā nekas nav grozījies. 1 Kad nu es rakstīju manu kopotu
rakstu lietā, vai «Dz.» apgādiens spēj reizē izdot kop.
rakstus un vēl jaunizdevumus no mums, tad no Jūsu apstip-

rinošās atbildes izlasīju, ka Jūs no savas algas mums sū-

tīsat vēl kādu summu vairāk par 50 rbļ. mēnesī. Tas no-

zīmētu to, ka Jūs pats sev no mutes noknapināsat vēl

vairāk kā līdz šim un sūtīsat mums, bet veikalam tāpat
nekā neatrausat no piemaksas, — jo veikals Jums arī

tad nekā neienesīs. Nu, lūk, tā ir neiespējama lieta! Jums

honorārs jāmaksā no veikala ienākuma, nevis no savas

kabatas. Apgādiens jau izlaidis 18 grāmatas un aizvien vēl

neuztura pats sevi, nedod peļņas un prasa pat vēl piemak-
sas. Tas nav veikals, bet ir neģēlis. Ne mūsu tauta, ne

mēs nevaram to prasīt, ka Jūs izdodat grāmatas aiz skaid-

ras labdarības. Ar lielām cenām publiku nevajag plēst,

bet veikalam pašam sevi jāuztur; viņš pareizi jānostāda.

Tagad apgādienam bij taču labi ejošas grāmatas, — kur

var labāku dabūt kā «Saul. stūrīti», un taču — jāpiemaksā!
Liekat no In. kga uzstādīt katrreiz pareizu kalkulāciju;

kad viņš, piem., kā Mopasana I gadījumā,
2 saka, ka 20 kap.

par lētu, tad Jums jāpadodas, jo viņam jāpārzina tirgus

apstākļi. — 4—5 kap. par loksni var likt tik izņēmuma

gadījumos, kad, piem., vairākkārt drukāta grāmata, kura,

jādomā, tomēr vēl daudz tiks pirkta, kad lēts tulkojums

(Jūs redzat: Kn. Hamsuns maksā pat 8 kap.!), kad var

ņemt lētu papīru un tomēr cerēt uz ātru pārdošanu. Citādi

tādās guļ velti kapitāls, kas varētu citur noderēt. Jauniem

oriģināliem tiešām varētu likt apm. 8 kap., pat līdz 10 kap.

(piem., «Saul. stūr.» turpinājums), otrizdevumiem un ko-

potiem rakstiem ap 6 kap.
3

— Sarakstāties arī ar In. k.

par šo jautājumu, un lai viņš izsaka savas domas, kādēļ

apgādiens vēl līdz šim neatmet pelņas, ja pat neatmaksā-

jas? — Jūs nepārpratīsat, dārgais draugs, ka es tik daudz

runāju par veikalu, jo Jūs sapratīsat, ka mēs augstus ho-

norārus varam pieņemt tik tad, kad veikals atmet labu

pelņu un maksā no tās. Jūs solāties piemaksāt pie «Saul.

stur » un «Ave sol» honorāru, — ne tas ir mans nolūks,

un es to ari nepieņemšu, kad tas nenāk no pārākas pel-

ņas.
4 Jūs, sirds cilvēks, esat ar savu apgādienu mums pa-
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līdzējuši grūtā laikā; tagad mums nav vairs tie grūtie
laiki. Kad mēs tomēr no grāmattirgotājiem prasām aug-
stākās cenas, kādas tirgus ļauj, tad tas tādēļ, ka mums ir

paši spēka gadi un jāierauj priekš vājāka spēka lai-

kiem, — tie jau tuvojas, jo Aspjazija] jau ir sākusi slimot.

Un ar veikalniekiem — grāmattirgotājiem es varu plēs-
ties ap cenām, bet ar Jums es to nevaru, Jūs jau paši do-

dat projām pilnām rokām, sev atraudami. Lūk, kādēļ es

gribu, lai Jūsu apgādienam būtu peļņa. Panākat to visādā

ziņā! — Tagad pēc pāris mēnešiem Jūs dabūsat «Saul. st.»

turpinājumu; tas atkal labi ies, pat ļoti labi. Bet pelnāt,
lai varētu Jums dot arī citus. — Liekat Ijniņberga] k. aprē-
ķināt, vai veikalam pietiek ar pusi no skaidra atlikuma no

katras grāmatas? ja nē, cik tad vajga, lai viņš varētu pastā-

vēt? — Kā viņš domā visērtāk aprēķināt honorāru lie-

lumu? — Honorāru izmaksāšanas veids paliek pilnīgi
Jūsu ziņā, ar visu esmu mierā. — Nu reiz citi jautājumi:

tulkojumu dēļ palūkojat jaunajos autoru likumos. 5 Visādā

ziņā tulk. grāmatas izdevums, kurš pārdots izdevējam, pār-
iet tā īpašumā par noteikto cenu. Par tālākajiem tās pa-

šas grāmatas izdevumiem jālīgst sevišķi, ja pie pirmā kon-

trakta nav minēts, ka visi tālākie izdevumi līdzi pārdoti

par to pašu cenu. — «U. N.» izdevums itin glīts, kaut gan

pirmais man patika vēl labāk.6
Kop. rakstu izdevumā ne-

vajadzētu būt tik lielām lappusēm (42 rindiņas), pietiktu
ar 36 rind. kā Asp. kop. raksti Zeltiņa izdevumā, — pārāk

lielais leksikona formāts nogurdina. — Nupat nosūtīju

«Vētr. sēju»: lai to drukā pa vienam dzejolim uz lappusi,
ne vienā blindā kā Ozols.7 Iznāks tā gan 7 (ne 5) loksnes,

bet cena var būt tā pate 40—45 kap., t. i., pa 6 kap. loksnē,

ja ar ilustrācijām (apm. 3, katra uz lappuses), tad likt

dārgāk, 50—55 k., lai atšķiras no Ozola izdevuma, kurš

laikam vienmēr vēl tiek pakaļ drukāts. Vispār lokšņu

skaitu labāk nepamazināt, arī tā tagad tās grāmatas

iznāks daudz lētākas, piem., «Pusid.» ar 8 —loks.

bija 80 kap., tagad būs ap 50—55 kap. — Ilustrācijas būtu

gan ļoti patīkamas, bet tās sadārdzinās, lai In. k. aprēķina,

cik daudz dārgāk iznāks un par cik būtu jāpaaugstina tad

cena. Tāpat būtu labāk, kad iznāktu uzreiz vienā sējumā

visi kopraksti, kā, piem., Asp., bet es pieslejos Jūsu do-

mām, ka vajga dot iespēju katram pa mazam iegādāties."

Būtu labi, ka visām atsev. koprakstu grāmatām būtu tas

pats papīrs un burti; papīrs var būt lētāks nekā «U. N.»
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jaunizdevumā. Burti varētu būt drusku lielāki; formātam

arī jābūt puslīdz vienādam, piem., 36 rindiņas. Eksem-

plāru skaitu, domāju, nolikt uz 2000, kad Jums nav citāds

skaits labāks. Kritisku pārskatu par maniem rakstiem es

arī vēlētos no A. Up[lšaļ, kā jau Jums rakstīju; no raksta

garuma tad atkarātos, vai likt to sevišķā burtnīcā; bet vi-

sādā ziņā varētu to drukāt ar savu (latīņu) lappušu nume-

rāciju, lai, iesienot visu, var ievietot priekšgalā. — Ģī-
metnei vēl laika. — Par tulkojumiem tiku Jums rakstījis:

viņu ir diezgan daudz un derētu tos visus kopā izdot, bet

tas ir liels risks, jo izdevumam jābūt lētam un taču pirks
maz. Gulbis par tādu universālbibliotēku vairs nerunā.

Vai būtu vērts izdot tos vien, kuri nav vēl iznākuši atse-

višķās grāmatās, nezinu. Laikam arī atmaksāsies diezgan

vāji un kavēs apgādienu pelnīt, jo man liekas, ka arī līdz

šim tulkojumi ir tie, kas «Dzirc.» ir tas dzirnu akmens

Manas domas būtu: ar tulkojumu izdošanu nogaidīt. Ir

diezgan daudz oriģinālu priekšā. (Pēc 4—5 gadiem es gan

gribētu laist klajā arī to universālbibliotēku, kā Recla-

mam
9
: lēts papīrs, sīka druka, saspiesta forma, visur lie-

lākā taupība, un, ja vien var: cenu arī tikpat lētu kā

Reclamam; man par to ir vairāki plāni, bet par to vē-

lāk.) — Un nu šoreiz pietiks veikalumiņu, bet atrakstāt,

lūdzu — lūdzu, kā Jūs domājat apgādienu pacelt līdz paš-

uzturas stāvoklim. Tagad vārds Asp. par patīkamām lie-

tām. Paliekat sirsnīgi, miji sveicināti no Jūsu [paraksts].

Vēstules malā pierakstīts:

Nupat būs galīgi pārdota mana vasarnīca; tur mums

arī atliks kas pāri, kad būšu izrēķinājies ar kreditoriem.

Jūs redzat, nu mēs būsim arī (/ nesalasāms vārds]. Sir-

snīgi sveiki.

350.

K. ĶIRPĒNAM

Kastaņolā 1911. gada aprīļa beigās

Mījo, labo, dabūju Tavas abas vēstules, labo un ļauno,

bet priecājos par abām, jo nelabi tik tad, kad nedabonu

nekādu ziņu. Bet ļaunoties Tev nav par ko, jo pieprasīju

Tev par publikas skaitu izrādēs tikai tadēl, ka Tu par to
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man neko neteici, bet no publikas man par to raksta. Un

tad jau es vienkārši jautāju, un Tu tāpat varēji atbildēt,
nemaz neatsaukdamies uz grāmatu. Ka prasa par veikalu,
tā nav neuzticība; vai Tev kā atklātības darbiniekam tā

nav parasta lieta? Savu ļaunā ņemšanu Tu izsaki, bet uz

manu paziņojumu par jauno lugu Tu nereaģē ne ar

vārdu, 1
— vai nu lai es to atkal Tev ņemu Jaunā? To es

nedarīšu, es nogaidīšu, kamēr Tu tieši atbildēsi, vai gribat
to lugu ņemt? Ir man gan vēl cita tikpat gatava, bet tā

neies cauri un būs tik lasīšanai.2 «Indulim un Ārijai» būs,

cik paredzams, dekorācijas šādas: 1) Embotes vilku grava

(loti labi būtu, ja Kuģa pats to Emboti redzētu, pie Šiliņa

Rīmju hronikas tulkojuma ir viena fotogrāfija, bet nenozī-

mīga), 2) meža klajums, pa labi un kreisi vajdzīgs ik pa

ozolam, vidū celms, 3) Latv. Embotes pils vārtu priekša,

palisādes nakts [sccnerija?], 4) divas istabas: bajāra namā

ar lieveni dienai un 5) Embotes pilī (dienai un naktij). Tas

viss. Tuvāk sīkumus aprakstīšu vēlāk vai piesūtīšu jau ga-

tavo tekstu. — Par jaunu inscenēt tiešām derētu «Z. zirgu»,
tur Kugam labs darba lauks un pirmais inscenējums
esot trūcīgs. Bet Blaumaņa vietā, kurš stipri piekopts ve-

cajā teātrī, jūs varētu ņemt no jauna inscenēt, iestudēt

Aspfazijas) reālās lugas, kuras moderna mākslas uzde-

vuma īsti nav vēl redzējušas. Es par to jau sen runāju;
jums būtu arī laikam labāki panākumi nekā ar Blaumaņa

«P(azudušoJ dēlu» un «Indrjāniemj», kuri jau diezgan labi

uzvesti. No tulkotiem es tāpat neieteiktu «Hamletu», kuru

vecais teātris uzvedis ar tik lieliem izdevumiem. Kad jums

vismaz būtu labāks tulkojums «Vas[aras] nakts sapnis»;

tulkojums (vecais) taisni neiespējams, un kauns. Tur tik

skaista mūzika, citādi luga nemēdz publikai patikt un

dārga būs. «Tantris d[er] Narr»3
dekorācijas skaistas un

valoda; bet, kad to tuiko kaut kāds, tad zūd viss, un

jānotura dekorācijām un seksuālai situācijai. Ar prozas

lugām jau labāk: Ibsens, Hauptmans, Hebels, tur mazāk

riskējat un laba reputācija, sevišķi «Kļad] m[ēs], miroņi,

m<jstam[ies]». Kad patīk Gorkija «Dibenā» vēl tagad, tad

patiks arī «žurkas», «Friedensiest» no vecajām. Bet no

Ibsena skaists dekorāciju un poēzijas gabals «Svētki Sol-

haugā», — kad jau citas ņemat, tad arī šo, līdzīgs «Zie-

meju varoņiem», tik maigāks un poētiskāks. — M[ier-

laukja lietā nevarēja direkcija citādi rīkoties, reiz celta

lurmela sūdzība, nemaz negribas ticēt tādai lietai, tāds

kluss, darbīgs cilvēks. 4
— Aktieru līgšana tiešām brie-
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smīgs darbs, man tas intrigas atriebušās līdz kaklam,

ja turpināsies, tad es nemaz nevaru strādāt, un atmetīšu

dramatisku darbību. Visādā ziņā es neļaušu sevi ievilkt

nekādās teātra mājas darīšanās. — Antons kā dramaturgs

man ļoti patīkams, viņš jau mans draugs un darbīgs cil-

vēks. — Par Kugas skicēm ļoti priecājos jau tagad, vēl

nesaņēmis. — Labi taču, ka teātris paliek vēsturiskās tel-

pās.5 No Mier., tāpat no kora benefices honorāru ne-

ņemšu. — Dzirdu no daudz privātām pusēm ļoti slavējam
L. Ērikas spēli un priecājos, ka viņai tāda atzinība bijusi
no publikas. Nāk[ošo] reizi aizsūtīšu Tev līdzi personiski
izteiktus pāris atzinības vārdus viņai un Kaktiņam kā gal-
venam tēlotājam.

6
— Kādas ir str[ādniek]u biedrības at-

tiecības pret teātri? «Arodn[ickāJ» lasu, ka dažas ir opozī-

cijā, kādas frakcijas ir oponenti?
7 Un cik viņu ir? Liekas,

nedaudzi. Lielākas sadursmes sapulcē laikam nav gaidā-
mas. Tas nu būtu labi.

Paliec nu mīli sveicināts.

[Paraksts.]

Vēstules malā pierakstīts:

Kas tā par ziņu «Dz[imtenes] Vfēstnesī]» par godalgām,
ko J. teātris izsolījis vai gribot izsolīt. 8 Atraksti. Sveiks.

351.

K. ĶIRPĒNAM

Kastaņolā 1911. gada maija sākumā

Mīļo Kārli, es nebiju gaidījis, ka Tu man arī uz pēdējo

vēstuli neatbildēsi ne vārda. Savādi ir ap dūšu rakstīt, kad

Tu visu ieskaiti tikai par papīru un tinti. Laikam Tu arī

uz šo neatbildēsi, un tādēļ gribu rakstīt -ea-, lai iet sa-

ņemt no teātra vai Tevis atbildi. Sūtījumu no Krfeplinaļ

šodien saņēmu. Tad nu būtu tagad par pērno gadu viss

parāds samaksāts, un 300 r. nomaksāti arī no pirmā pus-

gada šinī sezonā: 1) Liec izgatavot aprēķinu par I p[us-

gadu] šjinīļ sfezonāļ un atsūti. No Asļara] dzirdu, ka pa-

rastās 10% esot Jums par daudz; 1 daudz esot dienas izde-

vumu, t. i., daudz jāmaksā Alunānam, kurš ir nervozs, kā no
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Tevis zinu, un kurš pēc tam, kad saņēmis labi krietnu ho-

norāru par mūzikas komponēšanu (samērā daudzkārt vai-

rāk par lugas sacerēšanu un par strīpošanu), saņem arī

t. s. dienas izdevumus par mūziku. Un tas pēc tam, kad es

visu izfgājušo] vasaru karoju pret pārmērīgu mūziku! un

man solīja, ka nebūs melodrāma, bet drāma! Un nu taču

ir melodrāma. 2) Liec man paziņot, cik gabali ir kompo-

nēti un kuri. 3) Liec man paziņot, cik ir dienas izdevumi

un kādi. Kad es pats varēšu pārliecināties, ka jūs tiešām

mriz pelnāt paši, visu aizdodami dienas izdevumos un ner-

vozitātē, tad jau es, nebūdams nervozs, jūs neplēsīšu. Kā

es dzirdu, tad jūs par 10 izrādēm esat ieņēmuši 7000 r. un

dienas izdevumi būšot ap 200 no reizes. Parasti dienas

izdevumi no reizes ir 38 r., afišas 5 r.; pat ja rēķina zāles

īri, kas nav dienas izdevums, i tad sanāk tikai 70 r.; un

mūzika laikam būs 50, tagad pie palielināta orķestra var-

būt 100, palielināts koris vēl 20. — Ja nu jums tiešām ir

vairāk, tad jūs būsat rīkojušies tā, ka visiem no tā ga-

bala kas atlec, tikai rakstniekam nē. — Es biju cerējis,

ka ienāks apm. tas, kas no «Šķidrfauta]», t. i., 1000 r., bet

nu iznāk maz reizes (tik 17) un maz maksā, tad nebija
vērts. 4) Liec man paziņot, cik jūs būtu ar mieru maksāt.

Bet tur nu man ir tādi savādi piedzīvojumi ar jums, proti,

jūs būtu ar mieru nekā nemaksāt; jūs būtu nopirkuši visas

lugas un tulkojumus par to, cik samaksāts vienā sezonā!2

Tā kā Afspazija] un es pag. sezonā saņēmām 800 no teātra,

tad par to jūs labprāt būtu nopirkuši visus mūsu rakstus

uz laiku laikiem. Pat tie niecīgie 400 r., ko katrs saņēmām,

jums vēl liekas par daudz. Kurš aktiers, kurš strādnieks

jums strādā gadā par 400 r.? Un tomēr jūs, pēc pērnā

pārskata, esat no mums izrādījuši V 3dalu visu izrāžu

skaitu!3 Jūsu uzskats, ka katrs strādnieks vērts savas al-

gas, tik dramatisks rakstnieks gan nē. — Tas tad man jā-

ņem vērā; ar drāmu rakstīšanu nevar nodarboties. Drāma

ir arī daudz ilgāk rakstāma nekā cita veida raksti, un tā

tad jāpāriet būs uz tiem. Jūs atradīsat lētākus spēkus.

5) Liec man paziņot, cik izdevumu bijuši par «Zelta zirga»

grāmatu un cik eksemplāru vēl nepārdotu? — Un nu,

mīļo, labo, es ceru, ka mums abiem pietiks tās bāršanās.

Es esmu jau noguris no tām teātra lietām, tikšu laikam

arī veselāks, kad būšu no viņām vajā.

Paliec vesels un esi daudzreiz sveicināts.
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352.

A. DEGLAVAM

Kastaņolā 1911. gada 3. maijā

Mīļo, labo brālīt, rakstu atkal es, kaut gan Tu biji vē-

lējies, lai to dara Elza; bija šoreiz mana lieta — und es

soli auch gewiss nicht wieder geschehen'. Jāiesāk nu ar

lieliem un daudziem paldiesiem par mājas pārdošanu! Nu

tad Elza brauks uz sanatoriju un es atkal pamazām sākšu

nolīdzināt savus parādus. No tekošā rēķinā noguldītās
naudas tātad Tev būs vispirms jāatsūta šurp pa diviem

lāgiem ik pa vienam tūkstotim rubļu caur kādu Rīgas

banku uz Federālbanku šurpu, uz Cīrihu uz manu vārdu.

Tad tie atlikušie trīs tūkstoši ir uz laiku brīvi un var nākt

uz obligāciju Tev, kad Tev viņi steidzami vajadzīgi. Kad

Tu vari pagaidīt vēl pāris mēnešu, tad Elza še paveseļo-
sies sanatorijā un vēl šo vasaru pārbrauks Rīgā, kur tad

būs daudz ērtāk visu nokārtot. Vēl atlikušie 350 r. būs

izdalāmi tā: vispirms samaksājami visi izdevumi, kādi vēl

bij pie kontrakta noslēgšanas, Taviem braucieniem uz Po-

liju v. 1.1. Tad lai nāk māmiņai priekš dažādiem izdevu-

miem 150 rubļu; no tiem vina samaksās arī mākleriem un

magaričām. No tā, kas nu vēl atliek, Tev pašam, mīļo

brālīt, jāņem arī sev magaričām, jo Tu jau tas galvenes

māklers. Tad vēl jāiemaksā «Laika Balsij» 25 rbl. — tas

būs it kā pajs, tad «Arodniekam» 25 rbl. un beigās Vei-

denbauma piemineklim 20 rbl. (nododami A. Birkertam).

Kad no villas naudas visam tam nepietiek, tad pieņem no

manām naudām, kādas Tev vēl ir. — Kad vasarnīcas rē-

ķins būs nokārtots, tad vajdzēs tūdaļ arī atmaksāt «Tālu

Noskaņu» garantiem: kad jau Kalniņi 2
,

pazīstami cil-

vēki, atprasa 10 rbļ., tad citi, nepazīstami, gan būs vēl

nepacietīgi tagad, kur vasarnīca pārdota. Tādēļ atsūti

ari, mīļo brālīt, rēķinu par mūsu kases stāvokli; pēdējais

norēķins man ir no 1. februāra līdz 4. sept. 1910. gadā.

Man būs ļoti patīkami, ka es varēšu justies brīvs no pa-

rādiem. Tāpat nu es varēšu arī Tev izmaksāt Tavu paju

un to, kas uz Tevi pārgāja no Priedkalna, jo tagad jau

Tev pašam vajga brīvas naudas. — Rakstīšu arī Brigade-

ram par «M. Stuart» tulkojumu.3
— J. teātris galu galā

pēc ilgas rakstīšanas ar mieru maksāt 10% un ir jau sūtī-

jis dalu, lūdz, lai viņu netramdot. Ar Tevi viņi nu gan
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nelabi apgājušies, 4 bet tur tik daudz to viru un to frakciju,
ka es no tālienes nevaru saprast, kurš tas vainīgais; lai-

kam vainīgs taisni tas lielais raibums. Tev tagad tas vis-

labākais mierinājums, ka raksti savu romānu, ka Tavi

darbi iet labi (nupat «Vecjais] pilskungs» II izdevumā)

un ka no viņiem neesi atkarīgs. Arī es tagad ceru panākt
šādu neatkarību, bet man vēl tā ir tālu: Tu vari būt lai-

mīgs, ka esi jau materiāli neatkarīgs. — Paliekat nu tagad
tik labi veseli abi divi, saņemat daudz mīlu paldies un

sveicienu, un skūpstu. — Elza laikam padzīvos pirms sa-

natorijā Bernā, tad Cīrihā, un tad varēs laisties uz māju

nonest Jums manas labdienas. Kā labi iet ar «Vēja nest.

lapām»? Cik ir jau pārdots? Kā ar «Zelta zirgu»?

Paliec sveiks!

353.

A. BIRKERTAM

Kastaņolā 1911. gada 7. maijā

7.5. 11. Antonam

Mans dārgais draugs!

Se beigās būs visas A. piezīmes,
1

ar kuru ilgo rakstī-

šanu tā mocījām Jūs un, taisnību sakot, arī sevi. Lielākais

vainīgais esmu es, ka nespēju pārvarēt savu kautrību. Es

nespēju sevi pārliecināt, ka publikai ir tiesība vēl uz ko

vairāk nekā uz maniem darbiem. Bet kad Jūs sakāt, ka

manus darbus nesapratīs un pārpratis, kad es nedošu arī

sevi pašu, tad man ir jāpadodas Jūsu prasījumiem arī bez

savas pārliecības; jo tad jau es nebūtu nekā devis, ne-

dodams visu. — Es jūtos kā apkaunots, kad man jāatklā-

jas publikas priekšā; es jūtos, vēl vairāk, kā uz anato-

miskā galda uzlikts, un mani graiza un skatās, kas man

ir iekšā. Es jutīšos kā nedzīvs pēc Jūsu grāmatas
2

un bai-

dos, ka arī citi mani kā tādu uzskatīs, bet es gribu vēl

daudz dzīvot un strādāt. No ābeles arī [bojāts teksts] —

lauž [zarus?] un stumbri [tālākā teksta trūkst].
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354.

B. SKUJENIECEI

Kastaņolā 1911. gada 8. maijā

8.5.11.

«Priekš dažiem gadiem es ticēju, ka savā dzīvē kaut ko

pastrādāšu, un tagad — ?» Kas tas ir, kas tā raksta? Vai

tiešām Tu, Rūtiņa. Nebūtu Tev rakstījis, ja nebūtu saņē-
mis šo Tavu vēstuli,1 būtu aizsūtījis tik kādu vēstules

vietnieku, jo man loti steidzams darbs2
: kad drāma jāpār-

trauc, tad viņa atriebjas, kā zirgam vilkšana, kad vezums

arvien no jauna jāievelk. Kādēļ tad Tu netici sev? — es

pēc visa biju pārliecināts, ka Tu nekad par sevi neesi

šaubījusies, un apbrīnoju Tevi taisni šīs ticības dēļ. Tu

saki, citi aizmirst, kas viņiem ir darīts pāri, un Tu nē. Es

domāju, daudz ir tādu, kas neaizmirst pārestības, un tie

vēl nav tie nelaimīgākie, jo priekš manis nav laimes bez

apziņas. Es itin visu zinu, saprotu un atminu, kur man pāri

darīts; es atminu un zinu pat tad, kad pats pāridarītājs to

nezin un neatmin. Bet es atminu un zinu arī, ko es pats

esmu pāri [tālākā teksta trūkst].

355.

K. ĶIRPĒNAM

Kastaņolā 1911. gada maija vidū

Mans mīļais vecais draugs, Tu jūties no manis aizskārts?

Tu gribi, lai cita oficiālāka persona sarakstās ar mani? Tu

gribi atstāt vispār darbošanos pie teātra?1 Man briesmīgi
žēl, mīļais, par visu. Jau reiz, senāk, Tu žēlojies un negri-

bēji vest sarakstīšanos. Kas nu ir noticis? Ko es Tev esmu

nodarījis, vai ko citi Tev ir nodarījuši? Tu esi tik vārīga

un smalkjūtīga dvēsele, ka nav grūti Tevi aizskārt, pat

nezinot. Es Tev sen par daudz uzmācos, lai teātrs maksā

honorāru, bet tā taču nav mūsu personiska savstarpēja

darīšana, no Tevis jau maksāšana neatkaras, un Tu esi

visu darījis, lai tiktu maksāts, un beigās Tu to arī esi pa-

nācis. Vai tad es to neredzu, vai neesmu Tev par to pa-

teicīgs? Un no manis jau arī nebija untums, kad tā uzmā-
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cos pēc naudas, — Tu zini, ka Asp[azija] slima un sanato-

rijai daudz vajga; vai tad es velti liku pārdot ari savu

vasarnīcu? Vai tad man tās nebij žēl? — Ko Tu vēl vari

būt ņēmis ļaunā? Ka ieprasījos, cik sēdekļu ir teātrī? Bet

sēdekļi taču arī nevar grozīt manu draudzīgo satiksmi,
lai viņu būtu cik daudz vai maz. Kā tas Tevi varēja aiz-

skārt? Stāstīja man par tiem sēdekļiem arī ne persona no

teātra, bet no pilnīgi vienaldzīgas publikas. Un Tu esi

man par to aizskārts! Nē, tā nevar būt vaina; priekš tam

Tu esi par prātīgu. Ir kas cits, ko es nezinu. Varbūt Tev

vispār nepatīk rakstīt un tādēļ Tu gribētu tikt vaļā no šī

vidutāja amata starp teātri un mani. Es to saprastu, jo

pats rakstu briesmīgi nelabprāt. Bet Tev pašam būtu jā-
saka īstais iemeslis, draugam jau var visu teikt. Varbūt

Tevi ari citi sarūgtinājuši, jo teātra intrigu noskaņas pat
šinī tālumā mani vienmēr uztraukušas. Un tomēr lietas

dēļ viss jāpanes; arī es nereti gribēju atmest teātra darbu,
bet redzu, ka jāpanes. Turklāt man tālumā un vienatnē

viss ir daudz grūtāk nesams nekā Tev dzimtenē un drau-

gos. Citā reizē es būtu Tev arī teicis, ka Tev jāpaliek
teātrī arī manis dēļ, jo man nav drauga, kam es varētu

tā uzticēties un kas būtu tik nesavtīgs. Tagad teikšu, ka

Tu teātrī vajdzīgs lietas dēļ, jo nav cita tāda vidutāja
starp naidīgām partijām; bez Tevis viņi tur tā sariesies,
ka viss teātrs var jukt. — Un nu vēl pēdējais vārds Tev,

kā vecam draugam. Būs jau vai 20 gadu mūsu draudzībai,

mēs visos laikos esam bijuši viens otram uzticami, bijuši
liktens triecieni, tie nav spējuši mūsu attiecības sagrozīt,

un tagad kādi puteklīši uzkrituši, kāds vārds var būt ne-

vietā teikts, ko es nezinu, un nu tās stiprās attiecības

lai jūk? Man Tevis ļoti trūkst, bet apdomā, varbūt Tev

arī manis kādreiz trūks, kad būsi viens un kad neticēsi

man. Ne katrs spēj tā mīlēt kā es. Bet arī tad, kad esi

viens, — nešaubies par mani un nāc, es esmu arvien tas

pats un Tavs draugs.

Vēstules malā pierakstīts:

Paliec vesels un esi mīļi sveicināts. Atraksti pats tūdaļ,

vai paliec pie teātra. Aizsūti t[eātraļ komisijai tieši, jo

visi tā vēlas. Vai varbūt ņēmi ļaunā Dr. L[ūkinaj kdzi? Tā

Tevi ļoti slavē un vēlas ar Tevi satikties. Tāpat Mierlauks

labi runā par Tevi. Sveiks.

Vai vēstules, sūtītas uz Skat. biedrību, nenozudīs un nu

nenomētāsies garderobē vai bufetē? Sveiksi
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Lielo mīļo paldies Krepliņam par autora honorāra pie-

sūtīšanu.

Sveiks.

356.

R. IVANOVAM

Kastaņolā 1911. gada 16. maijā

Mijo, dārgo biedril

Cīrihes biedri mani pārsteiguši ar skaistāko piemiņu,'
dāvādami man savus vārdus greznā mākslinieciskā tērpj
un izvēlēdamies priekš tā zīmīgo, mums visiem to mīļāko
dienu — pirmo maju. Sī dāvana būs redzams greznums

manā mazajā mīlestības muzejā, kuru man ir sagādājusi

pa šiem gadiem biedru un draugu laipnā piemiņa. Nere-

dzami, bet vēl drošāki biedru skaistās draudzības un ko-

pības parādījumi uzglabāsies manās jūtās.
Lielo paldies Jums un visiem biedriem, un vēl sevišķi

visjaunākai paaudzei — Mazai Mildiņai! 2

Vai abi priekšlasījumi manā vakarā tiks kur nodrukāti?

Es Joti vēlētos ar viņiem iepazīties.
Sirsnīgi sveiki!

Jūsu J. Rainis.

Castagnola

16.5. LL

357.

J. KUGAM

Kastaņolā 1911. gada 18. maijā

18.5. 11.

Ļoti cienītais, mījais Kuģa kgsl

Jūsu lielai un skaistai mākslai vajdzēja tik parādīties

un jau viņai atvērās visas sirdis, bet visdziļāk varbūt viņa

uzņemta še tālumā; «Vaidelote» un «U. v. N.» jau daudz

gadus gaidīja uz gleznotāju, kas izjustu un attēlotu viņu

latvisko dvēseli un kas radītu viņai piemērotu skatuves

tērpu. Mēs Joti nopriecājāmies jau par Jūsu lielajiem

panākumiem ar «Vaidelotes» ietērpu, kaut gan to nere-
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dzējām ne attēlojumā (Jums vajdzētu arī to izdot, jo

tagad autora tiesības top sargātas); tagad mēs taisni sa-

jūsminājāmies par «U. N.» dekorācijām un kostīmiem, re-

dzēdami tos fotogrāfiskos attēlos. 1 Siltāko paldies par
skaisto kartonu piesūtīšanu. Ar «Vaidelotes» un «U. N>

ietērpšanu Jūs esat iesākuši jaunu posmu mūsu skatuves
dekoratīvā mākslā, īsti šo mākslu var skaitīt tikai no šiem

Jusu darbiem, jo viss iepriekšējais ir nepatstāvīgs un nav

saucams par mākslu. Pieņemat šos vienkāršos vārdus kā

vienkāršu fakta konstatējumu; man šķiet, tas vien māksle-

niekam ir vajdzīgs. Mēs ar lielu nepacietību gaidām uz

jaunu prieku, ka Jūs uzņemtos dekorēt arī «Induli un

Āriju», un uz otru vēl lielāku prieku, ka redzēsim Jūs pie

sevis ne vien kā abstraktu būtni, bet kā dzīvu cilvēku, par

kuru man tik daudz mīla un laba stāstīts. Še jaukākā daba,

dzīve lēta, mēs Jūs ierīkosim uz labāko un lētāko, Jūs ēdī-

sat pie mums, un mēs pārrunāsim visu. Cik saprotu, Jūs

brauksat vasarā un otrreiz rudeni,
2

— ja tā, tad mums vēl

būtu liels lūgums priekš rudeņa. Vai Jūs, ruden brauk-

dami uz ārzemēm, nepārvestu mums mīļāko ciema kukuli:

mūsu māmiņu no Jelgavas. Jums ar viņu pūles nekādas

nebūtu, viņa tik neprot pietiekoši vāciski. Atrakstāt mums

par visu kādas rindiņas, adrese ir teātrī.

358.

JAUNĀ RĪGAS TEĀTRA KOMISIJAI

Kastaņolā 1911. gada 18. maijā

Cien. Teātra komisijail
18.5. 11.

Uz Jūsu laipno vēstuli varu pazinot, ka priekš lugas

«Induls un Ārija» nobeigšanas man vēl vajadzēs apm.

divu mēnešu, jo bij traucēkli personiskos apstākļos —

manas sievas neveselībā. Negatavu lugu nevar iesūtīt, Jo

reiz cenzētā eksemplārā netiek vairs pielaisti nekādi

pārgrozījumi. Bet šoreiz lugas priekšmets ir tik pazīstams

un nevainīgs, ka laikam nebūs nekāda riska rīkoties uz

inscenēšanu pirms cenzēšanas. Ja arī cenzūra atrastu ko

strīpojamu, tad tas varētu zīmēties tikai uz teksta izffc-

dumu un negrozītu neka ne dekorācijās, ne kostīmos. —

Man būs liels prieks par mākslenieka Kugas apciemo-
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jumu; tad mēs varēsim sīkumus pārrunāt par šo lugu un

par citiem maniem plāniem. Bet man būtu vēl priekšli-

kums, lai Kuģa pirms ceļojuma apskatītu vai vismaz ne-

tieši iepazītos ar Embotes apkārtni, Vilku gravu, Pudiķiem,

pilskalnu. Ļoti labi būtu, kad varētu teikt, ka Kuģa studē

to vietu un pagatavo dekorācijas pēc dabas. — Tad man

būs jāsarakstās ar režisoru par dažu skatu izdarāmību. —

Kas būs režisors? Es ceru, ka Mierlauks, —

ar kuru jau

personiski esmu redzējies un kurš «U[guni unļ N[akti]» pēc

visām atsauksmēm inscenējis slavējami. — Noteikumi ho-

norāra ziņā paliktu tie paši mums parastie 10%; par to

daudz runāts «U. N.» dēl, un ceru, ka tās sarunas komi-

sijai zināmas, — ja nē, tad es atkārtošu to īsumā. Mans

draugs Ķirpēns bij ari apprasījies par manām domām

dažu nodomātu lugu dēl; uz to es atbildēju. Ja komisijai

šī atbilde nav zināma un viņa vēlas to zināt, es uzrakstīšu

arī to. Man loti patīk šāds tiešs sarakstīšanās veids, jo tas

aiztaupīs daudz laika un nepatikšanu. Es jau arī sarakstī-

šanos ar Ķirpēnu ieskaitīju par oficiālu un par privātu

tikai tik tāli, ka mēs veci draugi un ka drauga priekšā
izsakās reizēm skarbāki. Attiecības starp teātri un mani

ir gluži skaidras un uzticības pilnas un tādas arī paliks uz

visiem laikiem. Lieka liecība par to ir Jūsu draudzīgā

vēstule; Jūs solāt visu atklāti atbildēt, — es tāpat. —Kā

lai saprotu Teātra biroja aizrādījumu «J. D. L-ā» uz 40.

jeb «U. N.» jubilejas izrādi? 1 Vai teātris grib, lai «U. N.»

uzskata par «Ausstattungsstūck» 2? Vēlas, lai «Ind. un

Ārija» būtu dekorāciju gabals? Tad še mūsu uzskati šķir-

tos. — No honorāra par beneficizrādēm, arī par 40., es at-

sakos. — Lūdzu atsūtīt man rēķinu par visu sezonu, sākot

no septembra. Par kārtīgo honorāru sūtīšanu līdz šim daudz

paldies. Sveiki.

[Paraksts.]

359.

E. MELNGAILIM

Kastaņolā 1911. gada 22. maijā

E. Melng[ailim] 22. 5. 11.

Vai austrumu iespaidu lai es ari meklēju Jūsu vieglajā

slēdzienā no manas krievu skatkarts uz braukumu uz

Rīgu? 1 R-ā es neesmu bijis, tādas skatkartis var ari te da-
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būt katrā laikā, bet dzimteni gan nē. Varbūt tas pie Jums

arī tik iespaids no ilgām pēc dzimtenes, Jūs jau viņu drīz

redzēsat. Jūs arī drīz dzirdēsat savus darbus savām ausīm,

es savus nē. Jums viegli smieties par manu ziņkārību un

nepacietību. Nu Jūs redzat, ka tik nepacietīgs nemaz ne-

esmu, man jāspēj paciesties, jo es zinu, ka es savus dar-

bus nekad pats neredzēšu. Un tomēi taisni dramatiķim ir

no lielākā svara redzēt izrādi un sevišķi mēģinājumus, jo
bez tā viņš nevar apspriest pats savu darbu. Mūziķis var

arī nedzirdēt savu mūziku. Un tomēr cik nelaimīgu veci

skaitīja kurlo Bēthovenu. — Bet labāk es priecāšos līdzi

Jums, ka Jūs dzirdēsat savu mūziku savā dzimtenē. Par

Lpl. 2
gribu piezīmēt tik to, ko teicu jau agrāk: saīsināt

var, bet ideju grozīt neies, tad jau iznāk gluži jauns ga-

bals. Drāma ir visorganiskākā forma un necieš laušanu.

Nu es gan esmu ziņkārīgs, kā Jums izdosies.

360.

A. DEGLAVAM

Ruviljanā 1911. gada 28. maijā

Mīļo brālīt, saņēmu čeku, otro, daudz lielo paldies.
Elza aizsūtīja Tev karti par Slavinsku, 1 ka mēs ar mieru.

Es to veikalu nemaz nepārzinu. Cik liela pelņa tad mums

varētu iznākt, kad Slavinskis maksā no tūkstoša un rin-

diņļa maksā?] 10 kap.? Cik viņš nodomājis ņemt dzejoļus?
Cik eksemplāru drukās? Apmēram. Kā to var nezināt, cik

eksemplāru? vai iespējama kāda kontrole? Vai līdzīgi vei-

kali jau bijuši? Kāda bij Sl. oferte? Ja jau tur tiešām

iespējams kāds veikals, tad varbūt norunāt ar viņu vai

ar citu, kas dod vairāk vai kam citādi priekšrocības, —

par ģīmetņu-fotogrāfiju pārdošanu. Tās jau tagad lai-

kam arī būs furgātas tāpat kā raksti, zīmējumi un kom-

pozīcijas. Līdz šim diezgan daudz pārdod mūsu ģīmetnes

laikam Ozols un Rieksts. Līgsti Tu pats, mīļo brālīt, ar vi-

ņiem un tik paziņo man par panākumiem, jo no šenes es

Tev nekādas instrukcijas nevaru dot. — Tad tagad laikam

varēs arī saņemt rokās tos antoloģiju izdevējus: Tu reiz rak-

stīji, ka vienāantoloģijā esot bijuši no mums līdz 400 pantu.

Kad Tev var līdzēt kāds likumnieks, tad griezies pie tā paša
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Č[ikstes] un maksā viņam honorāru; tas būs man gadī-

jums viņam revanšēties par pūliņiem pie vasarnīcas pār-

došanas, kur viņš nekā neņem. — Tad par pilnvaru: ir

loti lielas neērtības to no šejienes izsūtīt, bet aizej vien-

kārši pie C[ikstes] vai Sašas2
,

kuriem laikam ir, un teic,
lai izdod Tev nepeAOßepHe, t. i., pilnvaru (pilnā apmērā)
uz savas pilnvaras pamata. Tāda pilnvara ir pilnīgi tādā

pat svarā un nozīmē, kā oriģinelā. Es biju pārliecināts, ka

Tev jau tāda ir. Ja tas pēc Č. padoma nebūtu izdarāms,
tad es izrakstīšu taču še un aizsūtīšu. Ar Elzas veselību ir

laiku pa laikam sarežģījumi. Nepatikšanas arī iznāca, ka

viens ārsts-profesors esot aizbraucis. Reizēm mēs arī

šaubāmies, vai šogad nebūs jau par vēlu braukt; galve-
nais atkarāsies no profesora. — Kā Tev vedas ar Tavu lielo

romānu3? Vai dūšīgi tālāk strādāt, un vai netraucēju par

daudz es ar saviem veikaliem? Atraksti vaļas brīdī atkal,

mīļo brālīt, un paliekat abi mīli sveicināti un skūpstīti no

savējiem. Sveikil

361.

F. ROZIŅAM

Kastaņolā 1911. gada 28. maijā

28.5.11.

Mījo, dārgo, saņem Tu un izdali visiem manus sirsnīgā-

kos sveicienus un lielos paldies par aizgrābjošo pārstei-

gumu, to dārgo piemiņas kartiņu.1 Tāds prieks notiek reti.

Un tad vēl gratulējums no Tevisl Tas atsver visu, kas vēl

izliktos kā pārmetums labi domātos, sirsnīgos Arh. vārdos.

Tam mīļajam draugam Arh. jāsaka, ka «U. N.» nāca daudz

agrāk par L. Andr.2
Idejas propagan[du] neieskatu par

ļaunumu, ka ideja tiek ienesta plašās masās; tas taču ir

mērķis. Tādēļ divieši netiks atstāti;
3

pat drīz nāks atkal

tādi. Liela lieta prasa daudz veidu un līdzekļu, — kad tik

mērķis ir viens, un vēl kas — kopsajūta; ka tā ir liela,

par to liecina pati mazā kopkartiņa. Mēs varam cerēt, jo

zinām, ka būs. Sirsnīgi sveiki.

Arh. uzskats novecojies, baidās uzturēt skaidru ticību,

kā apustuls Pēters par Paulu, kas arī izplatīja uz [ārpusi

jūdu plašāko pasauli?].
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362.

ĀRONU MATĪSAM

Kastaņolā 1911. gada 30. maijā

Se no manis, mīļo veci, vel tik īsu, bet mīju sveicienu!

Jā, viens gan vēl jāsaka: jums ir cēlies jauns un jauna

stila literat. kritiķis — J. H. Jau kā publicists viņš izšķī-

rās no apkārtnes, katram jāatzīst, kaut gan man citādi uz-

skati par to rakstu tematiem. Bet literatūras] kritiķu tādu

mums nav vēl īsti. J. H. runā rakstniekam un rakstam pa-

šam un viņa iekšējām attiecībām, ne ārējām vien. A. Up[īti]
es nestādu tik zemu; nav tik daudz Teodora kā Jansona

skolnieks un progresē; par nelaimi autodidakts, bet labā-

kais vecaiiem kritiķiem. — Par manu stilu J. H. maza

skice2 meistariska; uzķerts viens galvenais: gribas mo-

ments. Tik jāpiemetina, ka tā griba ir ne dota, bet attīs-

tīta. Attīstīšanas spēks dziļāks par gribas momentu. levē-

rojamais pie J. H. ir tas, ka viņš grib pētīt, ne rakstīt

artiķejus. Tā var tāli tikt. Man žēl tik, ka viņš liekas uz (ko-

munisma?! vajāšanu. Vai tagad tam īstais laiks? «Dzļim-

tenes] Vfēstnesis]» citādi turējās neitrāli, kas man loti pa-

tika. Mazgruntniecību aizstāvēt citā lietā; tur, protams,
nekas nevar pretī būt. J. H. vajdzētu tapt par pētnieku
un publicistu; pirmo mums nav daudz. — Ar intresi lasu

B-s3 rakstus. Bet nu sveiks un sveicini mīļi un paliec ve-

sels, mīļo Matīs.
Tavs iparaksts ]

Ai lielu intresi gaidīšu apsolītos rakstus par mani. 4

J. Teātrs visu [skaidrā] samaksājis, es lielā mierā, un

man žēl, ka A[spazija] būs par daudz gumdījusi. Mūsu

attiecības ar J. teātri jau nekad nav bijušas nelabas. Kad

tik tagad Skat[uves] biedrībā varētu uzturēt vienprātību.
Sveiks.

363.

A. LŪKINAI

Kastaņolā 1911. gada maijā

Dārgā draudzene!

Rakstu šoreiz atkal es, kaut gan Jūs bijāt vēlējusies Elzu

kā rakstītāju. Bet kad es lugu 1 lasīju un taisīju tur dažas
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piezīmes, es vēl nezināju Jūsu vēlējumu; tikai steidzos

pievākt Jums ciemiņa nokavēto, jo Jūs taču ilgojaties
ātrāk dabūt savu lugu mājās. Elza, protams, viņu lasīja,
bet pašlaik aizņemta ar savu neveselību, aizbraukusi vēl

nav, bet taisās katru dienu. — Bet nu par pašu lugu. Gal-

venais: viņa ir uzvedama bez ierunām, un, ja kur tiek

grozīts, tad tas jau notiek ar katru lugu no režisora puses.

Jūs viņu iesniegsat laikam Ozoliņam, bet darāt to aši, lai

varētu vēl uz svētkiem uzvest. Varbūt Jūs arī lūkosat

viņu laist uz sacensību J. teātrī, bet tad viņa nāktu vēlāk

uzvedama, jo vēl nedzird neko par spriedēju komitejas

iecelšanu. — Visādā ziņā liekat tak pārrakstīt ar mašīnu

vairākos eksemplāros; teātrī neviens neņemsies lasīt meln-

rakstu. Ir loti nepārredzami arī. — Nu par mazāk stei-

dzamo, kaut turpat svarīgo: Jūs ar katru no savām trini

lugām esat stipri gājusi uz priekšu;
2 šī ir pati labākā un

arī visvieglāk uzvedamā. Jūs esat daudz grozījusi pēc tā

atstāstījuma, ko mēs dzirdējām pērnziemu, un visi grozī-

jumi iznākuši par labu. — Problēmu Jūs esat salikusi

iekšā labu tiesu, — kādas piecas es varu skaidrāk at-

šķirt — viena pat tiek iekustināta pašā pēdējā cēlienā; var

redzēt, ka Jums nav viņu, kur likt, un Jūs spiežat tās

lugās iekšā kā čemodānos. Bet smagu bagāžu konduktori

nemīl. Rakstāt labāk vairāk lugas. Ar interesi gaidīsim uz

tām divām jaunām, kas Jums jau padomā un zem spal-

vas. — Raksturs Nellijai itin apaļš, Bellai un Paulam ne-

noteikti. Es nesaprotu labi, vai Bella jāņem drusku ar

vaļējām skrūvēm? Tas Apolons it kā fiksa ideja? Tādas

personas ir piem. [/ nesalasāms vārds], arī Rutbeku Ireni

daži tā saprot. — Par Paulu man grūti ko teikt: vai Jūs

ar nodomu esat viņam devusi to pievārdu Pollo, tādēļ-ka

viņš tāds cāļa galva? Pauls drusku līdzīgs Ādamam, vai

tādi vīrieši Jums simpātiski? Rakstnieks gan vienmēr tē-

los tādas personas, kas viņam simpātiskas, bet publika
vienmēr prasīs savu garšu. Es, protams, domāju, ka Jūs,

dzimtenē dzīvodama, zināt labāk publikas garšu. — To es

vēl biju piemirsis teikt: kad Elza, lugu vēl nelasījusi, do-

māja, ka tā neatradīs saprašanu publikā, tad tagad var

pilnīgi droši teikt, ka Jūs esat tik daudz intereses ieli-

kusi iekšā, ka par panākumiem arī publikā nav jāšaubās.

Sevišķi man žēl, ka tie skaistie komiskie tipi traucē un

top traucēti no viņiem svešas sajūtas, — vēl reiz: ņemat

tos par galvenām personām kādā lugā. Nu Jūs esat pāri

par acīm iegrimusi savā pasaulē, lugās un romānos, un
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nelabi Jūs traucēt, bet es tomēr gribētu Jūs drusku pa-
vērst uz ārpasauli: mūsu draugs H. Sims[onsļ, kurš ari

Jums likās simpātisks, ir jau vairāk gadu atpakaļ no-

tulkojis kapitālo un ļoti skaisti rakstīto Tokvila «Veco

režīmu utt.»3; tulkojums ir ļoti priekšzīmīgs, bet izdevēju
nav, jo grāmata diezgan liela. Kad saspiež vipu šaurākā

drukā, lielākā formātā, tad arī iznāktu 17 loksnes. Naudas

vajadzētu laikam ap 300 rbļ. priekš drukas, tikpat, lai-

kam, priekš honorāra. Jūs, dārgā draudzene, runājat, ka

varētu parūpēties arī par grām. izdošanu, vai Jūs varbūt

man atrakstītu pāris vārdos savas domas? Ļoti varbūt, ka

H. S. iet grūti, slims viņš ir, cik noprotu (viņš ļoti attu-

rīgs un kautrīgs); varbūt tādā kārtā varētu viņam kaut

cik līdzēt. Priekš Poruku Jāņa nodzirdīšanas visu mūžu

cauri līdz vājprātībai mūsu pilsonībai tika naudas, —

varbūt būs kaut cik ar priekš darbīga un nedzērāja cil-

vēka, kuram ir lielākas idejas nekā visiem plenderiem —

dzērājiem kopā. — Mana luga vēl necik tālu nav tikusi.

«Apolons» tiks visādā ziņā atkal uzvests, jo es jau strā-

dāju lēni un tagad vēl tieku traucēts. — Nosūtu «Apol.»

līdz ar šo. Pārrakstāt viņu aši un iesniedzat teātrī. — Esat

abi mīli sveicināti no mums. R.

Vēstules malā pierakstīts:

Ģīmetne 4 nāks līdz ar grāmatām nāk. reizē. «Belv.

Apol.».

364.

A. GULBIM

Kastaņolā 1911. gada maijā

Mans mīļais draugs!

Daudz paldies par sūtījumu! nu mūsu vecie rēķini iz-

beigti, un, kad man būs Tava adrese, kura Tev uz ilgāku

laiku, tā kā Tu manu vēstuli visādā ziņā pats saņemtu, tad

nosūtīšu Tev atpakaļ vekseļus. Mana adrese ir tā pati

arī priekš naudas sūtījumiem, arī caur banku. Mēs prie-

cājamies, ka Tu esi pārcietis slimību un esi atkal pilnā

darba spējā un optimismā. Tavs plāns ir labs un skaists, 1

un, kad nu materiālie apstākļi arī tiktāl labojušies, ka
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vari sākt netraucēti darboties, tad jau viss labi. Pie Tava

plāna man tagad būtu papildu priekšlikumi: izdod manus

klasiku tulkojumus savā universālbibliotēkā tādā rindā,
kāda Tev pa prātam citu darbu starpā, tikai ar savu īpat-

nēju numerāciju un kopvirsrakstu kā mani tulkoti raksti; 2

tā tad ne_ Univ. bibl. titula numerāciju. U.-B. uzņēmuma

prospektā Tu paskaidrotu, ka U. B. sastāvā ieiet iekšā

ari mani tulkojumi, kuri reizē uzskatāmi ari kā mani ko-

poti tulkojumu darbi. Jo patiesībā jau manu tulkojumu
ir tik daudz un tik sistemātiski viņi izdarīti, ka viņi ir

latv. Univ. bibliotēkas pamatakmens; bez maniem tulko-

jumiem latv. U. B. nav domājama, jo mūsu apstākļos ne-

atmaksātos visus tos rakstus likt otrreiz no cita tulkot.

Tāpat laika ziņā mani tulkojumi ir pirmais sistemāt. mē-

ģinājums dot klasiku U.-Bibliotēkai. Ja Tu tomēr atrod,
ka labāk būtu izdot manus tulkojumus vienus pašus, bez

sakara ar Tavu U.-8., tad es arī ar to mierā. Bet abos

gadījumos es gribētu, lai viņus var atšķirti kopā sasiet

kā kopotus tulk. rakstus un lai viņi tiktu visi uzņemti,

protams, cik viņiem ir literāriska nozīme. Te uz lapiņas
būs viņu saraksts. Honorārs Tev jānosaka pašam, jo Tu

vien zini, cik būs izmaksu. Par jauniem tulkojumiem Tu

nosaki 20 r. loksnē, par veciem neesi nekā minējis; es

cenas ziņā, protams, loti nākšu pretī, tikai Tev jāsaka,
ko Tu vari dot, ia drukā visus iznākušos.3 Es ar mieru,

ka tad Tu aprēķini zemāku honorāru nekā tad, ja tikai

daži tulkojumi top uzņemti. — No jauna tulkot tagad

priekš Tavas U.-8., tas mums šobrīd nav iespējams; abi

esam itin neveseli un mums priekšā pulks citu darbu,

oriģināli, kurus nevaram atstāt tulkojumu dēj. — Tavā

U.-B. vari gan uzņemt Aspfazijas] tulkojumus, jo to nav

daudz un tie šimbrīžam vēl netiks uzņemti viņas kopotos

rakstos; arī viņu saraksts še pielikts. Bet, piem., no ori-

ģināliem «Šķidrautu» nevar uzņemt U.-8., jo tas jau ir

izdots Zeltiņa izdotos Asp. kopotos rakstos. Tāpat man

arī ir sarunas ar Birznfieku-Upīti] par manu kopotu rak-

stu izdošanu. Tātad no mūsu abu oriģināliem varēs U. B.

tikai tos ņemt, kuri nebūs kopotos rakstos, piem., itin

jaunos un vēl taisāmos (piem., es nupat rakstu vienu

diāmu4
; varbūt arī Asp. varēs sastādīt noveļu krājumu,

viņa gan tagad itin slima). Atraksti nu Tu, mīļais draugs,

savas domas par šiem priekšlikumiem un par honorāru,

kādu vari dot par loksni veco tulkojumu, kad ņemi viņus
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visus. Atraksti itin tūliņ, itin īsi. — Nu man vēl lūgums
A. braukuma un drāmu cenzūras ziņā. Vai A. būtu iespē-
jams un ar kādiem noteikumiem griezties atpakaļ arī uz

dzimteni? Vai pa priekšu padzīvot Pēterburgā un tad tik

pāriet uz Rīgu?5 Vai priekš tam jāiesniedz lūgums un

kam? Vai oficieli atbildētu? — Dramfatiskajai] cenzūrai

pieprasi, vai laistu cauri «Induli un Āriju», kuras temats

pazīstamā latv. teika? apstrādāta pēc vācu Bienemann

«Livlandische Sagen», Reval, Kluger Verlag, Seite 242.6
—

Lasīju avīzē, ka Rīgā kādai leišu biedrībai aizliegta luga

«Jāzeps Ēģiptē».7 Vai tāds temats no vecās derības no

dram. cenzūras atļauts, jo tur, protams, nav Kristus per-

sonas. Apprasies visādā ziņā par šiem abiem tematiem.

Vēlāk iesūtīšu Tev arī gatavus konspektus. — Ar avīzes

projektu laikam neiznāca nekas «Laika Bļalss]» dēļ.8 Bet tā

ilgi laikam neturēsies, viņas vadītāji paši par to šaubās.

Tā ka projekts iespējams ir. — Un nu paliec daudzreiz

mīli sveicināts. Un uzturies vesels, nepārpūlies, taupies

priekš darba literatūrā. Sveiks.

365.

ASPAZIJAI

Ruviljanā 1911. gada 3. jūnijā

Mīļo Iniņ, H. S. 1 sēdu te ielijis, bet tomēr drusku sāku

strādāt.2 Nez kā Tev iet ar ēšanu? vai dabū arī kaut cik?

Liec Dantem no Smita nest. Kad tik nu nesāk zobiņi atkal

sāpēt ar to lietu; nav kas iesmērē ar jodu. Kad māga ga-

līgi nesaimātājas bez zobiem. Nez kā iet Staatsbūrge-

nem
3? Vai dabū savus meslus. Man te ēšana nekas. Esmu

Sartena istabā, trīs lielas gultas un 7i galdiņa, iekšā Sart.

manuskripts. Cenas vēl neesmu prasījis; laikam nebūs

lielas. Bet, kad tā līst, tad nemaz nedabūju staigāt, jo nav

bikšu ko pārmainīt; tad iešu mājās pie Toppsitz
4
,

kāds es

te VVartefried5? — Augšā uzkāpu pa stundu. Bez manas

ziņas ir uztaisīts ērts lielceļš, braucams līdz pat Alde-

sago
6

un ies pēc līdz Brē. Arī funicolare top taisīts. Ta-

gad Tev arī būs iespējams šurp uznākt ērtāk, jo grūtums

jau bij taisni līdz Aldesago. Tev laikam ies strādāšana.

Mīļo H. S., lido.
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366.

ASPAZIJAI

Ruviljanā 1911. gada 4. jūnijā

Mīļo Iniņ, H. S. 1 vēl arvien līst un arvien neiet ar darbu,
kaut gan turpinu. Šodien pret vakaru tik izgāju ārā pa-

staigāt. Nevaru vēl ienākt kārtīgā, no rindas rakstā; uz-

rakstīju vienu skatu starp Induli un Pudiķi. Rīt raudzīšu

no paša gala sākt. Baidos, ka viss Mintauts līdz ar valsts

vienošanas jautājumu nav par traucēkli. — Toties labāk

iet ar ziņu ievākšanu: saimniece saucas Taddei, ir radus

piena vīram. Vajadzības gadījumā varbūt var ko atsū-

tīt. — Kad man rīt nebūs ziņas, vai zobiņi nesāp, vai māgs

norimis, vai nav trau
2, vai Kopfdreheri

3
paēduši, — tad

es kāpšu zemē. Citādi man jāiztura še, jo kaunos nākt

mājās ar tukšām rokām. Vai te Tavs darbs iet, manu

mīļo sirdsdraudziņ, H. S., lido.

367,

ASPAZIJAI

Ruviljanā 1911. gada 5. jūnijā

Iniņ, manu sirdsmīļumiņ, nav vēl no Tevis nekādas zi-

ņas; man šī jau treša karte, ko rakstu. Nevaru vairs iz-

domāt nekādu iemeslu, sāku taču jau baidīties, ka tik Tev

nav kāda kaite nopietnāka tikusi. Tomēr šovakar vēl ne-

eju mājās, bet nogaidīšu rīt līdz 11, kad nāk pasts. Ja tad

nav ziņas, tad kāpju zemē un ap V 21 esmu jau pie Tevis.

Šodien sāku drusku labāk strādāt, tādēļ gribu vēl lūkot

rīt no rītus. Nez vai Tavi darbi iet labi uz priekšu? Citādi

jau būtu labi še strādāt, bet atkal tāds pastāvīgs nemiers,

kā Tev iet. Laikam gan nokāpšu lejā, arī dabūdams no

Tevis ziņas, mans mīļais sirdsdraudziņ, lido.

368.

A. DEGLAVAM

Kastaņolā 1911. gada 24. jūnijā

Milo brālīt, pierakstu Tev še klāt tikai steidzīgākās vei-

kala darīšanas; par citu izdevīgākā laikā: vai dot romānu

«Dzfimtcnesj V[ēstnesim]»
(

tas Tev jāizšķir pēc tā stā-
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vokla, kādu Tu gribi ieņemt sabiedriskā dzīvē; 1 ja Tu no

sabiedriskas darbības atsakies, tad Tev itin viegli, citādi

Tev pārmetis politiķi. «Dz. V.» ir godīga demokrātiska

avīze, apm. kadetiska.2
— Rīkojaties ar Slavinsku kopā.

Vispār laikam celsies vai būs jāceļ aģentūras, kas pār-
lūko pakajdrukāšanu; tādas ir ierīkotas ārzemēs. — Ar

«Kapitālu» ir tā, ka man nupat pieprasa par viņu arī no

citas puses.
3 Es turp atbildu, aizrādīdams uz «Taurētāju»

un uz varbūtīgu kopizdošanu. Varbūt šī puse piepalīdz
arī vai uzņemas pate Roziņa tulkojuma

4 izdošanu. Par at-

bildi Tev tūliņ paziņošu. Man, protams, nepatiktu, ka

«T. N.» fonds top viss saistīts vienā lielā grāmatā, kurā

tas gulēs loti ilgi, jo to grāmatu grūti pārdos. — Kad

100 rbļ. no «V. n. lapām» ir tagad dabūjams, tad atsūti

vien; otrs lai paliek. — Jā, pie «Kapitāla» es šovasar ne-

varu vairs strādāt, jo esmu aizņemts ar lugu.
5

— Herma-

nim neesmu rakstījis nekā, tātad arī ne par honorāra

nemaksāšanu. Ar Tavu rīcību, kā arī ar teātra, esmu pil-

nīgi mierā. — Par savu romānu, mīļo brālīt, atraksti ga-

dījumā vairāk. — Pašulaik pie mums ir Kfugaj, tātad neko

nevaram strādāt. Elza jau labu laiku taisās braukt. Pēc

vienas divām dienām laikam nu izbrauks. Paliekat abi ar

Emiņu mīli sveicināti un skūpstīti —

[paraksts].

3G9.

K. ĶIRPĒNAM

Kastaņolā 1911. gada 25. jūnijā

Mīļo, labo, dabūju Tavu vēstuli un Kfreplina] rēķinu:

izsaki viņam daudz paldies par kārtīgo un ātro naudas

piesūtīšanu (saņēmu arī tos 300 r. no A. G(ulbja]). Tava

vēstule mani loti apmierina, jo biju domājis, ka esmu Tevi

kaut kā aizskāris.' Bet nu dzirdu no citas puses, ka pret

Tevi personīgi tāpat vērstas intrigas, lai Tu vairs neuz-

stādītu savu kandidatūru teātrī. Tas man briesmīgi nepa-

tīkami dzirdēt, — kad nu vēl aizej Tu, kā aizgāja Gus-

tavs, kad varbūt aiziet arī Kr[eplins] un Alksnis, kas tad

vairs paliek pāri no darbīgiem un nesavtīgiem cilvēkiem

pie teātra? Kad vis teātrs galīgi nenogrimst intrigās! Strād-

nieku partija arī, kā liekas, izsakās pret teātri. Un nu vēl
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avīzēs lasu, ka nams tikšot pārdots. 2 Ja nu ar jauno īpaš-
nieku nevar labi satikt, kas tad? Citu piemērīgu telpu nav.

Tad jau būs_ neiespējami uzvest lielākas lugas, kā, piem.,
«Induli un Āriju». Tad man arī nav intrese to lugu tālāk
rakstīt. Zināms, galīgi visu varētu apspriest tikai pēc pil-

nas sapulces, bet man lielākā intrese zināt jau tagad, kas

ir gaidāms. Kad teātrs iet uz leju intrigu dēj, tad man pie
laika jāatstājas un jāraksta citas grāmatas. Tādēļ atraksti,

mīļais, un atraksti tūdaļ. Kuģa man nemācēja nekā pa-

teikt, viņš ir tikai speciālists-mākslenieks. Sirsnīgi sveiks!

370.

Žurnāla «Darba rīts» redakcijai

Kastaņolā 1911. gada 27. jūnijā

Darba Rīts

27,6. 7. 1

Dfārgie] bfiedri]. Saņēmu man piesūtīto «D. R.» 1. N. un

izsaku par to daudz paldies. Apstākji, kas veduši pie šī

jaunā orgāna nodibināšanas, man sveši, un strīdi, kas sa-

skalda jau tā nelielo Amerikas latv. sociāl[istu] pulku, ir

d7iji nožēlojami, toties vairāk, ka Am. biedri ir laikam

pa lielākai daļai strādnieki, ne inteliģenti, un apmetas
tur uz dzīvi, ieiedami turienes proletariāta kustībā, nevis

paklaidā tur tikai uz laiku. Tomēr jauni laikraksti jāat-

zīst par labu garīgās rosības zīmi un nodomātais lielinieku

virziens man simpātisks. Lai arī «D. R.» noder lielajam

mērķim: celt vienību strādnieku kustībā caur dažādo in-

trešu izteikšanu un pamatīgu iztirzāšanu, jo, pamatīgi un

līdz galam izprotot intrešu izšķirību, taps skaidri redzama

viņu [vienība?] lielajā visas masas virzienā.

371.

V. SKARREM

Kastaņolā 1911. gada 27. jūnijā
27.6. 11.

Dārgo biedri, biju aizkavēts Jums tūdaļ atbildēt: bija

atbraucis viens ciemiņš (mākslinieks Kuģa), kurš palika

gandrīz. 2 nedēļas, un tad vēl notika nāves gadījums mūsu
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ģimenē.1 —Par labām zinām no Jūsu puses daudz paldies;
ir jau laiks, ka mūsu kustībā nāk manāmi arī priecīgi
fakti un notiek atdzīvošanās. Pastāvīgie, neauglīgie strīdi,
kuriem spilgts piemērs arī Jūsu pieliktā lapiņa no krievu

dzīves, jau galīgi apriebušies. Nu sāksim atkal dzīvot. —

Gaidu uz «Sodeksped. Baltā»2 iznākšanu. Ceru, ka gai-
dāmais kongress

3 varēs ne vien konstatēt jaunu dzīvību,
bet arī pats piepalīdzēt pie viņas iestāšanās. — «Kapitālu»
es biju pāris gadu atpakaļ sācis tulkot, bet izredzes uz

izdošanu bija mazas; tā es stājos pie citiem darbiem. Pē-

dējā kombinācija «Kapitāla» izdošanā bij «Kultūras» bied-

rība, kad privāti kapitālisti, kā, piem., V. Hertels, nebij
spējuši sadzīt naudu, un [rīdzinieki?] paskaidroja, ka tādas

grāmatas izdošana neatmaksāšoties. Tagad «Kultūras» tur-

pinātāja komanditsabiedrība «Taurētājs» to ideju atkal

sācis cilāt, tikai viņam naudas maz un strādnieki, no ku-

riem pa lielai daļai pastāv «Taurētājs», nevar arī daudz

piedzīt. «Taurēt.» gribot tagad vispirms izdot Bēbeļa «Sie-

vieti»4
, 34 loksnes, bet tad tur viss viņa kapitāls būs sais-

tīts uz ilgu laiku un «Kapitāls» būs atlikts. Arī citus ma-

zākus darbus, kuri tāpat vajdzīgi (kā, piem., brošūra par

arodn. biedrībām), tad «Taur.» nevarētu izdarīt. Tādēļ vis-

labāk būtu, ja tādām labākām grāmatām tiktu nodibināti

savi izdošanas fondi, vai ja partija pate rūpētos par vi-

ņām. Varbūt Vīnes grupa stātos pie šiem jautājumiem
sakarā ar «Taurētāju»? Pēc manām domām, vēl nebūtu

labi lielo kasi apgrūtināt ar tādām lietām, bet ārzemju

grupas gan to varētu darīt un tā paplašināt savu darbību.

372.

A. GULBIM

Kastaņolā 1911. gada 11. jūlijā

Mīļais draugsl

Saņēmu čeku ar daudz paldies. Šāds ceļš ir visvienkār-

šākais un ērtākais, un lieto to vien arī turpmāk. — Daudz

paldies vēl par labām ziņām un mīļo rūpēšanos: «Indīils

un Ārija» tiks laikam iesniegta tikai novembrī vai de-

cembrī; man ir liels apmierinājums, ka, pateicoties Tev,

nebūs jābaidās no sīkiem šķēršļiem dram. cenzūrā, jo,

protams, es pats zinu, kas ir neiespējams galvenās līnijās
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un to ievērošu. Es biju domājis, ka Pēterburgā būs vieg-

lāka atgriešanās priekš Afspazijas]; ja iznāk vieglāk Rīgā,
tad jau vēl jo labāk, jo A. pašai neveselības dēļ nebūt

nepatīk Pēterburga. Ceļš caur advokātu būs vispareizā-

kais, citādi gandrīz neiespējami kaut ko dabūt zināt. Es

Tev esmu loti pateicīgs, ka Tu šo lietu gribi izvest lai-

mīgi galā. Braukšanu A. izdarītu tikai nākošu pavasari,

jo baidās no pēkšņas klimata pārmaiņas. Nu par Ujniver-

sālo] Bibliotēku: Flamarions ir drukāts «M. V. Mēn. Rak-

stā» (1898. vai 99. g.);
1

pārlabojumus var izdarīt korek-

tūrā. Vecie Mēn. Raksta gadagājumi, ja ne citur, tad būs

dabūjami Plātesa drukātavā. — Bet es taču ieteiktu labāk

pirms ņemt «Solhaugu», jo tā itin īsa, laikam 4—5 lok-

snes, kamēr Flamarions var būt līdz 20 lokšņu; tad var

arī būt, ka «Solhaugu» uzved J. teātrī. — Atsūti tūliņ

vienu eksemplāru «Fausta». Neko lielu negribu tur pār-

grozīt vai labot tik īsā laikā, bet tomēr jāieskatās drusku

iekšā un jāizlabo rupjās drukas kļūdas. — «Faustu» drukā

bez visiem komentāriem! Tanīs man būtu tagad šis tas

jāpalabo, un Tu vari vēlāk komentāru pie «F.» dot kā

atsevišķu grāmatiņu, kā dara arī Reclams. — Citus tul-

kojumus būs jāizskata tikai korektūrā, jo būs maz laika

un man še viņu arī nav; loti labi būtu, kad Tu varētu tos

tur Rīgā sadabūt un man atsūtīt, bet es neuzspiežos. —

Visādā ziņā taisnība, ka Tev jābūt jau gataviem iepriekš
2—3 darbiem. «Dēmons» man še ir, bet nav krievu tek-

sta, atsūti man to, līdz ar kadu mazu ievada biogrāfiju no

Ļermontova. — Paraugi U. B. ir loti brangi; labāks, protams,

14 lapp. ar lielākiem burtiem, t. i., ar lielākām starpām,

kas dod pārredzamību. Papīrs arī pietiekošs. (A propos
—

kas tā par vēsturi, kas tur drukāta?) — Ar honorāru (15 r.)

esmu mierā; protams, garākiem prozas darbiem mazāk

kā «Pomp.»
2

un «Quo vadis»3 10 r. loksfnē], par jauniem
vairāk. Nogaidīšu, ko teiksi par Dirnā4

un Bulveri. — Asp.
tulkotu darbu ir par maz, lai tos izdotu atsevišķi, un vi-

ņai nav arī bijis ar tiem kāds sevišķs nolūks, kā man.

Bet maniem jāskaitās kā manu kopotu rakstu izdevumam,

ne kā U. B. Tātad arī uz atsevišķi iznākušiem rakstiem,

ne vien uz kopiesējuma, jābūt savai numerācijai (Rjaiņa]

tulkotu rakstu numuriem), ne U. B. numerācijai (kuru

var tikai blakus minēt, neuzkrītošā vietā); citādi jau ne-

iznāk mani kopoti raksti, bet tikai U. B. Un tad es labāk

nemaz nedodu. Atsūti man paraugu.
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373.

B. SKUJENIECEI

Kastaņolā 1911. gada 24. jūlijā

24. 7. 11.

Es Tev esmu pāri darījis ar rāšanu; es esmu atradis, ka

katram, ko esmu rājis, [esmu?J arī pāri darījis. Katra rā-

šana ir par sevi pāri darīšana, tik nezinu, kā bez viņas

iztiek, jo viņa ir vienīgais parādīšanās veids pretestī-
bām. — Tu saki, ka esi citāda nekā senāk, ka sev nepatīc;
bet Tu kļūsi atkal citāda. Tas ir labākais vārds, un tas

Tev līdzēs. Es vienmēr esmu jutis, ka maz varu Tev līdzēt,
bet tāds nemiers līdz ar tādu pārliecību ne to var. Vis-

mazāk es Tev varēju līdzēt tagad, jo pats esmu ar sevi

nemierā, tāpat kā Tu ar sevi. Cerēsim, ka man būs arī

tāds pretlīdzeklis kā Tev. Vislabāk man dara miers. Tev

laikam darbs.

374.

B. PRIEDĪTIM

Ruviljanā 1911. gada 26. jūlijā

Mīļie draudziņi, nupat aizrakstīju karti uz vārdadienu,

un te saņemam sengaidīto vēstuli. Tā kā Sosnovicā vēl

uzturies I—IV21—IV2 nedēļas, tad rakstu uz Sosnovicu. Tā jau
mēs domājām, ka vainīgas būs bijušas dažādas slimības

lēkmes, bet toties vairāk gaidījām šurp atbraucam; bijām

taisni labi uz to sagatavojušies (ērts dzīvoklis). Gaidīsim

nu nāk. gadu. Elza brauc pēc nedēļas meklēt sev sausāku

klimatu, ārstus un sanatorijas. Bija še viesi, kas aizka-

vēja.' Ar veselību mums arī neiet labi. Kā nu nabaga

Brencītim, kas nevar nekurp pakustēties! Bet gan jau

nāk. gadu dabūs brīvlaiku, tad gan visi saredzēsimies.

Paliekat visi mīļi, mīļi sveicināti un skūpstīti.

[Paraksts.]
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375.

A. BIRKERTAM

Kastaņolā 1911. gada 31. jūlijā

Mans dārgais draugs! Aizrakstīju uz Dvinsku V. Šili-

ņam, Randenes muižas īpašniekam, lai viņš Jums palīdz
visās vietās. 1 Viņš ir vēl jauns cilvēks, ļoti inteliģents,

autodidakts, savu muižu apkopj pēc jaunas sistēmas, bijis
vairāk reiz ārzemēs, laipna rakstura; mans jaunības

draugs. Es ceru, ka viņš uzņems Jūs loti mīļi un aizvedīs

ar uz kaimiņmuižu Berkcnhagenu, kuru savā laikā mans

tēvs turēja uz nomu reizē ar Randenes muižu. Berkenha-

genā man vairāk atmiņu, tās apkārtne arī skaistāka, tikai

nav Daugavas. Dzimis arī es gan neesmu ne vienā, ne

otrā, bet Tadenavā, pie Ilūkstes. Varbūt Jūs iespējat re-

dzēt arī to. Bet interesantāk Jums būs Vasijeva (Višķi)

un Jasmuiža (Rušoni), kur es pavadīju savus jaunekļa

gadus. Ceru, ka Vilis Jūs pavadīs arī turp. Ja vien viņš

nebūs aizņemts ar personiskiem jautājumiem, jo viņš

nupat precējies, bet civillaulībā, un uzņēmies lielā sa-

biedriskā jautājuma izvešanu, nebaidīdamies no nekā-

diem upuriem. Jūs no tā redzat, ka viņš ir pašaizliedzīgs
ideālists un ievērojams cilvēks, no kura es turu visaug-

stākās domas. — Daudz paldies par Jūsu mījo vēstuli.

Asp. kārts nebij atgādinājums Jums, lai Jūs atbildētu ar

vēstuli, bet tikai pieprasījums, vai bijāt saņēmuši sūtī-

jumu, jo tādi reizēm man ir zuduši.2 Ģīmetni ceru pagā-

dāt.3

Saņemat sirsnīgus sveicienus no mums abiem. J. R.

376.

A. LŪKINAI

Kastaņolā 1911. gada jūlijā

Dārgā draudzene, ar prieku ieraudzījām atkal Jūsu rin-

diņas, baidījāmies jau, ka neskaistaties, tik ilgi nerakstī-

dama. Elza vēl nav aizbraukusi, dažādi sarežģījumi un

traucēkli, neveselība — bij parādījušās jaunas likstas,

bet laikam nav bīstamas. Bij arī ciemiņi. 1 Brauks nu
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1. septembrī. — Tas vispirms, un tad esmu Jums parādā
atbildes uz dažiem jautājumiem. Ļoti nopriecājos, ka ne-

esat ņēmusi ļaunā manas piezīmes par «Apoljonu]», bet

viņu atspēkojusi, — tas ir tas labākais temperaments
rakstniekam, jo viņa atklātības gaita ir tikai nepatikša-
nas. — lesniedzat tūdaļ «Apol.» uz sacensību J. Teātrim.

Mēs nekonkurēsim, jo, protams, ne Elza, ne es nepiedalī-

simies pie sacensības, tā jau būtu nepieklājība no manas

puses. Liekat ar mašīnu norakstīt. — Katra luga iepriekš

cenzējama, tātad ari pats «Apolons», tātad iesniedzat

J. teātrim 2 eksempl. Teātris izdarīs pats aizsūtīšanu uz

cenzoru, kad būs lugu pieņēmis. Bet, kad laižat «Ap.» uz

sacensību, ko es ieteiktu, tad, zināms, tik vienā eksem-

plārā. — Abi teātri reizē neņems lugu, nav vērts to tā

piesolīt. — Veikalisko pusi atļaujat viņiem noteikt. —

Romānu «Ivandes mīlestība» dodat vien «pašu vidu»,
bez sākuma, nav nebūt vajadzīgi gari aprakstu romāns ir

visbi īvākā forma. — Mūs interesēs lasīt visus Jūsu darbus,

ari tos, kuri Jums pašai liekas neizdevušies; varbūt mēs

spriežam citādi. — H. Sfimsonu] Derļīguļ Gr[āmatu] No-

6[a\a] nevar ņemt, par garu.
2 Veikalnieki arī gan ne-

i (ins, bet pilsonībai patei vajag pabalstīt taisni tos studen-

tus, kuri strādā un kuriem nav vēl vārda. Vajag sastādīt

mazu izdevēju grupu, kura samet naudu H. S. tulkojuma
i/došanai. Honorāru viņam nevar nolikt par zemu. Nauda,

ko salasītu tādā kārtā, jāuzskata par fond \1 nesalasāms

vārds]. Ko tagad strādājat? Esat mīli, sirsnīgi sveicināti.

377.

A. GULBIM

Kastaņolā 1911. gada augusta sākumā

Mīļais draugs, saņēmu Tavu sūtījumu grāmatu un at-

laidēju uz Kijevu ar telegrammu, pieņemot Tavus priekš-

likumus.1 Mans priekšlikums par manu tulkojumu atse-

višķu numerāciju U. B-ā īsti jau gribēja to pašu, ko Tu,

un es pat biju domājis, ka tā būtu lētāki; nolūks bij da-

būt kopotus tulkojumus līdzi kopotiem rakstiem, nevis

augstāku honorāru. Ja tas Tevi apgrūtina, tad, protams,

no tā atsacīšos. Novilkumu varbūt arī bus par daudz
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1000 eks., jo visi taču pirks daudz lētāko U. B. izdevumu;

starpība «F[austam]» 80 un 24 kap. arī diezgan liela. —

Papīrs 2 labs, vai tikai formāts diezgan atšķirsies no U. B.?

Gandrīz tas pats lielums. Papīrs 1 atkal man nepatīk garā,
tievā formāta dēļ; tādu es ne par ko nevēlētos kopotiem
tulkojumiem. Bet arī to greznums nav tas, ko es vēlos.

Visās vietās es Tev labprāt nākšu pretī, kur Tavs jaunais

pasākums to prasīs. — Viens tehnikas padoms man Tev

jādod ar lielu uzsvaru; nekad dubultnumurus!2 Ļoti retās

reizēs iespējams savienot divus darbus no viena, vēl re-

tāk no diviem rakstniekiem. Reclams te ir priekšzīmīgs;
vienīgi pareizais princips: par lētu naudu dabūt zināmu

rakstu bez kādām liecībām, bez nevajadzīgu rakstu līdzi

pirkšanas. Blakus lētumam šī rakstu atšķirība ir Reclamu

pacēlusi. Atmezdams atšķirību, Tu atmet šanses uz izde-

vuma izdošanos. Motīvs — ka iesējumi iznāk glītāki
biezi — nekrīt svarā, jo pircējs pats, kad gribēs, sasies

kopā rakstus pēc savas izvēles. Es Tevi loti brīdinu no

aplama sola, un, ļa Tu to tomēr darīsi, tad es sagatavošos

jau uz to, ka līdz galam neiznāks Tava U. B. — Tātad

alga viena, ko liec blakus Ibsenam.3 Kalderonu4 labāk tā-

dēļ, ka ir jau gatavs; Heine5 būtu vēl jāmeklē. —Ar

biogrāfijām es domāju tā: dot tagad tik īsos datus, īpaši
tādiem rakstniekiem kā Ģēte, Ļermontovs, Puškins, —

tiem īsti vajadzētu dot garākas biogrāfijas atsevišķās U. B.

grāmatiņās, kā dara Reclams (varētu pat no Reclama tul-

kot, jo patstāvīgas komplikācijas izmaksā dārgāk un lai-

kam reti būs labākas). Tātad: Ļermontovam, Puškinam

lai pietiktu ar to vien, kas bij Mēn. Rakstā 0 (ap V2loksne),

tikai lūkošu cauri un papildināšu drusku. Arī Ģētem lai

pietiktu tie dati, kas pie «Fausta». Garākas biogrāfijas

neuzņemos rakstīt; nav laika, gribu labāk laist oriģināl-

rakstu. — Tavs priekšlikums ar «Ind. un Āriju» ir spī-

došs,7 līdz 1. dcc. būs Tev rokraksts rokā, laikam

agrāk. Bet «Ind. un Ar.» vietā gribu Tev dot ko vēl labāk

piemērotu U. B. sākumam: arī drāmu, bet ar plašāku sa-

turu, līdzīgu — filozofijas ziņā — «Ug. v. N.».8 «Ind. v.

Ār.» ir skaidri vēsturiska luga, un man liekas, ka publikā

vēl nav pietiekošas saprašanas priekš tādām; to man rāda

publikas un kritikas visplašākā nezināšana līdzīgos ļau-

tājumos. Vēstur. lugas uzņemšana vēl jāsagatavo. To,

ceru, izdarīs nāk. gads. Es tātad tagad nesteigšos ar «Ind.

v. Ār.» pabeigšanu un šinī sezonā nedošu viņu izrādīt.
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Tātad visas šanses nodrošinātas tai lugai, kuru Tev došu

U. B-ai. Vēl dažas piezīmes par U. B.: Heinr[ihs] Manns

un Heiermanss ir 4.—5. šķiras rakstnieki, vai tos vajdzētu
dot jau tagad? Tad Heiermansa «Cerība uz svētfību]» ir

jau citur izdota, tātad ne literāriska vērtība, ne dienas

vajadzība lāga neattaisno otrreizēju izdošanu. Arī «Cara-

tustra nupat iznācis citur9
— vai tiks izpirkti abi izde-

vumi? — Plašās publikas intrese priekš Nitsches laikam

vairāk nekāps. Bet te liela literāriska vērtība attaisno

materiālos zaudējumus. Cik eksemplāros izdosi U. B.?

T. i.: cik būs augstākais un cik zemākais skaits eks.? —

Kurp sūtīt Tev caurlūkotos rakstus: būs gatavi jau pēc

nedēļai. Ļermontova biogrāfiju, «Dēmonu» un Puškinu,

un «Borfisu] Godunovu», kā pirmos, — uz Pēterburgu? —

Afspazija] gaidīs Tavu vēstuli. — Paliec nu vesels, lai

godam varētu izvest galā savu lielo darbu. Daudz lab-

dienu no mums abiem, sveiks!

378.

A. PRIEDKALNAM

Kastaņolā 1911. gada 17. augustā

Mīļie biedri, saņemu tikai šodien Jūsu kartiņu, novēlo-

jusies laikam mūsu pastā, kur pašlaik suņu dienas.1 Prie-

cājamies, ka nu esat laukā no karstuma un varat atpūsties

pie vēsajiem šveiciešiem. Aspfazijaj vēl ir šepat un brauc

uz Beatenbergu 1. sept., še konsultē kādu ārsteni, kas tai-

sās nāk. gad atvērt še klīniku. Atrakstiet vēl pirms aiz-

braukšanas. Vai bij pie Jums no Cīrikas tas, kas piepra-

sīja Jūsu adresi?- — Kā braukumu izturēja Jūsu mīlā

biedrene?3 Vai nav nogurusi? Sirsnīgākos sveicienus no

mums abiem.

[Paraksts.]

379.

A. GULBIM

Kastaņolā 1911. gada 20. augustā

Mīļais draugs, jautājuma par divu darbu likšanu vienā

sējumā esmu Tevi tiešām pārpratis un Joti priecājos par to.
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Kad tas zīmējas tikai uz novilkumiem, tad neko nekait,

un laikam pat labi dot tos iesietus, jo citādi nepirks dārgos
novilkumus, kad tāpat lētāki. Dažus varēs arī sasiet kopā.
Par to vēlāk, kad pats Rīgā būsi un redzēsi, kā labāk; tur

jau man jāpalaižas uz Tavu zināšanu. — Parauga lapiņa

man pilnīgi pa prātam kā platumā, tā augstumā (ne vai-

rāk par 33 rind.) un labumā. — Pie «Fausta» lietas man

vairāk ko iebilst: ja gribi, lai «Ind. v. Ar.» būtu gatavi

laikā, tad es nekādi nevaru rakstīt ne V2loksni no Gētes

biogrāfijas; kad raksta cits, izliksies ērmoti. Bet nu man

jāsaka, ka velti Tu baidies, ka varētu Tev pārmest dār-

gumu, kad «Fiausta]» I [dalu] dod ne pa 10, bet 20 kap.
Vai krievi dod pa 10 kap.? Jāievēro, ka vāc[iešu]
«Fausts» izdevējam nekā nemaksā, jo autora tiesības dzi-

sušas, mums turpret ir tulkojums, par kuru ir gan jā-

maksā. Kad Tu dod vēl klāt biogrāfiju (kura ari i\v

maksā honorāru!), tad jau Tu dod lētāk par Reclamu! Un

Reclamam ir varbūt 80 milj. liela noņēmēja vācu tauta,
Tev turpret 2 milj. Tas nebūtu vairs veikals, bet labda-

rība, un to taču Tu nespēj ar visu savu ideālismu. — «F.»

Plātesa izdevums maksāja 180 kap., kad Tu dod lun II

kopā par 50 kap., arī ir vēl ļoti lēti. Par 1 kap. loksni

taču Tu nevari dot. Der. Gr. Nod. dod laikam par 3 kap.
loksni. Cik kap. Tu biji sev nolicis loksni, lai tiktu

cauri? — Es saprotu, ka Tev «F.» kā f irmai grāmatai gri-

bējās likt ļoti lētu cenu reklāmas dēļ, bet vai tādēļ gribi

arī uz «F.» zaudēt? — Tad vēl nāk klāt: U. B. Tu gribēji
iesākt ar «I. un A.».

— Cik lielu cenu liksi tai? Būs apm.

3500 pantu (jambu), tātad ne mazāk par B—o loksnēm.

Ja nu Tu liec 10 vai 20 kap., tad tā grāmata arī pati nevar

atmaksāties un Tu uz to zaudēsi vēl daudz vairāk atkal

reklāmas dēļ. Tā Tev būs divas grāmatas ar zaudējumu,

kuras abas varēja sava satura dēj ienest lielus ienākumus.

Vai Tu neupurē par daudz reklāmai? — «I. v. A.» būs

6000 eks. -f novilkuma 2000, kas izpirks 8000 eks ? Cik

gados? — Man uz pircēju publiku nodibinājies tāds uz-

skats — varbūt nepareizs —, ka ir tik 2000 pircēju lab3i

grāmatai, bet tad tie maksā arī lielu cenu, 1 rubli un vai-

rāk tikpat labi kā 20 kap. Retos gadījumos šo skaitu var

paplašināt uz 3000—4000 un ne caur lētumu! Vai Tev iz-

dosies ar U. 8., t. i., galvenām kārtām tulkojumiem un

veciem — paplašināt līdz 6000? Tas laikam domāts uz 3
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gadiem, pa 2000 eks. gadā. — Bet es gribu labāk izsacīt

priecīgu pārsteigumu, nekā šaubas, jo Tev ir ideālisms

un uzņēmība, un arī naudas. Uzskati teikto tikai kā brī-

dinājumu no pārsteigšanās un pārgalvības, kā Tu pats

nosauc savu agrāko rīcību. — Te priekšlikums, varbūt

var Tev derēt: kad atzīsti divus zaudējumus reklāmas dēļ

par pārākiem, tad varētu sākt U. B. ar «F.» un «I. un A.»

izlaist ārpus ar vidēju vai dārgu cenu (Reclamam [savi?]
(Helios ?] un [Noveļu ?] izdevumi ārpus U. B.). — Es pats «I.

v. A.» nevarēšu nekad vairs izlaist, pat kopotos rakstos

bez novilkuma, jo 8000 ir tik liels skaits, kā parasti 2—3

izdevumi kopā, un honorārs tad arī tam piemērots, jo par
i/devumu no 2000—3000 man maksā 50 r. loksnē. — 15. XI.

visādā ziņā varēšu dot jau dalu manuskripta, varētu pat

jau tūdaļ, bet, uz priekšu rakstot, bieži gadās ko vēl pa-

pildināt vai izstrīpot pirmajos cēlienos. — No «Caratus-

tras» es neatrunāju, tik viņa liela, bet valoda, ceru, būs

laba; tad jau daudz, daudz vājāk būs ar Skalbes tulko-

jumu, jo viņš neprot vāciski, kas izrādījās vina agrāko
Heines tulkojumu kjūdainibā. 1 Turpret ieteiktu uzaicināt

Andr. Upīti.

Vēstules malās pierakstīts:

Visos citos jautājumos, par kuriem neiznāk še minēt,

esmu ar Tevi vienis pratis. 3eigās es taču laikam vairāk

nekā jebkurš cits priecājas par Tavu U. B. un ceru uz lie-

liem panākumiem, — jo U. B. jau bij mana senu senā

ideja. Sveiks, mījais draugs, no mums abiem, un esi ve-

sels un garā jautrs. Sveiks!

NB «Fausts» iet bez komentāra, tāds nāk vēlāk patstā-

vīgs. «Godunovu» nelūkošu vairs cauri, būs labs. «Sol-

haugu» gan varētu palūkot. — Kā būs, ka Ļermontovu ar

biogrāfiju, Puškinu bez? vai nevajdzētu tomēr arī likt?

abus: «Dem[onuļ» un «God[unovu]» var sasiet kopā. Sveiks!

Pie kņaza Mansireva aizej gan, mījais draugs, un parū-

pējies; Asļpazijai] tas loti rūp, esi lik labs.

380.

E. MELNGAILIM

Kastaņolā 1911. gadi 11. septembri

11. 9. 11. citāda sūtīta.

Mīļais, dārgais draugs. Es biju cerējis saņemt no Jums

kādu mīļu rakstu rindiņu, kādu .sveicienu no mājām, kur
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Jūs varat būt, es ne, kādu prieka vārdiņu par Jūsu mūzi-

kas skaistajiem, lieliskajiem panākumiem (par kuriem

lasu visās avīzēs), bet Jūs, mīļais cilvēks, atsūtāt man it

kā parādu par tekstu, par kuru man jau nekas nenākas.1
Jūsu draudzība, kuru es redzu arī še [tālākā teksta trūkst].

381.

KĀDAI REDAKCIJAI

Kastaņolā 1911. gada 11. septembri

11.9. 11.

Sirsnīgi sveiki! un labākās sekmes jaunajā uzņēmumā!

varu Jums novēlēt ar jo lielāku prieku un pārliecību, tā-

dēļ ka esmu dzirdējis par Jūsu līdzšinējo noteikto vir-

zienu un darbību un par viņas sekmēm. Jaunais ceļš man

liekas daudz apsološs vairākās ziņās; vieta priekš uzņē-

muma arī izvēlēta laba; apgaismojamais materiāls

ļoti bagāts, svarīgs un maz izmantots: feodālisma atlieku

izskaušana, pagasta un draudzes pašvaldība, budžeti,

skola u.t. t., lauku industrializēšanās, sevišķi laukstrādnieku

stāvoklis. Darba daudz; jaunu darbenieku audzēšana būs

Jums reizē darbs un vieglums. Manu un manas dzīves

biedres dzejoļu pārdrukāšana pilnīgi Jūsu vaļā; jauns sū-

tījums, kad būs iespējas. Plašāku līdzdalību šimbrīžam

nevaram solīt, jo esam abi ļoti aizņemti ar darbiem.

Vēlam vislabāko jaunajā pasākumā, ar intresi sekosim

viņa gaitām! Daudz mīļu sveicienu no Jūsu

[paraksts].

382.

A. UPĪTIM

Kastaņolā 1911. gada 24. septembrī

Ļoti cienīto kolēģi. Lūk, Jums pieprasītie dati par ma-

nas dzīves gājumu. Piesūtu tos cik ātri man bij iespē-

jams aiz nevaļas un neveselības, un lai tas Jums pierāda

labāk nekā vārdi, kāds prieks man būs sagaidīt Jūsu ap-

cerējumu kā ievadu maniem kopotiem rakstiem.1 Par Jūsu
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līdzšinējiem apcerējumiem par mtni lai es ko atzīmējot.
Tie bij skaisti un raksturīgi kā arvien, sevišķi spīdošs
raksts par «U. un N.».2 Ar kritikām par maniem rakstiem

es vienmēr apmierinos, gan es jūtu personiskus aizskāru-

mus, kur citi to nejustu un kur tie kā tādi varbūt nav do-

māti. Piem., es Pīpiņam tiku rakstījis, ka visi mani tulko-

jumi nav vājāki par «Fausta» tulkojumu un ka es

nemēdzu dot apzinīgi sasteigtus darbus.3
Tāpat man bij ne-

patīkami dzirdēt, ka es grozot savu pārliecību līdzi visiem

citiem latv. rakstniekiem, jo to man var pārmest visma-

zāk. Kādas piezīmes literāriskās lietās man ātrumā neatmi-

nos, varbūt tas, ka «Z. zirgā» nav nekā kopīga ar «U. un

N.» un 5. cēliens nepieciešams tādēļ, ka 4. nav beigta

ideja, bet vēl [pavasara?] atsacīšanās no [saules?], kuru

iegūst sev tik caur pēdējo cīņu 5. c.
4 Bez 5. c. būtu sagro-

zīta mana ideja. Protams, Jūs visur esat pilnīgi brīvi savā

spriedumā, un es gaidu uz to ar prieku, jo zinu, ka tas

būs draudzīgs kā līdz šim; draudzība vien jau spēj dziji

saprast arī mākslā.

Labi, ka Jūs paklausījāt «Dzircjiemnieku]» uzaicināju-

mam. Uzaicinājums līdzi strādāt nāks Jums arī no Univer-

sālās] Bibliotēkas] izdevēja A. Gulbja, ceru, ka Jūs arī

tam paklausīsat. Ar lielu intresi lasām Jūsu skaistos māk-

slas darbus un tā allaž satiekamies ar Jums.

Esat sirsnīgi sveicin[āts].
Visā augstcienībā.

383.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1911. gada 26. septembrī

Mīļo sirdsdraudziņ, manu sirdsasariņ, esi mierīga, ne-

laid uz augšu uztraukumu, nodzen mehāniski. les labi,

tiksi atkal vesela. Nokopu še visas Tavas mantiņas, vecās

brilles dārgumu arhīvā, deķīti no krēsla kumodē, lai ne-

viens cits tur nesēd virsū, krēslu ar noliku. Man no gā-

jiena nebij sliktāk, tātad būs labāk drīz. Sāc pēc dienas

v<ii divām strādāt, būs Tev vieglāk. Es arī rīt lūkošu strā-

dāt. Turies, manu mīļo dvēselīt. — Nupat dabonu no

A. Gulbja čeku par 800 franku. Jau sācis «Faustu» dru-

kāt. — Izgulies labi. Tiec vesela, zelta dvēselīt, mīļo,

mīļo Iniņ.
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384.

A. GULBIM

Kastaņolā 1911. gada 27. septembrī

Mīļais draugs, vakar aizsūtīju uz Typ[ographie] Baltica

telegrammu, ka gribu papīru otro. Formāts pirmajam, I.

mazajam jau gan labs, pat vairāk patīk par otro, bet

raksts ir par daudz saspiests. Tas, ko Tu saki par labu I,

viss ir pareizi, bet grūti lasīt un tas visu izšķir. Ja Tu

ņem plašāko rakstu no II (ar līnijām starp rindām) un

liec to I papīrī, tad tur man nav nekas pretī. Mans uz

skats tāds, ka galvenais skaistums grāmatai nāk no viņas

drukas lietderības lasīšanai, t. i., no vieglas salasāmības.

Tas atkal nāk no burtu pietiekoša lieluma un vienkāršī-

bas, no drukas un līniju plašuma un no visas slejas ievie-

tošanas pietiekoši plašā brīvā papīra rāmī. Ja ir visādi

citi ārēji skaistumi un šo nav, tad grāmata nebūs glīta; ja

šie ir, tad es labprāt pieciešu visu ārējo, piem., klišejas

v. 1.1. Un nu man liekas, ka taisni Tavi novilkumi būs

loti glīti; man patīk, ka Tu arī par to sāc intresēties un

mēs te tik labi saskanam. Ja Tu «Ind. un Ar.» ņemsi vēl

mazliet rupjāku drukā, tad būs sevišķi brangi. — No-

sūtu ar šo reizē «Borisu Godfunovu]» un arī drusku

«Fausta»; kad Tu tagad «F.» esi jau sācis drukāt, tad es t'

tālāk neskatīšu cauri (aizņem diezgan daudz laika). Visas

piezīmes un komentārus atlaid nost. — Vari ņemt sērijā

arī «Hanneli» tagad, man viss viens. Bet tik titullapas (bal-
tās, ne vāka) otrā pusē ieliec mazu piezīmi no Aspazijas

«Šis Hļauptmaņaļ «Hanneles» tulkojums, kurš (aiz zinā

miem apstākļiem) pirmā izdevumā skaitījās manā vārdā

bet patiesībā ir rakstīts no Jjāņaļ R[uiņa], — tagad, kad to

apstākļu nav, var saukties atkal īstā vārdā, no J. R.» Zī

mīti par to viņa aizsūtīs Tev drīzi, viņa pašlaik ir Ci-

īihā. — Līdz 10. 10.11. dala no «Ind. un Ar.» būs Tev ro-

kās, kā solīts; vari pajauties. Man pašam būs patīkamāk,
ka Tu pārzināsi par viņas druku. Man bij un ir gan vi

traucēkļi, bet, ko teicu, tas būs. Piem., man viesi 1
un Asp.

apslima un aizbrauca uz C. — Priecājos līdz ar Tevi, ka

dabūji atļauju uz Tolstoja atst[ātajieml darbiem,2 žēl, ka

nevaru palīdzēt tūlīt. Saņēmu šodien [Ch?ļ sūtījumu ar

lielo paldies. — Labi, ka Tu drusku dabū atpūsties, un a
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atkal zināšu, kur Tev rakstīt, ja man kāda vajadzība, tas

tagad bieži būs.

Vesels, mījais, daudz labu dienu!

385.

ASPAZIJAI

Ruviljanā 1911. gada 30. septembri

Mīļo sirdsiniņ, būsi laikam no ceja nogurusi un no ne-

parastām vannām; to jau jūt tikai pāris dienu vēlāk. Ņe-

mies nu labi izpūsties un izgulēties, bez veronāla būs pa-

tīkamāk. — Šodien dabūju savu papīru no Ivanova; 1 rak-

stīju arī viņam Tavu adresi, lai vari dot pārrakstīt. — Sāku

strādāt, bet vēl nemaz neiet. Māgs vēl nogaida; bet saim-

niece to pirmo pusdienu, ko devu taisīt: piena pantagus,

jo piens bij sakrājies, — tūliņ uz pusi noņēma. Zvirbuli

jūtas veseli, bet maz ēd; neesot labi pagatavots. Var

būt. — Ekteri2 jūtas ari labi un ēd arī labi. Paliec vesels,

mīļo H. S., lido.

386.

A. LŪKINAI

Ruviljanā 1911. gada 30. septembri

Dārgā draudzene, par notikumu, kas savests sakarā ar

H. S., ir ļoti žēl;' vismaz jāpadomā, ka sekas nav bijušas

nekādas nopietnās. Es arī nevaru labi ticēt, ka H. S. būtu

tur jel kā vainīgs, — viņa attiecības pret J. un viņa vēs-

tules neliek man tamlīdzīgi domāt. Zina būs laikam nā-

kusi no gluži citas puses. Un Jums tā lieta nav jāņem pie

sirds; Jūs jau tā par daudz uztraucaties. Kad Jums nav

ar visu ne tālākā sakara, ko gribat vairāk? Labāk pastās-

tīšu Jums, ka Elza nupat aizbrauca taču reiz uz sanatoriju
Cīrihā pie pazīstamas dakterenes. Viņa Jums rakstīs. Ka

es Jums tik ilgi nerakstīju un ka arī še tik maz rindiņu —

atvainojat mani ar visu labu: darbs un pulks ciemiņu, 2 visi

labi, mīļi, ievērojami cilvēki, bet es nekad nebiju sajutis

un domājis, ka viņu ir tik daudz un ka viņu var būt par

daudz. Lai man visi labi gari žēlīgi par viņu zaimošanu!
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lesūtāt savu lugu J. teātrim, 3 bet tūliņ, un rakstāt, ko strā-

dājat. Esat sveika, mierīga un sirsnīgi sveicināta no

Jūsu R.

387.

ASPAZIJAI

Ruviljanā 1911. gada 1. oktobri

Mīļo Iniņ, šorīt dabūju Tavu vēstuli ar pilnīgām ziņām:

es Tavā vietā paliktu pie dakterienes; teorijā es to pat

domāju, ko viņa praksē grib izvest.1 Galu galā jau arī viņa

negribēs Tevi vēl slimāku padarīt, un pate Tu arī gribi
«eksplozijas». Vietas pārmaiņas arī Tev nebūtu labas.

Lai tad iet pie viņas. Cena nav pārmērīga. Kad jāmaksā

nauda? vai iepriekš? Saki, lai zinu, kad sūtīt. — Galdauts

un mētels top nosūtīti. — Ivanova adrese: Sonneggstr. 6,

bei Sutter. Viņš laikam arī būs bijis Tevi apmeklēt, jo
devu viņam Tavu adresi. — Saimniecei pastāstīju par sa-

natoriju; esot dārgi. Vari arī nerakstīt viņai. — Kalniņš

tādas ārstēšanas metodes nepazīst, neticīgi smejas; bet,

kad Tu pate uzticoties, tad jau labi. — Mani un manu

depresiju tā dakterene nepazīst: cēlons nav Tava sek-

suālā] noslēgšanās; uzbāšanās man pretīga. Arī garīgi ne

labdarība, bet palīdzība. — Nu Tu, mīļo pūkiņ, būsi jau

pārlaidusi visas lielākās grūtības, nu sāksies patīkama
ārstēšanās, un tad jau ies. Lido, sirdsmīļumiņ. Sī jau ce-

turtā karte. Lido.

388.

ASPAZIJAI

Ruviljanā 1911. gada 2. oktobri

Mīļo sirdsiniņ, nosūtīju šorīt zaļo galdautu un dzelteno

mēteli. Bet nezin vai Tev nevajdzēs drīz vien siltāku

mantu? Arī pie mums jau manās vēsums, šodien 14°, un

pie jums laikam jau snieg. Vai pietiek par nakti ar ko seg-

ties? Kad paliec uz vietas, tad varēšu sūtīt lielo lādi. —

Šodien samaksāju saimniecei par Tavu istabu 20 frankus
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un par verzi 1
un t. 1. 3 fr. Est nelieku viņai taisīt; par daudz

plēš. Mana māga ir man laba izruna. — Skabargām aizsū-

tīju par pasi 30 fr. — Vēstules nekādas nav bijušas. —

Šodien Ekteri bij uz Mametti2. — Vai esi jau nomierinā-

jies no pārmaiņas un sāc strādāt? Vai labi baro? Galvenais
tomēr siltums. Vai jau kurina? Biji jau teātrī? un sabied-

rībā? Atpūties nu labi, mīļo Iniņ. Lido.

389.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1911. gada 3. oktobrī

Mīļo iniņ, par vēstules nesaņemšanu Tev nav ko uz-

traukties: Tu esi trīs rakstījusi un 3 es arī ctebūju; tāpat
es esmu rakstījis sešas un Tu 6 būsi dabūjusi. Aizsūtīju
arī mēteli un galdautu; par citām lietām tik šodien Tu

raksti un es tās arī tūliņ aizsūtīšu. Tāpat naudu. — Vaguļa

adrese ir: VVinterthur, Friedenstr. 13. — Kad Farbst.

brauks uz VVinterthuri rakstīt, kur tad paliks ārstēšana un

Tu?1
— Saņēmu rēķinu par septembri un samaksāju saim-

niecei par istabu v. c. — Sveicieni visi nodoti un zvirbuļi

pabaroti. — Kalniņi vakar bija Mamettā un ir apmieri-

nāti; tāpat no Lugānas kapiem. — Pie mums ir auksts, 14°,
bet sauss. — Nav nekādu jaunu ziņu. — Ar dziedēšanos

dari, kā patei patīk; ņem visas vannas, kādas vien vajdzī-

gas, nav ko skopoties; es jau sūtu, cik prasa. Lido, sirds-

iniņ, lido.

390.

R. IVANOVAM

Kastaņolā 1911. gada 3. oktobrī

Dārgo biedri, nosūtu Jums šodien V cēlienu
1
,

bet, tā

kā pasts gāja prom loti aši, tad nepaspēju apdrošināt. Esat

tik laipni un atrakstāt tūliņ pēc šīs kartes saņemšanas, vai

rokraksts Jums pareizi pienācis? Es uztraucos un dusmojos,

ka man tik neveikli izgadījās. Pēc 2—3 dienām izsūtīšu

Jums atkal apm. tikpat daudz (IV c), vēl pēc 2 d. atk.d,

bet II cēl., kurš apmēram divreiz tik garš, dabūsat lai-
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kam ne agrāk par 10 nov. Vai tad par nedēlu pēc tam

paspētu to norakstīt?

Daudz mīlu sveicienu Jums un Ēkai2
,

— laikam ir vēl

tur? — no Jūsu

[paraksts].

391.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1911. gada 4. oktobrī

Mījo sirdslabumiņ, labi, ka Tev tur tā patīk, ka pat

gaiss ir labs. Tev jau sen vajdzēja gaisa pārmainās; nn

Tu drīz vien atspirgsi un pabeigsi arī savu darbu. Bet, kad

Tu aicini mani turp, tad Tu sev izjauc labo pārmainu.

ledzīvojies tur labi pamatīgi, iesāc kūri un izved to pus-

līdz galā, tad arī laika gan man turp palūkoties. Lai Tev

aizvedu naudu? To jau tāpat aizsūtīju to pašu dienu, kad

Tu pirmoreiz pieprasīji. Neesi tik nepacietīga, Tu taču

zini, cik ilgi iet vēstules. Bez 3—4 dienām nav iespējams

dabūt. Kad Tev vajga vēl, aizsūtīšu vēl. — Saimnieces

3 fr. bij par verzi 1, uova,
2 petroglio3

v. t. 1. Tavu rēķinu

dabūju. Par sept. Tā visa kopā ir izdoti 540 fr.; par ok-

tobri jau 360 fr. — Šiliņš atrakstīja nupat no Hamburgas,
ka brauc abi uz Londonu.4 Liekas itin priecīgs. lelūdzu uz

šejieni. — Zvirbuli par daudz kaujas; kad tā ies, vajdzēs
dot mazāk barības vielu. Tikai tad viņi kapā man puķes
laukā. Lido.

392.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1911. gada 5. oktobri

Mīļo sirdsdārgumiņ, labi, ka nu visu esi dabūjusi; nekas

ļ*au nepazūd, tik lēni let. Ziediņš varbūt nozudis. — Tu

mani pierunā braukt, bet tikai manis dēl, un man vislabāk

ir strādāt, jo jau tā darbs neiet, tādēļ, ka vēl māga nav

vesela un piemetās iesnas un maza angīna. Kad Tevis dēl

manis tur vajdzētu, tad es gan mestu darbu; citādi nē. Ap-

skatīt vecās vietas būs laika arī tad, kad būšu darbu bei-
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dzis. Tu laikam esi jau beigusi vai drīz beigsi. Visādā ziņā

var manīt, ka Tev tā pārmaiņa ir darījusi loti labi; ne-

domā nu uz bijušo, bet kā Tu tiec gluži vesela. Atjauno-
šana Tev būs ne fiziska vien, bet arī psihiska, garīga, mo-

rāliska. Veci iespaidi tad nav par labu. — Ekteri rīt brauks

uz Cīrihu. Pie mums līst jau trīs dienas, viņiem garš
laiks. Vēstuļu nav jaunu. — Šodien jau iekurināju pirmo

reizi krāsni. — Vai Tev silts diezgan istabā? Lido.

393.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1911. gada 6. oktobri

Mīļo sirdsdraudziņ, vēlu vakar aizgājām gulēt, tikko

paspēšu uzrakstīt pāris rindiņu. Braukt nevaru, nupat vēl

vakar piemetās tāds Hexenschuss' krustā, ka nevaru stai-

gāt. Baidos braucot saaukstēties. Aizsūtu mantiņas, ko

prasīji, ar Ekterieni, tāpat I cēl. un 111 c. 1 ainu. Vēlāk,

kad būšu sakārtojis, lai Ivan[ovsļ ņem mašīnu uz mēnesi;

par to viņam rakstīšu. — Kad naudas vajga, atraksti

iaikā, tad aizsūtīšu; varu arī aizsūtīt uzreiz lielāku summu,

lai nav vienmēr jākrāmējas, tad Tev būs tikai jānoliek
kur bankā, vislabāk Eidgenossische Bank2

, caur kuru arī

v sūtīt. — Kopies labi, tais, ka tiec vesela, mīļo sir-

sniņ. — Albumu no Lugānas
3 nevarēju atrast; vai nav Tev

jau līdzi? — Lido.

Rakstīšu katru dienu, ja nesaņem, tad ir pasta vaina.

Šodien laikam vairāk nerakstīšu, pietiks. Lido.

Ekteri man dāvāja ļoti skaistu rakstāmo mapi.
Lido.

394.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1911. gada 7. oktobri

Mīļo, dārgo sirdsfasniņ?], ir viss labi; tāda pārpratuma

nemaz nav bijis, kā Tu raksti, ka es būtu Jaunā uzņēmis,

ko Tu labā domājis. Manis dēl braukt nevajdzēja, jo man

pašlaik pēdējie cēlieni, kur jauni ierosinājumi var mani
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tik traucēt. Kad Tev būtu vajdzējis, t. i., kad Tu būtu

«trau»
1 bijis, tad es būtu atstājis darbu un braucis. Bet

nu arī šie iemesli krīt nost, un es nevarēju braukt vien-

kārši tādēļ, ka nevaru ne staigāt, ne sēdēt, ne arī lāga gu-

lēt. Nu jau trešā diena; bet šodien iznāca saule, un varbūt

tagad sāks iet uz labo pusi. Dikti kreņķējos, ka nevaru

strādāt. Bet Tev, sirsniņ, nav ko kreņķēties par mani, nav

nekas ļauns domāts, pat ar Ekteriem taču sadzīvoju labi.

Atmet visas domas par kreņķiem, nemeklē viņas, bet ve-

selību. Pabeidz darbu, kamēr vēl jūties tik labi, jo

var būt, ka pirmās labās sajūtas atkal atkrīt; to Farb-

št[eine] teica par Beatenbergas klimata iespaidu; tā arī citi

jauni iespaidi. — Rakstīšu Ivanovam, lai viņš noīrē ma-

šīnu. Naudu es aizsūtīšu. Un dod, lai viņš pirms pārraksta
Tavu darbu, manu pirmo cēlienu vajga šai oktobra mē-

nesī. — Nekreņķējies, strādā un veseļojies, sirdsiniņ.
Lido.

395.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1911. gada 7. oktobri

Mīļo sirdsdraudziņ, rakstu tomēr vēl šodien, jo citādi

jau no pasta taču viena diena iztrūktu; cita rakstāma

iemesla nav. Ar Ekteriem šķīrāmies ļoti labi un sirsnīgi;

pēdējās dienas nebij nekādu strīdu. Mape
1 ir venēciešu,

ādas, laikam dārga, ar spiedumiem, tikai bez zelta. Es

iedevu tikai grāmatiņu no savām. — Saimniece liek man

visādus cerotti
2, un Soldati atkal puikam nedod vienu vien,

kā bij prasīts, bet divus: tos kungus šis pazīstot, tiem vaj-

got vienmēr vairāk. Ir man laikam tāpat kā reiz Slobodskā,

kad pārcēlos ar Soka meitiņu.3 Tikai tagad es nezinu

iemesla. — Kur ir tas albums?4 Es aizsūtīšu. Lido.

396.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1911. gada 9. oktobri

Mījo zelta sirsniņ, tāpat kā Tu, tā es ar šodien nedabūju
Tavas kartiņas; bet tas man gadās tik bieži. Toties da-
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būju no municipalitē
1 ziņu, ka Kantonam2 jāmaksā veseli

12 frļanki], pērn bij tik 2 fr. Arī zvirbuli pieprasa aizvien

vairāk, nevarēs šinī kantonā vairs ilgāt izturēt. — Kā bij

ar Tavu Lugānas albumu? Vai atradi pie sevis? Es velti

izmeklējos. — Uzraksti arī, kā iet ar Tavu dziedināšanos?

Kādus līdzekļus Farbšteine tagad lieto, vai vannas vien,

vai vēl ko? — Vai esi jau bijusi pie Vaguļiem? laikam

gan nē. Vajdzētu Tev aizbraukt. Tāpat Tu varētu aizrak-

stīt kārtis Cielēnietei un Lilijai, arī tantiņai 3
.

Pastāsti arī,

kā bij ar «Egmontu» un iekš kā pastāv tas jaunais insce-

nējums?4

Atklātnes malā pierakstīts:

Tev tādas smukas kartiņas, man visas tās pašas vecās;

neesmu bijis pilsētā nopirkt jaunas. Šodien atkal līst.

Lido.

397.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 191i. gada 10. oktobri

Mīļo zelta sirsniņ, saņēmu Tavu vēstuli. Protams, ne-

raksti vairs tādas, bet tikai visīsākos paziņojumus. Kad

Tev nav ko svarīgu jautāt vai pateikt, tad vislabāk neraksti

nekā. Labi, ka Tu nopietni strādā. Tad nav labi, ka top

traucēts. Es tātad Tev arī atbildēšu tikai uz jautājumiem
un paziņošu, ja kas svarīgs. Tāds pilnīgs klusums būs Tev

arī laba pārmaiņa un atjaunošanās. Visa Tava slimība jau

ir vairāk psihiska nekā fiziska; īsti tikai vajadzība pēc

pārmaiņas. Tātad, jo mazāk bijušā, jo labāk. Ka Tu ta-

gad tik ātri atspirgsti, to liec arī uz psihikas rēķina, ne uz

kūri vien. Toties lielākas cerības Tev var būt uz nākošo,

vēl lielāko pārmaiņu: mājās braukšanu. No Rīgas gaisa

vien un sabiedrības Tu tapsi gluži vesela. Sagatavojies uz

to. Kad Veinberģis Celmu nevar izēst, ko viņš Tev pada-

darīs.1 Brauc vien drīz.

Atklātnes malās pierakstīts:

Te vēl ir Tavi manuskripti, vai nosūtīt tos, kad būsi

darbu nobeigusi? — Sī kartiņa būs Tev vēl grūti salasāma,



398

jo gultā rakstīta; bet mēģināšu celties augšā. — Sveicini

F(arbšteines] kdzi. — Lido. Vai Tu visas kārtis dabū? Es

rakstīju līdz šim ikdien, bet lieku iemest saimniecei.

Lido.

398.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1911. gada 10. oktobri

Mīļo sirdspūkiņ, te būs māmiņas vēstule, kura šodien

atnāca līdz ar Tavu kartiņu. Ko Tu nu esi piepeši vienās

rūpēs kā tas resnais zēns? Ko viņi Tev galvu sakurinājuši?
Visu laiku, divas nedēļas, Tu biji mierīga, neieprasījies
nekur par manu veselību, un nu, kad ļaudis sastāsta, Tu

rūpēs!' Es taču pats Tev daudz reiz tiku rakstījis, kas un

kā; vakar pat vēl Tavā vēstulē Tu jokojies, ka es neceļos

no gultas, kā tas Heines Ritter2
,

un kas tad nu noticis?

Taisni tagad man sāk iet labāk, šodien saule, un es biju

pat ārā. Es ar sevi esmu ticis cauri un tikšu arī turpmāk.
Kad vajdzēs, aizbraukšu arī uz Cīrihu — man liekas, no

norakstīšanas citādi nekas neiznāks; vai esi Ivanovam

nodevusi 1 un 111 cļeliena] 1. ainu? lieta ir loti steidzama. —

Ko nu visi man brūkat virsū par manu ēšanu? Vai tad no

Sanita 1 ēdieniem vien var iztaisīt labu drāmu? Cik labas

lietas tad ir ēdis Šekspīrs, ka tik labas drāmas rakstījis!

un cik vāji ir ēdis vecais Lukuls, ka nekā nav uzrakstī-

jis. — Ed tikai Tu pate labi, un tas ne tādēļ teikts, lai Tu

ko labu uzrakstītu — jo tas jau būs tā kā tā; bet tādēļ,

lai Tu vesela tiktu. Un mani liec mierā ar ēšanu, jo māga

vēl nav kārtībā, un, kad darbs man neiznāk labi, tad ne

ēšanas trūkums vainīgs, bet laika trūkums. — Lūkin kdzes

grāmata — pēc kvītes — nosūtīta 26. septembri. — Lugā-
nas albumu atradu grāmatu maisā, pašā dibenā, nosūtu.

Ir daudz grāmatu un mdnuskriptu te, — vai tos sūtīt? —

Un nu, vairs nekādas rūpes, dzīvo mierīgi, neuztraucies,

strādā, kamēr tiec galā ar savu darbu, un tais, ka tiec reiz

pie dziedināšanās.

Lido.
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399.

O. RESNEVICAI-SINJORELLI

Kastaņolā 1911. gada 11. oktobri

AspfazijuiJ un man

11. 10. 11.

Loti cienītā kundze!

No A. Lūkin kdzes nupat saņēmu Jūsu Asp. un man

domāto laipno ierosinājumu braukt uz Romu līdz ar piedā-
vājumu izpalīdzēt.'

Asp. diemžēl šobrīd atrodas Cīrihā kādā sanatorijā pie
Farbštein kdz (māgas kaite, ne bīstama) un paliks tur vei

2 mēnešus; par vēlāko vēl nevar noteikt.

Turpret man nekāds pārsteigums šinī rudens un darba

laikā nevarēja būt patīkamāks kā šis ierosinājums.
Jau piecus gadus dzīvoju pie Itālijas paša sliegšņa, bet

arvien nejūtos vēl sagatavojies ne cienīgs ieiet solītā

zemē, tikai domās tur kavējos kopš jaunības. Arī tagad

neesmu vēl norakstījis no sevis visu smagumu; baidos no

Romas iespaidu lieluma, ka cerētās atjaunošanas vietā ne-

salauž. — Sīs jūtas laikam katram cilam izliksies pārspī-

lētas, bet Jūs kā romiete tās sapratisat. Jau sīkumos nejū-

tos sagatavojies, palaidu jau garām vēsturiskās senklasiku

teātru izrādes, ko nevaru beigt nožēlot, un tagad atkal

man vēl jāstrādā līdz novembra beigām, bet vai tad vēl

būs kas atlicis no izstādes?2 Ja nē, tad varu braukt arī ve-

ldk, jo Itālija skaista visu gadu, jā, visu mūžu. Es būtu

.ļums loti pateicīgs, ja dažās rindiņas paziņotu man par iz-

stādes slēgšanas kūku.

400.

R. IVANOVAM

Kastaņolā 1911. gada 11. oktobrī

Mīļo biedri, līdz ar šo izsūtu naudu. Tas bij loti miji no

Jums, ka Jūs man to teicāt. Tur būs priekš mašīnas īres

un papīra, un par pjakalpojumu ?ļ. Ja es Jums varu būt

izpalīdzīgs arī priekš Jūsu pašu izdevumiem, tad paziņo-

jat tūlīt: es darīšu to loti labprāt. Tāpat par Jūsu daibu p.c
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pārrakstīšanas uzliekat man rēķinu; nekautrējaties nebūt,

jo draugu sakari vispatīkamāki un visciešāki tad, kad viui

ir visskaidrāki. Tas jau man ir gluži kā laimes gadījums,
kad man gadījās cilvēks, kas var man noņemt šo pārrak-
stīšanu. Un mans lielākais vēlējums tagad ir, kā jau Jums

reiz rakstīju, ka es varētu dabūt sekretāru. Varbūt, ka tas

būtu iespējams, kad es dzīvotu Cīrihā. Protams, es par to

maksātu to, kas parasts. — Bet nu par lugu. īrējat mašīnu

tūlīt. Jo es gribētu, ka vēl nākošās nedēļas sākumā noietu

uz Rīgu I cēliens. Ekspemplāru vajga triju. Visam jābūt

gatavam līdz 20. novembrim. Varbūt mašīnu var īrēt klāt

arī uz 2 nedēļām? — Bet par visu vēlāk. I cēl. beigas sa-

ņemat no Asp[azijas]. —

Domāju, ka Jums jau ir ziņas par kongresu 1
: ievēlēti

CX visi jauni. Uzvarējuši lielinieki; kongress pārtraukts.
Meža sapulce. 4 mazinieki iztrūkuši. Bijis klāt Rīgas [1 ne-

salasāms vārds]. Dienas kārtība neizsmelta. Par domi ne-

runāts. Daudz mīlu sveicienu Jums un Ekam no Jūsu [pa-
raksts]. Atvainojiet, ka uz šīs kārts. 2 Sveiki.

401.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1911. gada 11. oktobri

Mīļo zelta iniņ, šorīt aizgāja priekš Tevis Lugānas al-

bums un iekšā beigas no I cēliena. To nodod tūliņ Ivano-

vam. Tad vēl saimniece nosūtīja Tev rozes. Varbūt tās

Tev palīdzēs darbā. Vai palmu Tu arī gribi? Vai būs kur

likt? Ja kāds uzņemas to pakāšanu un sūtīšanu, tad labi,

citādi viņai vēl jāpagaida. — Lilija nupat man ar atrak-

stīja izrunāšanos, — lai braucot uz Romu, Signorelli uz-

ņemšot.
1

— Par manu veselību negribu nekā vairs dzirdēt.

Nu viņi ies stāstīdami par maniem defektiem nerviem, un

labāk ņemu savus nekā viņu veselos. Vienīgi prātīgais
cilvēks — Farbšteiniete, ka ļauj man palikt, kur es gribu;

gaiss skarbāks, varbūt arī labāks, bet lai mana daba pati

par to spriež; un par ēšanu lai spriež māgs. Es sevi pats

ārstēju 20 g[adus] un ārstēšu vēl 10 reiz tik ilgi. Farb-

štfeine] ir dakters, kas ļauj brīvību. — Nu reiz pietiks par

ēšanām uz visām reizēm. Tuņetai bij operācija degunā
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un atrada ķiršu kauliņu iekšā! Tā reiz ir ēšana! Bet tas

nav mans ideāls! Nu, strādā, nerūpējies un neuztraucies,
nedomā par mājām, ātrāk tikai vesela. — Kārtis visas iz-

rakstītas, nāk. reizi nāks «3aKAK)MēHHbiH». Nav kad pirkt.
Lido.

402.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1911. gada 12. oktobrī

Mījo sirsniņ, zelta pūkiņ, ko Tu nu atkal uztraucies?

Nav jau nemaz pārmests, it kā Tu par maz rūpējies par

manu slimību.1 Taisni otrādi, es dusmojos, ka Kalniņi savā

laba drauga prātā Tevi par daudz uztraukuši. Tev ir jā-
strādā un man jāstrādā; Tu solījies kartiņas vien rakstīt,

un nu sāk nākt atkal vēstules. Nebēdājies, es tikšu galā

ar sevi; man vislabāk ir, kad man atstāj manu vāju, ēst,

kā gribu, dzīvot, kur gribu, strādāt, kad gribu. Es pilnīgi

ticu, ka Fjarbšteines] vannas un kūra paceltu ari manu

darba spēku; es Tev teicu tūliņ, pēc pirmās vēstules: pa-

liec viņas kūrā, bet es tikpat labi zinu, ka es negribu ta-

gad izklaidēties ne ar vannām, ne Egmontiem, pat ne ar

li. Ļauj man, iniņ, pašam spriest vismaz par ēšanu, i ares-

tants taču drīst atteikties no ēšanas. Neuzskati to tūdaļ

kā pārmetumu Tev, kad es kaut kur daru pēc savas sa-

prašanas. Katram sava pārliecība dārga, bet nolaid nu šo-

reiz drusciņ. — Gan jau es aizbraukšu ari uz Cīrihu. Bet

Alkoholfrei2 taču paturu pie sevis tikai 3 dienas. — Vis-

pirms nu lai saka savu vārdu F. pati, viņa jau mani tā ne-

pazudinās kā Jūs. Būšu viņai un Š.3 palīdzīgs ka vien va-

rēšu. Sveicini viņu jau tagad daudz reiz, sestdienai istaba

pronta4. Citu viņa noteiks pate. — Vai Tu drīz būsi bei-

gusi savu darbu? Jeb vai domā vēl kādu laiciņu nodarbo-

ties ar kreņķiem? — Lūk, es esmu augstsirdīgs un nesū-

tīju Tev «3aKAK)HēHHbiH» pastkarti. — Mūsu Bettinai ejot

vāji, par daudz pesanti lezionr; testa esot dura6
un me-

moria non capace
7
,

stanza scura
8
,

compania non piace9
.

Ar to testu esot taisnība, bet citam še netic, jo stāsta Gi-

gia. — Bet nu esi arī pate li un neraksti vēstules, bet kar-

tiņas. Lido.
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403.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1911. gada 13. oktobri

Mīļo sirsniņ, silberflus', li vien tā ir labi, tad ātrāk

beigsi darbu. Vai nākamu nedēlu vēl būs? Citādi es sū-

tītu pāris vēstules, kā uz tām atbildēts. — Kā tas man ga-

dījies, ka es aizsūtījis Ivanjovam] bez adreses un ka past-
nieks to ari nav manījis? Bet gudri pastnieki Cīrihā, pā-

rāki par mūsu freileni, kas pieprasa, vai posta restanti

nest mājās. — Vai albumā atradi arī manuskriptu, I cēl.,

beigās? — Saimniecei atraksti tikai buon giorno
2

un man

arī neraksti gari, tikai lido pieliec klāt. — Gulbis jau slu-

dinājis savu Univfersālol Bibliotēku gari un plaši. 3
— Vai

avīzes Tu dabū lasīt? un vai gribi? — Ettore brauc projām,
vispārējs liels nemiers. Ettore mājās būs jālaborā

4

,
un ve-

cene bēdājas, ka izlaidusi viņu uz nedēju Gallaratā5
un

pārbraucis šurp gluži noliesējis, kā tādu lai sūtot mājās

pie mātes? Ko tā teikšot? Tā nu iet. Lido.

404.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1911. gada 14. oktobri

Mīļo sirdssaulīt, pietiek nu gluži ar to uztraukšanos līdz

šim, un nekāda tālāka nav vairs vajadzīga. Par to He-

xenschussl
biiu Tev jau teicis, ka ir tāpat kā reiz Slo-

bodskā, kur es arī 2 nedēļas saslimoju; tāpat kad Tev

bieži sāp nu krusts un gūžas, ka nevar ne pakustēties,

ne paiet. Bīstams nav nekas, bet sāp un traucē darbā. Nu

iau es pāris dienas eju laukā pa
{ li stundai. —To I cel.

caurskatīšanu nedari, kad neesi gatava ar savu darbu.

Atsūti norakstus tūliņ man šurp, es tad aizlaidīšu viņus

uz Rīgu teātrim un Gulbim. Kad Ivan[ovam] iznāk 3 no-

raksti, tad vari vienu paturēt, bet 2 norakstus un manu

pirmrakstu atsūti šurp. Tūliņ pēc tam sūtīšu Ivan. II cēl.

Pa starpām lai Iv. noraksta Tavu rakstu dz. krājumam.
2

—

Saimniece dabūja Tavu kartiņu, bet vāciski, nesa man

lasīt. — Farbštjeine] vēl nav atbraukusi. — Tu izdomāji
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smuku vārdiņu: tavulīti3
,

bet Tu taču aizbrauci, lai do-

mātu par sevi — savullti. — Vai Tev nevajga vēl nau-

das? — Laiks še tagad ir ļoti jauks un silts, žēl, ka es ne-

varu iet laukā strādāt. — Vai Tu gribēji, lai to palmi
sūtu? Lido.

Atklātnes malā pierakstīts:
«Hanneli» liku drukāt uz manu vārdu ar piezīmi no Te-

vis. Lido.

405.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1911. gada 15. oktobri

Mījo sirdsputnin, zvirbuli liek Tevi sveicināt, un kā tad

labi ejot; briesmīgi lielās, ka šie tie īstie māju putni, un

nu gara rinda viņu filozofijas, cik viņi gudri darījuši. Bet

visiem mutes cieti, kad sacīju, ka Tev tur daudz skaistāka

istaba un siltāka saule un platāki logi un pažobelē nevelk.

Tā ir labi, ka Tev patīk Tava pārmaiņa, tā Tu drīz nemaz

vairs neuztrauksies un varēsi tikt vesela, un braukt mā-

jās. — Es arī šodien neņēmu vairs 3 reiz pulverus, bet

tikai 2 reiz; redzēs, vai nu nebeigsies. — Atraksti man,

cik daudz saimniecei maksāji toreiz par pusdienas taisī-

šanu. Viņa tagad par divām nedējām negrib nekā ņemt.

Vai 30 santīmu par dienu nebūtu tā īstā maksa? — Bet

manis dēl neraksti gari; tas Tevi taču traucē, labāk ne-

raksti nemaz, tikai svarīgo, kamēr darbu beigsi. — Šodien

Ettore aizbrauca uz Londonu; bij jau atkal brangs. Lido.

406.

NEZINĀMAI PERSONAI

Kastaņolā 1911. gada 15. oktobri

Paldies, mīlā draudzene, par Blaumaņa kartiņu. Labi, ka

ir paraksts, citādi jādomā, ka tas kāds pusaizmidzis krievu

dzērājs. Cirtējs laikam strādājis pēc mūsu diletantu para-

duma: pagatavojis neizdevušos kopiju no kāda krievu

mākslinieka darba vn nosaucis par savu. Bet velti Jūs lie-

kat ar testamentu aizliegt tādus nedarbus, — vai tad tas

dzīviem negauW Mirušiem vēl labāk, viņi nejūt pāreslī-
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bas. Tā ir nāves lielā priekšrocība, ka vina var visu vien-

aldzīgi nezināt, un nav jāmīl kā mums dzīvajiem, kā na-

baga Blaumanim. Man vienmēr uznāk rūgtas domas, kad

viņš jāmin; atvainojat mani, mijā draudzene, un domājat
uz savu darbu.

407.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1911. gada 16. oktobri

Mīļo sirdsdārgumiņ, tā tas ir, ka Tu līdz šim vēl neesi

tikusi pie darba, un nu jau drīz 3 nedējas. Vai tad nebulu

labāk bijis tūliņ ārstēties, lai varētu pēc pabeigt? Nu Tu

vārgsti tur tāpat kā še, un darbam arī jau pienāk laiks;
ne velti mani steidzina drukātava. Tevi laiž mierā laikam

tikai aiz parastās Glomeņa un Iniņberga nekustības; bet

tad Tev pašai jāzin. Neuzņem šo kā pārmetumu vai uz-

traukšanu —, Tu jau pate zini, ko dari. Es runāju tikai

tādēļ, ka pēc Tavām kartiņām domāju, ka šodien Tu jau

gatavs, un nu vēl 2 nedēļas. — Protams, atstāj «Indula»

caurskatīšanu un sūti Ivanjovaļ norakstījumu tūdaļ šurp.

Kur Tev tagad katra diena dārga, Tu nevari uzņemties šo

jauno traucējumu. Es priekš grāmatas izdevuma netaisīšu

nekādus strīpojumus, tikai izlasīšu cauri. Priekš izrādēm

varēs strīpot vēlāk. Tātad man nepieciešamība nav. Strādā

vien mierīgi savu darbu un tais, ka topi vesela. Neuztrau-

cies, bet izlieto sanatoriju kā sanatoriju un ne kā pansijas

pārmaiņu. Galvenais, neuztraucies, puse no Tavas slimības

nāk no veltas uztraukšanos. Neuztraucies tagad atkal par

to, ka termiņš nāk Tavam darbam. Esi li. Lido. Lido,

sirdsiniņ, lido.

408.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1911. gada 17. oktobri

Mīļo sirdsdzilumiņ, šodien nav Tavas kartiņas. Izgaidī-
jos ilgi pastā, kamēr izzortē, un beigās dabūju avīzes vien.

Es tagad eju vienmēr uz pastu pakaj, kopš eju no rītiem

staigāt. Vakarā nu arī izeju otrreiz ārā un aiznesu kar-

tiņu. Tā Tu dabon kārtīgi. — Vakar Ettore aizbraukdams
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vēl onkulim noņēmis 10 fr., citādi nemainot mazu summu

angļu naudā. 1 fr. palicis Šveices naudā, par to nopircis
nevajdzīgu cigāru dedzināmo mašīnu, lai nevajdzētu dot

Dantim. Bet no Dante gan paņēmis 2 fazoletus1
,

jo šim

esot visi iepakāti. lekāpis tūliņ vagonā un ne galvas ne-

pabāzis ārā. Vecene gluži apvainota. Zvirbuli daudz go-

dīgāki, tikai uztaisa ko par piemiņu. Tagad maz ēd, ne-

zin, vai Frauchen2 dabūnot i tik. Vistas pārstājušas gluži
dēt, netiekot dots. Ko es vīrišķs cilvēks zinot. Laiks arī

sāk maitāties. Visi sāk maitāties. Turies nu Tu, mazais

pūks, ka tiec galā ar darbu un ar slimībām savā gaišā
istabiņā. Lido.

409.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1911. gada 18. oktobri

Mījo zelta spožumiņ, šodien atnāca viena kartiņa, tā-

tad vienas trūkst, laikam Tu būsi midiņ 1 bijusi. Atnāca arī

kartiņa no manas Dores2
: liela mīlestība aizkavēta no sli-

mības; esot atkal kursos. Varbūt arī tiešām bijusi slima.

Atrakstīja arī Ance3
, gribētu braukt vai uz mājām, vai uz

Šveici, neesot naudas. Nez vai Cīrihā nevarētu viņai da-

būt vietu? — Biruta trešā pieprasa atkal «Geschvvister»
4

un sūdzas, ka «2uliku» 5
luga esot rupja. Citu vēstuļu

nav bijis. Tev laikam jau sāk nākt, būs apzinājuši. Te bij

lieli brīnumi par zvirbuļiem; kas tie varētu būt par zvir-

buļiem svešā pilsētā; tādi nīkoņas vien būšot. Tādus ne-

esot vērts barot, labāk lai atsūtot šiem. Ir vispār palikuši
vēl nekaunīgāki, lielās un lamājas vien. — Cik tiki maksā-

jusi saimniecei par ēst taisīšanu par nedēlu? No manis ne-

grib nekā ņemt. Es Tev jau par to pieprasīju, bet Tu aiz-

mirsi atbildēt. Es domāju, jādod 30 santfīmiļ par dienu,

t. i., par stundu, tik ilgi laikam viņa strādā. Lido.

410.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1911. gada 19. oktobri

Mīļo balodīt, visi zvirbji dikti smējās, tas jau esot pi-

gione,l zvirbji neesot nekādi rijēji. — Dabūju šodien ari
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iztrūkušo kartiņu; taisni tā ir siltāka. Farbštfeinel gudra

sieva, ka ļauj vaļu un saprot, ka darbu nevar veikt ar

caureju. To caureju var vienmēr panākt; šodien pat viņn

jau atkal klāt. — Šodien bez tā saņēmu arī I cēl. norak-

stītu, lai Ivanovs sūta tieši, tad Tu neuztrauksies. — Biju
Tev pieprasījis, vai varu Tev sūtīt vienu vēstuli, uz kuru

nezinu, kā atbildēt, jo es bieži ātri dusmojos un reizēm par

velti. Bet Tu uz to nekā neatbildēji; tātad Tevi darbā

traucētu tādas vēstules lasīšana. Nu Tu raksti, ka ej teāt-

ros un nemaz tā nepiespiedies ar savu darbu. Tad varbūt

varēsi atbildēt: Upīts grib par mani īsi rakstīt, neesot

laika, un atstāstīt saviem vārdiem manu biogrāfiju. 2 Man

liekas, vajdzētu to viņam aizliegt. Ko Tu saki? Bet, ja Tev

nav laika, tad nesaki arī nekā. — Manas domas par Tavu

kūri gan būtu, ka Tu piekoptu tikai vienu: vai nu dziedē-

šanos, vai darbu, bet ne abus reizē, uz pusēm. Pie dziedē-

šanās es pieskaitu arī izklaidēšanos, teātrus, koncertus un

sabiedrību. — No jaunām ziņām, bet nelabām, tā, ka Šmi-

tene dabūjusi meningitis un trieku, ļoti baidās. — No Ek-

tferiem] dabūju loti skaistu lampas širmi. — Cik lai mak-

sāju vecenei par ēst vārīšanu? — Sirdsiniņ, lido.

411.

R. IVANOVAM.

Kastaņolā 1911. gada 19. oktobrī

Mīļo biedri, lielo paldies par pārrakstu! Vai trešais

eksemplārs neiznāca uz reizi? jeb vai Jūs tik 2 taisījāt? man

būtu gan bijis loti patīkami, ka uzreiz tiktu 3 eksemplāri.

Tad mans pirmraksts būtu vēl 4. eksemplārs. Tagad manu

pirmrakstu, lūdzu, nododat Aspazijai. Esat tik laipni, pa-

ziņojat man, cik stundu vajadzēja uz šo 19 lapp. pārrakstī-
šanu? Pēc tā es varēšu apsvērt, cik ilgi vilktos visa

pārrakstīšana un kad es varu izdevējam solīt visu manu-

skriptu. Jums ir vēl 3. cēl. I aina; pēc pāris dienām piesū

tīšu Jums 2. cēlienu (pilnu). Tad IV cēl. II ainu. Viss 111

un IV c. I aina vēl man pašam jāpārraksta; es gulēju kādu

laiku uz gultas un nevarēju tūliņ norakstīt skaidri, kā man

parasts. Tā nu Jums, mīļais draugs, iznāks tā strādāšana

loti saraustīta un nepatīkama, bet paciešaties šoreiz ar

mani. — Vēl man citāds lūgums: viena agrāka biedrene, 1
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fabrikas strādniece, tagad Vācijā, piedaloties pie streika,

tiek bez darba 6. novembrī. Var cerēt uz kādu darbu Cfi-
rihļā (viņa ir pakotā ja šokolādes fabrikā)? Un vai var C-ā

dzīvot ar pasi no 1906. g.? Esat tik labs, mījo biedri, un

atrakstiet par to pāris rindiņu. — Kā Jums veicas ar Asp

dzeju pārrakstīšanu? Grūti esot salasīt. Tad jau ar manu

rokrakstu Jums posts būs vēl lielāks. Esat mī)i sveicināti.

412.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1911. gada 20. oktobri

Mīļo sirdspūkiņ, no ziņām tādas: Steins prasa dzejoļus,
jaunam kalendārim, valoda puķaina, bet mērenāka; par

«Dz.» vēl nav konkrētu priekšlikumu.' Man liekas, Tev

būs jādod kāds dzejols; kad es ko atrastu, es ari dotu. —

Tad Matīsiņš atrakstīja paskaidrojumu, kādēļ J. H. nerak-

stot;2 izsūtījis Tev vēl 17 r.;
3 mēs esot uz viņu Jauni. Nosū-

tīšu Tev viņa vēstuli līdz ar manu atbildi vēlāk. — Turpret

ne Zeltiņš, ne Glomens līdz šim vēl nav naudas sūtījuši.

Zeltiņam taču vēl nākas? — Ance otrreiz atraksta: esot

uznācis viņai streiks, no 6. novembra būšot bez darba.

Rakstīšu viņai, lai brauc uz Cīrihu. Ja tur nedabū nekā, lai

nāk še, varēs norakstīt. — Tavas kartiņas raujas īsākas

lidz ar auksto laiku, kur Tu nabadziņš gribēji uzņemties

to briesmīgo Indula caurstrīpošanas darbu! Mārtiņam
4 tais-

nība, ļaužu skats tiešām par garu. Neesmu vēl skatījies

cauri; taisu sev atpūtu uz 3 dienām. Ja nebūtu še jāgaida

Farbšt(eine], es būtu aizbraucis pie Tevis. — Šmitene vēl

turas. Mācītājiņš visus savus logus aplaidis dikti sarkanus

ar pelargonijām. Mana callas vīst, neļķe zied. Lido.

413.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1911. gadā, ap 21. oktobri

Mīļo sirdsiniņ, gaidīju jau vakar un šodien ar lielu ne-

pacietību no Tevis ziņu, vai Farbštfeineļ atbrauks šurp? Tā

kā šodien saņemtā kartiņā Tu arī nekā par to nemini un
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agrāk bij teikts, ka viņa būs šodien, tad man jāpaliek še.

Jo es gribēju loti aizbraukt pa šīm brīvdienām un redzēt,

kas ar Tevi ir. Tagad nu braukums jāatliek uz nāk. nedēlu

vai vēl vēlāk, jo var būt, ka šonedēļ F. nebrauc, bet nā-

kamu gan. Es māgu ar pulveriem šoreiz atkal savaldīju,
un laiks arī jauks. Bet nu jāpietiek bez redzēšanas ar rak-

stīšanu vien. Un tas ir grūti, tādēļ ka Tu atbildi neskaidri

vai nemaz. Es pat nezinu, vai Tu esi veselāka vai nē. Lai-

kam nē, jo Tu neesi nekā pastāstījusi. Pa veselu mēnesi

varēji pilnīgi nobeigt dz. krājumu, pie kura strādāti jau

2 gadi, neskatoties uz kūru, jo Tev taču atkrīt nost saim-

niecība. Bet nu Tu jauc klāt sabiedrību un teātrus, iznāk

diletēšana, un Tu netiec ne vesela, ne brīva no darba un

man palīdzēt arī nevari. Tu sākumā rakstīji, ka uzņemšo-

ties manas lugas strīpošanu, kas priekš manis tas briesmī-

gākais pūliņš; bet, kad Tu pate netiec ar savu darbu galā,
tad Tu nevari šo uzņemties. Varbūt to uzņemsies tas pats

Ivanovs, tas būs publikas uzskats; Mļārtiņšļ laikam pub-

lika vairs nebūs, un lietpratējs vēl nē. — [Tālākā teksta

trūkst.]

414.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1911. gada 24. oktobri

Mīļo sirdsdārgumiņ, man žēl to nabaga kājiņu, kas te-

cēja, tecēja! 1 kad tik Tu nebūtu pārņēmusics tecēdama

un uztraukusies. Tu biji jau tik labi atpūtusies, tad nekai-

tētu. Es nonācu taisni 2 minūtes priekš vilciena; tikai lie-

lai gribas piespiešanai jāpateicas. Vakarā, mājās ejot, pie-
metās man klāt Osvalds, viņam bail vienam pa tumsu uz

Ruviglianu. Vecene mājās jau gaidījusi ar to vilcienu.

Istabā šķērssiena iztapsēta, ķēķis balināts un puse tapsēta,

viss darīts, lai tik paliek. Šiliņš pēc 2 nedēļām būs Cīrihā;

ienīst frančus, laikam tādēļ, ka pa 2 nedējām nav iemācījies
viņu valodu. — Gulbis atsūtījis reklāmas prospektu. «U.

v. N.» esot jau 3. izdevums izpirkts, lai dodot priekš U. B.

Kad labi maksās — jā; bet šo mēnesi vēl nav sūtījis naudu

un nekā nesaka. — Atsūtīja Zeltiņš. Tagad te būs visa, vai

vēl nākas janvārī? — Glomens ir sūtījis. Resnevica aicina

uz Romu; izstāde būšot līdz 15. decembrim, tātad varbūt es
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varētu. — I cēlienu šorīt dabūju. — Kaktus ziediņš mutī-
tes vietā; 2 likās durs, bet lido. Svētdien še lijis lietus. Šo-
dien rakstu vēstules, rīt sākšu strādāt. Lido.

415.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1911. gada 25. oktobri

Mans mīļais sirdspuksticniņš, nu Tu taču asi pārpūlē-
jies ar to lielo skriešanu. Es baidījos un cerēju, ka varbūt

Tu būsi griezusies atpakaļ, bet Tu, mans mīļais dārgumiņ,
esi līdz galam skrējis. Kad nu tik nebūtu nopietna kaitei

Kad varētu atpūsties ātrāk un atkal sākt strādāt! Varbūt

reizē tiksim gatavi, un varbūt tad Tu man ar parādīsi, ko

esi pastrādājusi. Steinam aizsūti kādu dzejoli, tūliņ, Julia-

nas ielā N 40, «Dzīve». — Manuskriptu un ziediņu dabūju

abus reizē jau vakar un Tev jau par to atbildēju. — Man

mājās pārbaucot, māga samaitājās, bet nu atkal ciets. —

Smitfl ļoti nobēdājies, gluži melns, liek Tevi sveicināt.

Tāpat freilene Karlīne, mājenieki. — Vecene1 žēlojās, ka

Tevi dakterene nu nelaidīšot vaļā, dakterenes esot vēl ne-

gantākas par dakteriem. Visas cerības liktas uz mani, un

et — es jau sāku teorētiski runāt par Romas jaukumiem.
Kas tur nu liels būšot? Tikai naudu izvilkšot tanī izstādē.

Kad tik vēl neiepinot tanī karā.2 Drošāk esot mājās. Lido.

Atraksti, neaizmirsti, kā atpūties no pārpūliņa. Lido.

416.

A. GULBIM

Kastaņolā 1911. gada 26. oktobri

Mīļais draugs,

nosūtu prospektu un reizē I cēlienu no «Ind. v. Ār.». Paš-

laik pārbraucu no Cīrihas, kur biju apraudzīt Asp[aziju],
kas tur jau mēnesi veseļojas klīnikā pie vienas ārstenes.

let uz labo pusi, — tapusi gan vājāka, bet jūtas spirgtāka.
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Bet nu caur to braukumu nokavēju savu darbu, par to vis-

vairāk žēl, arī Tavu prospektu, jo, kad Tu izbrauc jau 16.10.,

t. i., 29. 10., tad šodien visvēlākais termiņš izsūtīšanai un

nav vairs laika sarakstīt prospektam «Induļa» saturu. Te-

legrafēju Tev šodien, ka izsūtu, lai Tu varbūt vēl Slokā

nogaidītu saņemšanu, citādi Pēterburgā Tu dabūsi visu

ļoti vēlu. — Es biju palaidies uz to, ka Tu paliksi vēl līdz

20. 10. Slokā. — Šorīt saņēmu no Zeltiņa U. B. un Kopļo-

tus] Tulk[ojumus]. 1 Taisni prieks paskatīties! Ir ļoti retas

latv. grāmatas, kuras bez vāka zīmējuma v. c. raibumiem

ir tik glītas! Es zinu tik «Klus. grām.» un «Tie, kas neaiz-

mirst». Sevišķi skaisti ir Kop. Tulkojumi; bet arī U. B. ir

notikums mūsu dzīvē ne vien lētuma, bet arī glītuma zipa.

Visa U. B. ideja, kura arī pie mums cik jau reižu cilāta no

nemākuļiem, tagad parādās tomēr kā kas gluži jauns, pār-
steidzošs un liels. Sādi vesta lieta ies un U. B. taps par

vienu no lielākiem faktoriem mūsu kultūras dzīvē. Mana

sen-senā ideja, kura man bija jau sen priekš «Fausta» tul-

kojuma iznākšanas, jau ģimnāzijas gados, kad es tulkoju
«Borisu Godunovu» un sāku «Faustu», tagad piepildīsies
dzīvē: latviešiem jātop par kultūras tautu, un vienīgais

ceļš uz to ir universal, t. i., pasaulsliteratūras iegūšana par

savēju. Jau Goethe domāja ko līdzīgu, kad runāja par pa-

saulsliteratūru. Universālliteratūrā atrodas izvilkums no

visas pasaulsvēstures, viņa ir visas pasauls kultūras aug-

stākais izteikums. Šī pate doma ir pamatojama arī visos

sīkumos: nevienai tautai nav iespējams tikt pie U. 8.,

kamēr viņai nav sagatavota valoda priekš universālās lite-

iatūras un kamēr nav tulkoti galvenie universālās litera-

tūras raksti. Vāci dabūja savu Reclam U. B. tikai tad, kad

viņiem bija jau klasiski tulkojumi: Vossa Homērs2
,

VVie-

landa grieķu un latīņu tulkojumi, romantiķu, sevišķi Sle-

geja un Tiecka: Šekspīra, spāniešu, itāliešu, franču, arī

austrumnieku. Jo arī Reclams dibinājās, kā jau U. 8., nevis

uz vācu klasiķiem un moderniem (tie ir izdoti neskaitā-

mos citos, arī lētos izdevumos), bet gan uz tulkojumiem un

klasiskiem tulkojumiem, vēlāk jau viņiem ir arī ļoti vāji

tulkojumi. Krieviem, pēc manām domām, vēl tagad nav

laiks U. 8., jo viņiem ļoti maz labu tulkojumu, vienīgi no

Balmonta un daži no vecā Zukovska; bet nospiedoši pār-

valda seklie, paviršie modernistu ne tulkojumi, bet sasmē-

rējumi. Tātad ievēro šo domu un turies pie tas: pamats

U. B. var būt tikai labi klasiķu tulkojumi; visi modernības
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kliedzošie efekti nekā nelīdzēs, kur nav šī cietā pamata.

Pie tā es turēios savā kultūras darbā, t. i., klasiku tulko-

šanā, un, kā liekas, man izdevies nodoms: izlauzt latvjiem

ceļu uz Eiropas kultūras dzīvi. Tev jāveic darba otrā puse:

materiālā izvešana. Tu biji no paša sākuma mana lielākā

cerība uz to, un Tu esi atkal uz to atgriezies, un mēs tap-
sim kultūras tauta. — Es aizrāvos no pašas idejas, bet man

bij tik daudz jāraksta par sīkumiem: 1) šīs domas par

U. 8., kultūru un klasiku tulkojumiem Tu varētu ielikt vai

nu prospektā, vai citur, ja būtu jau vēlu. 2) Prospektā vēl

piemini: Bairona «Kains» un G. Būchnera slavenā drāma

«Dantona nāve». 3) Par reklāmu un viņas nepieciešamību
Tu saki taisnību; «Ug. v. N.» tiešām biedinošs piemērs.

3

Un Tev tiesības uz reklāmu, lai Tavs lielais un nepiecieša-

mais darbs, kuram Tu tikdaudz upurējis, tiktu atzīts un

arī tiešām sasniegtu tās plašās, tumšās masas, priekš ku-

rām viņš domāts. 4) Sīkumos es prospektā nekā neesmu

grozījis; labs. 5) Goethes dzejas ir dažas arī no manis

tulkotas, bet es nezinu, vai vajdzīgs to atzīmēt; daudzas

ir tieši kopdarbi. — Tas būtu viss par U. B. Liels prieks,
ka cerības uz 300 eks. tūlītēju izpirkšanu. — Atsūti vēl

otru eksempl. priekš Asp.

Nu par «Ind. un Ar.», 6) Man nav vairs iespējams uz-

rakstīt saturu, bet lai to izdara turpat Rīgā pēc Bienemann

«Livlāndisches Sagenbuch», 1897, lp. 237.4 Tāds saturs tie-

šām ļoti vajdzīgs. Izdarīt to var arī cits, tādēļ ka esmu

pēc šīs teikas turējies. Un es Tev liktu priekšā kā loti vaj-

dzīgu vēl plašāku projektu: 7) drīzumā likt notulkot visu

šo «Ind. un Ār.» teiku un izdot to mazā brošūriņā; viņu

pirks daudz, un publika būs sagatavota uz pašas drāmas

pirkšanu un ieinteresēta par viņu. 8) «Ind. v. Ar.» esmu

jau puslīdz nobeidzis, man ir darbs vēl apm. nedēļai. Bet

ar norakstīšanu grūtības, io to izdara Cīrihā un neveicas

tik ātri, kā gribēju. Bet līdz 20. nov. ceru, būs viss jau pār-

rakstīts un Tev uz Sloku nosūtīts. 9) Norakstā vēl biezi

būs inkonsekvences, liec savest visu vienībā saviem korek-

toriem. Personu vārdi, piem., rakstīti drīz blakus rindām,

drīz virsū. Virsū izskatās daudz skaistāk, bet aizņem labi

vairāk telpas. Ja grāmatā Tu skatīsies vairāk uz skais-

tumu (tādēļ laikam Tu esi cenu jau nolicis uz 1 rubli), tad

liksi virsu. (Par 1 rubli laikam arī ir jādod 10 loksnes, lai

būtu loksne par 10 kap.) Lugas garums būs ap 3800 rindiņu,

tā drusku mazāk par Sillera «Mana Stuart», kurai ap
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4000 rļindiņu]. Pēc tā Tu vari apskaitīt arī lappušu dau-

dzumu. Prozas skati ir tikai I cēlienā.

10) «Ug. un N.» arī labprāt došu U. 8., tikai Tev jāno-

gaida, kamēr es sarakstos ar Upīti, Dzirciemnieku. 11) Man

būs vēl daži plāni ar Tevi. 12) Tev taisnība: mani loti no-

gurdina katra steigšanās; es kopš sen cenšos, lai materiāli

tā nodrošinātos, ka varētu strādāt mierīgi un normāli. Lūk,

Asp. jau vajdzēja iet sanatorijā, un pat tur viņai vēl ir

jāstrādā; tas nav normāli! Es gribu, un laikam pat vajdzēs
arī man, ņemt atvaļinājumu no darba un iet arī sanato-

rijā. 13) Pēc «Ind. un Ar.» beigšanas gribu braukt atpūtā.

14) Vai derētu rakstīt ceļojuma aprakstu? Vai būtu publi-
kai interese? un vai Tu izdotu? 15) Lūgums par diktafonu.

Skat. I lapp.

1. lpp. virs teksta pierakstīts:

15) Lasīju avīzēs, ka Pēterburgas apgabala tiesā esot

izmēģināts vai pat ievests aparāts, kurš pats uzraksta lie-

cinieku izteikumus, savienojumus no fonogrāfa un rakst.

mašīnas, t. s. diktafons. lepazīsties ar to, vai tiešām var

uzrakstīt runu, un cik maksā un kur dabūjams? vai arī še

ārzemēs un kur? Tu man ļoti pakalposi, kad atrakstīsi par

to. Sveiks, mīļais draugs.

5. lpp. malā pierakstīts:

Paliec sveiks, mīļais draugs. Vai arī atpūties drusku

Slokā? Sveiks.

417.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1911. gada 26. oktobri

Manu mīļo sirdsdzilumiņ, vai Tu tiešām, sirdspamatiņ,

būsi nopietni apslimis? Negribētos jau neko uztraucošu

domāt, bet bailes taču, un tad katra maza lieta izliekas

liela. Vai nu ir tikai vilciena vaina, kā jau bieži, jeb vai

kas nopietnāks: neatnāca šodien Tava kartiņa. Bet nedo-

māšu, strādāšu. Šodien nerakstu lugu, bet sāku prospektu 1
Gulbim. Atnāca no Zeltiņa jau jaunā Univļersālā] Biblio-

tēka, — ir ļoti smuka, tikai priekš Tevis par mazu burti.

Rīt aizsūtīšu Tev, un dod tad arī Mārtiņam; viņš nupat
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kārtī pēc tiem pieprasa. Gulbis raksta loti mīlīgi. Esot jau

noņemti 300 eksemplāri, kad vēl nebija lāga iznākušas

grāmatiņas. — Šodien mums ir saule, un saimniece saka,
kas varot būt Romā labāks. Tikai dārgums. Nepaliec slima,

mījais zelta ziediņš. Aizsūtīšu Tev nelķīti. Lido, mīliniņ,
lido.

418.

ĀRONU MATĪSAM

Kastaņolā 1911. gada 27. oktobrī

Manu milo veco Matīs, būs jau tik pārpratumi vien bi-

juši no abām pusēm, un mēs diemžēl tik ilgi nesatikušies!

Tu saki, ka turējis mani par dusmīgu, un es to pašu do-

māju, ja nu ne taisni no Tevis, — jo Tu cilvēks kā sirds

dvēsele un es Tevi sen pazīstu —,
tad taisni no Tavas avī-

zes. Tur apm. vasaras vidū piepeši uzpūta tāds pretīgs vējš

no labās puses (kas ķēra bez visa cita arī mani personiski
Akuratera rakstos par teātri),1 ka es nodomāju, nu būs no-

tikusi nopietna frontes maiņa. Beigās dabūja savu dalu pat
A. B. 2 Bet tad sāka atkal iet vecās sliedēs, un nu vēl atnāca

Tava mīlā sirsnīgā vēstule,3
tagad viss atkal pa vecam un

labi. Laikam tā pārmaiņa būs izskaidrojama ar to, ka Tu

biji izbraucis atvaļinājumā. No manas un Ajspazijas] puses

nekā cita nav, kā viena veca sirsniba un draudzība, un

tāda arī paliks, kamēr vien Tu pats būsi tas pats vecais.—

Ar J. J. ir tā, ka par to kombināciju ar s[ociāl]d[emokrātiju]
es nekā nezinu; 4 vai nu nebūs iznākusi, kā viņi domāja,
vai būs atraduši mani par daudz ievilkušos mākslā. Aktīvu

dalību es nekur neņemu jau kopš daudziem gadiem.
Bet J. J. sirsnīgo smalkjūtību un taktu es kopš sen esmu

sajutis kā lielāko draudzības un cerības zīmi pret mani, un

ar to pat es viņam atbildu, lai uzskati kur un kā šķirtos.
Vienu sevišķu smalkumu gadījumu es viņam nekad neaiz-

mirsīšu. 5 Man daudz būtu ko teikt, bet nav laika. — Tev,

milo_ Matīs, jāzin, ka pašulaik taisos pabeigt savu «Ind.

un Ar.», esmu V cēl-ā, esmu lielā uztraukumā un steiga,

tādēļ arī tik kārts. Pēc 2 nedējām ceru visu beigt. Asp. ir

sanatorijā jau kopš mēneša; jūtas daudz labāk, bet būs

vēl jāpaliek kādi 2 mēneši. Strādā pie dz. krājuma.
6

Pēc

lugas beigšanas man ar būs turpat jāiet. I cēl. šodien no-
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sūtīju drukai un teātrim. — Tavu naudas sūtījumu 7
s.v

ņēmu nupat, ar lielo paldies. — Kā gan Tev pašam i
Vai kundze vesela? un mazie? Turies pie labas veselības

un esi tas pats vecais tam pašam vecajam Jānim.

Pirmās atklātnes malā pierakstīts:
Šis ir mūsu ciems.

Otrās atklātnes malā pierakstīts:
Šī ir mūsu baznīca, tepat pie mājas."

410.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1911. gada 27. oktobri

Manu mīļo sirdsmierin, atnāca abas Tavas kartiņas reizē.

Laikam viena rakstīta no rītus, tās tad pienāk tikai nākošā

rītā, tikpat ātri kā tās, kas vakarā rakstītas. No rītus nav

vērts iemest, es arī to vairs nedaru. Nosūtīju Tev vakar

grāmatas, tās apskatīsi un dosi Mārtiņam palasīt. Nupat

aizsūtīju Tev 4 neļķes ziediņus, piektais, pats vecākais,

palika, gaidot visjaunāko paaudzi. — Nosūtīju arī I cēl.

Gulbim un teātrim. Strīpoju tikai teātrim. Tomēr caurlūko-

šana aizņēma 4 stundas; tas ir briesmu darbs. Ar brau-

cienu es arī pazaudēju 4 dienas un nu vēl ar nosūtīšanu

Gulbim atkal dienu. Bez tam gaida pulks loti steidzamu

vēstuļu. Šodien cēlos p. 6 no rītus. — Labi, ka Tu, sirds-

nūkiņ, esi atkal uz kājiņām, tām noskrietām, pateicoties
lasim. — Sūti arī Aronam kādu dzejoli. Tu saki, ka jārē-

ķinās ar lielākiem faktoriem': top jau darīts, tie faktori

septembrī bija jau 600 frļanku] lieli un oktobrī 900 fr. Kur

nu vēl Roma. Tā, sirdsiniņ, bet nu kopies un strādā, gan

ies. Lido.

420.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1911. gada 28. oktobri

Manu mīļo zelta [dieniņ?ļ, turies, turies, sirdsiniņ, ne-

topi atkal vājš, taisi, ka Tavs darbs, Tava skaistā dvēse-
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līte var tikt gatava. Nosūtu nupat visas Tavas mantiņas,

kā vēlējies: pūra lādīte maksā 7 frļankusļ 20 s(antimus].
Nupat esmu pastā, pārskrēju no pilsētas, nopirku miedziņu'
pie Soldati, lika sveicināt. Guli, mījo dārgumiņ, un topi

stipra un spirgta. Kad neiet Tev labi, kaut cik necik, rak-

sti tūliņ. Kad kas vajdzīgs, raksti tūliņ. Es strādāju dū-

šīgi vien, V cēliens jau ir līdz pusei gatavs, par trim die-

nām viss, ja negadās kāds traucējums, kāda iešana kaut

kur. Tavas kartiņas še man nav līdzi un tādēļ nevaru at-

bildēt uz jautājumiem, kas tur varbūt bij. Rakstīšu rīt,

darīšu visu, tikai topi atkal vesela un spirgta, mīļumiņ, la-

bumiņ, sirdsiniņ, lido! Še iekšā ir pūra atslēgas un vero-

nāls. Vakar aizsūtīju 4 neļķes, vai nebij novītušas? leliec

ūdenī, savā smukajā vāzē. Lido.

421.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1911. gada 30. oktobrī

Sirds mīļumiņ, kad Tu par tām nejķītēm priecājies, tad
jau pūra lāde būs vēl vairāk pa prātam. Sakrauj tur visas

vecās piemiņas iekšā un tās ilūzijas,1 par kurām, es gan
neesmu skaidrībā, jo es domāju, ka visu var dabūt, ko grib
Šo nakti Tu jau būsi arī labi izgulējusies, jo pulverim

līdz ar sveicienu no Soldati vajdzēja jau šorīt pienākt

Neiet labi jokošana, varbūt Tu taču vēl pate neej uz labo.

Atraksti, vai visu labi saņēmi: lādi, atslēgu un pulveri.

Jā — vai aizmaksāji Fļarbšteinei] par manām 2 dienam?

un iedevi meitai? — Es šodien nestrādāju, bet rīt atkal. —

Vai tās Gulbja grāmatas nodevi Mārtiņam? viņš pra-

sīja.2
— Ziņu man nav jaunu. «Vaideloti» uzved J. teātris.

Turies, mans mazais labumiņš. Lido.

422.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1911. gadā, ap 31. oktobri

Mīļo sirdspilnumiņ, šodien, kā jau pirmdien, nav Tavas

kartiņas, pa svētdienām laikam iet tik vienreiz pasts. Tu
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ari manu vakarējo karti laikam dabūsi tikai rīt. — Do-

riņa sūdzas par Deglavicni,' un es domāju gan, ka varētu

būt taisnība. Kādēļ tik Doriņa nav no D|eglavaļ ņēmusi

naudu uz mūsu rēķina? Mūsu naudai taču tur vēl vajdzēja

būt! Vajadzētu tagad Doriņai aizdot labāk no mūsu nau-

das, no šenes sūtīt. Tā nelāga izskatās, ka Doriņai no viņa

jālien. Nepatīk man gan tā lieta no D., bet vainīga jau tik

D-ne, viņš pats par to gan nekā nezina. — Vairāk vēstuļu

šodien nebija. Vai aizsūtīji Steinam? Es gribu sūtīt un la-

māt, ka nav aizrādījis uz manu kopotu tulkojumu iznāk-

šanu. — Vai sāki jau atkal strādāt? Kā būs ar beigšanu,
vai spēsi vēl šonedēļ? Es gribu pēc pāris dienām beigt, tad

nak vēl norakstīšana. Kad Tu beigsi, tad es varēšu atkal

pie Tevis aizbraukt; agrāk ne! Vai Ivanova pārrakstīto
neesi vēl izlasījusi? Nepūlies ar to, nekavējies savā darbā;

man jau paliek aizvien vēl tā izeja, ka es sūtu prom tikai

cauri izskatītu un nestrīpotu, t. i., nepārstrādātu. Kad jau
I cjēliens] tā gāja, var arī citi. Strādā tik savu un kopies,

sirdsdārgumiņ, lido.

423.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1911. gada 31. oktobri

Mīļo zelta asniņ, dabūju abas mīļās kartiņas reizē, kā

jau pēc svētdienas; nu tik mēs saprotam, ka te pasts vai-

nīgs un nav ko uztraukties. Labi, ka viss Tev rokā nācis:

pūrlāde un veronāls, mums, krieviem, savādi, ka neapdro-
šināts un tomēr aiziet. — Pie tā veronāla tas vecais Soldati

palīgs taisīja ļoti blēdīgu ģīmi, kad piebēra klāt kādu ne-

vainīgu cukuriņu: lai kā — lētāks un derīgāks taču ir nekā

Cīrihas zāles. — Kā es visu paspējot: slims būt un darbu

darīt, un sūtījumus sūtīt (šis pēdējais man tas grūtākais),
to es Tev varu pateikt, bet rakstītu Tu tik labi nesapratīsi,
varbūt pat pārpratīsi. Gan jau, kad būs li. — Pārrakstī-

jumu es dabūju; dikti priecājos, ka Tev patīk. — Ķīnietis

šauj revolūciju, bet lodes no koka, tikai nokrāsotas melnas

kā dzelzs, un revolūcija viņu drīz izkaus. 1 Itālietis ir jau

izkauts un dikti dusmīgs,
2 ka turks neļaujas brutta bestia,

grosso porco biancho.
3

— Biruta Mirdzu nav dabūjusi,
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tikai vienu reizi Rūtiņu. 4
— Zvirbuli prasa daudz vairāk

ēsmas, un tikai kafejā mērcētu, vajagot šiem tikt tik lie-

liem kā Cīrikas pigioni. Lido, sirdsiniņ, lido.

424.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1911. gada 1. novembrī

Iniņ, sirsniņ, draudziņ, tur?es, dārgumiņ, esi stipra! Kad

Tev grib paziņot Tavs sapnis ko briesmīgu,1 sagatavojies,
apdomā visu. Varbūt ir iespējams Tev braukt? varbūt Tev

dvēslei vajdzīgs un Tu bez tā nevari dzīvot. Priekš manis

būtu briesmīgi, ka Tu dodies briesmās, bet, kad Tev vaj-
dzigs, tad var visu nest. Tikai apdomā stipri. Vēl tu neesi

vesela. Ir briesmas, kad kas kaitētu tik skaistam cil-

vēkam kā Tu. Man kauns teikt Tev pašai par Tavu

lielumu un skaistumu. — Tu esi laimīga, Tu nekau-

nies man to teikt
—, bet, kad briesmas draud, tad

jāsaka viss, arī patiesība. — Vai Tu nevari likt Do-

riņai2 braukt? Es zinu, tas nav tas, māmiņa arī gri-

bēja ar Tevi vēl par daudz ko par sevi izrunāties, savu

dzīvi noslēgt, — bet Tev taču būs mierīgāka sirds. Vai

nevar telegrafēt Lilijai? Tā apraudzīs un būs klāt, un pa-

ziņos; būs taču zināms cilvēks. Manu mīļo sirdsdraudziņ,

turies. Tu vari būt stipra lielos brīžos, varbūt, taisni ta-

gad nāk. Paziņo man, ko Tu nodomā darīt; runā, Tev būs

vieglāk, manu dārgumiņ, lido.

Atklātnes malā pierakstīts:

Nēģis esot tiešām Rīgā pārbraucis,
3

un, kad viņam ies

labi, tad Tev arī nav ko baidīties. Drīz dzirdēs. Lido, iniņ.

425.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1911. gada 2. novembri

Mīļo sirds labumiņ, no šodienas kartiņas' redzu, ka Tu

esi stipra bijusi un man nav ko uztraukties. Vienīgais pa-

doms, ko Tu gan varētu mēģināt, aizrakstīt, lai Lilija brauc
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māmiņu apraudzīt. No Doriņas vēstules2 nebūt nav re-"

dzams, ka māmiņas vairs nebūtu! Un visai Tavai stiprai

ticībai uz gaišiem sapņiem es tomēr varu stādīt pretī at-

zītu drukātu autoritāti — lielo ēģiptiešu sapņu grāmatu.
Tur par šo lietu teikts tā: redzēt mirstam citus — Frohe

Kunde3, māte — Freund wiedersehen4
,

radus redzēt mir-

stam — reiche Erbschaft 5. Ko Tu uz to vari atbildēt? Bet,

nopietni runājot, Tu jau esi atradusi labāko zāli — ātru

strādāšanu. Kad Tu vēl nopietni ņem dziedēties, tad Tu

daudz vieglāk visu pārcietīsi. Domā vienmēr, ka zvir-

buli nekad nemeta ēšanu, pat visnopietnākos dzīves brīžos,

un ka Goldstimrachen6 mira ar kumosu mutē. Ēdot visas

bēdas varot vieglāk panest, un ēdot viņi esot iekarojuši
visu pasauli. Tikai vajgot dot ēst. Tas nu top darīts. Un

tas lasis mazajam pūkiņam būs izpildījis to pašu nolūku,

un ļauna jau nekā nebij. Es atkal redzēju šorīt, ka Tu biji

matus palaidusi kupli vaļā un sauci mani uz kādu segu

divas reizes. No Dores ir kartiņa. Un no Konrāda.7 Atkal

liela uzvara! levēlēts par prezidentu! Cēzaram bij veni,

vidi, vici, bij jānāk un jāredz, Konrādam uz vienas vietas

tikai vici, vici, vici. Brašs zēns. — Vai veronālu vēl sūtīt?

Ārons jau ielicis iekšā, ka Tu esi sanatorijā, un es būšu,

un Tev dzejols gatavs.
8

Lido.

426.

ASPAZIJAI

Lugāno 1911. gada 3. novembri

Manu mīļo sirdsdraudziņ, kā tad Tev nu nedzirdēts mījā

vārds?1 Teikts viņš cik šo reižu, tik atkārtot es nevaru, man

liekas no tā zaudējam. Te es neesmu tik laimīgs kā Tu.

Bet nu labi i tā, tai nelaimei ar gaidāmo māmiņas ziņu

bijis viens labums, ka Tu nu dzirdēji. — Ar darbu nebūt

neesmu vēl gatavs ticis, jo man jau vēl daudz jāpārraksta,

un tas būs briesmīgākais. Nu izrādās, ka arī IV un V cēl.

ir daudz par gari un ar 111 c. būs tas pats. Bet nemaz ne-

gribas vairs strādāt. — Pakļaus Tu jel maz daterienei un

sāc arī ārstēties, cik tad Tev vairs laika ir līdz braukša-

nai. — Aizraksti Vagulenei karti, ka nevari pie viņas aiz-

iet, aderese ir: Pansion Neptun. — Tev sliktāk pārrakstīts
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tādēļ, ka dzejas grūtāk pārrakstīt un Tev ari rokraksts ne-

salasāms. Lietojams taču būs pārraksti jums. — Sirdspū-
kiņ, lido.

427.

R. IVANOVAM

Kastaņolā 1911. gada 3. novembrī

Dārgo biedri, nosūtīju Jums šodien V cēlienu, bet, tā kā

pasts gāja prom ļoti aši, tad nepaspēju apdrošināt. Esat

tik laipni un atrakstāt tūliņ pēc šīs kartes saņemšanas, vai

rokraksts Jums pareizi pienācis? Es uztraucos un dusmo-

jos, ka man tik neveikli izgadījies. Pēc 2—3 dienām izsū-

tīšu Jums atkal apm. tikpat daudz (IV c), vēl pēc 2 d.

atkal, bet II cēl. būs apm. divreiz tik garš, dabūsat lai-

kam ne agrāk par 10. nov. Vai tad par nedēļu pēc tam

paspētu to norakstīt?

Daudz mīlu sveicienu Jums un Ekafmļ — laikam ir vēl

tur? — no Jūsu

[paraksts].

428.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1911. gada 4. novembrī

Mīļo zelta sirsniņ, iešu līdz ar šo uz Lugānu, jo Tu

pieprasi tūlīt veronālu. Bet šo tad nu neber vairs podiņā,

man nenākas viegli viņu sagādāt, jo jāiet uz pilsētu, kas

nozīmē dienu zaudēt. Bet tagad, kur pašlaik taisos beigt

darbu, par ko Tev jau rakstīju, man katra diena dārga.

Atraušana no darba mani dara nervozu un var noņemt vai-

rākas dienas, varbūt es pavisam tad nebeidzu. Ja Tev

iespējams, tad saudzi mani, vismaz šo brīdi, kādu ne-

dēlu. — Tu vienu manu karti nebiji dabūjusi, vai nu ir

ieradusies tā karte? — Mārtiņš ir lāga vīrs, bet viņa rau-

dāšana neko nepierāda par lugas labumu, jo resni cilvēki

labprāt raud, tas viņiem palīdz gremot.1 — Hermans2
uz-

ņēmis paskaidrojumu ar Akurateru, Skalbi un Jaunsudra-

biņu, ka tie atsakās no «Dzļimtencsļ \ļēstneša]», tas esot
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palicis par bulvarlapu.
3

Aizrādījums, ka mana luga pienā*

kusi, «Djienasļ L[apā]» nav. «Dzīve» pārdrukā no «Dz. V.»

ziņojumu par mūsu veselību.4
— Kad es braukšu, es pazi-

ņošu, bet palmi es nevedīšu; sūtīšu vēlāk ar citām man-

tām kā preci. — Savu plānu par laika pavadīšanu līdz

februārim Tu vari viegli izstrādāt. Lido.

Atklātnes malā pierakstīts:
Šodien (Carlo Borromeo)

5 slēgtas pat aptiekas; tātad

veronālu nedabūju, bet jāiet rīt otru reizi. Lido.

429.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1011. gada 5. novembri

Manu mīļo sirdsiniņ, ar veronāli man laimējās, šorīt

saimniece gāja uz Lugānu, nopirka, un man diena palika
nezudusi. Es dikti nostrādājies un nokreņķējies, tādēļ

katrs traucējums mani sarausta. — Nu nenāk ziņas ne no

drukdtavas un Gulbja, ne no teātra par I cēl. saņemšanu.
Rakstu šodien abiem, kas mani atkal traucē. Loti var būt,

ka mašīnas rakstu pasta policija ieskata par neatļautu

rakstu izplatīšanu un ņēmusi nu abus eksemplārus izpē-

tīt. Varbūt pat telegrafēšu. Vajdzēs sūtīt manu rokas rak-

stīto eksemplāru, bet tad teātris paliek bešā līdz decem

brim. — Vaguls ir Cīrihā līdz novembra beigām: Pansion

Neptun. Es viņam aizrakstu, ka Tu noiesi tik pēc darba

beigām. — Kas tās par drēbēm priekš Genfes?1
—

Bij ļoti labi, ka Mikelsonu nostādīji kā kolēģi, tikai

nedomā uz tālākiem misiones darbiem, nepārspīlē, liec

lietām notikt dabiski.2 — Es gribu darbu beigt ap 10. no-

vembri, bet daudz atkarāsies no ziņām iz Rīgas.

Sirdsiniņ, lido.

430.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1911. gada 7. novembrī

Manu mīļo sirdsdzilumiņ, saņemu Tavu mīļo, mīļo kar-

tiņu, un man tik nu viegli un labi; kad tikai nu Tu atkal
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neuztrauktos. Vēl jau es turos, kaut gan viss saspīlēts; ne-

laime bij, ka mums bij tik daudz viesu pašā darba laikā;
nervi tika ieraustīti un ietracināti, un beigās vēl tā sli-

mība, kura nelāva pie galda rakstīt! Nu man divreiz jā-
strādā tas pats darbs. Pārlabot vairs nav laika, un es pil-

nīgi izsamistu, cik darbs sasteigts, nesaskaņotas daļas, iz-

plūdis garumā, ar vārdu sakot, neizdevies. Tāds man nu

jālaiž klajā! Jo strīpošana vien daudz nepalīdz, jāpār-

strādā. Un Tu vēl saki: liels un skaists! Tad es nezinu

nemaz, kur likties. Bet mani mierina Tavi mīlestības

vārdi. Tad jau būs viss labi. Vismaz Tavs darbs būs pil-
nīgi nogatavojies. Manu sirdsiniņ. Lido.

Atklātnes malā pierakstīts:

Zvirbuli par daudz ēd. Jāejot karā pret turkiem. Tutti

a Tripoli fa..

431.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1911. gada 8. novembri

Manu mīļo sirdsvidutiņ, neuztraucies, iniņ, par sūtījumu

uz Rīgu. Man jau ir viens paša norakstīts. Kad atbildes,

ka zudis, sūtīšu to. — Šodien, nupat, nosūtu 111 cēl., loti

steidzos uz pastu un ņemu līdzi šo kartiņu Tev. — Saņēmu

no Ivfanova] manuskriptu (manu). Tas ir gauži labi, ka nu

saksi pilnu kūri; tā vajdzēja jau agrāk, vai nu vienu, vai

otru, darbu vai kūri, abi traucē. — Labi jau būtu, kad

Tu varētu arī izlasīt vēl tos pārējos cēlienus un strīpot,

bet Tu būsi pārāk noguris no sava darba. Man vēl paliek

sakārtojams priekš Iv. II cēl., tad es arī varu braukt. Jo

visu pārlasīt es varu arī pie Tevis. Atraksti nu, kādas man-

tiņas lai vedu Tev līdz, kad braucu. Lido, iniņ, lido.

432.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1911. gada 9. novembri

Manu mīlo sirds pumiņ, Tu nu esi laimīgi nobeigusi

savu darbu. Sūti vien Upītim,
1 viņam būs liels prieks. Ko
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Tu gaidīsi uz manu atbraukšanu? Lai viņš rīkojas ar atraka

nodrukāšanu. Kad es braukšu, atkarāsies no tā, cik un kā-

das mantas Tu man uzdosi Tev novest. Atsūti to mantai

sarakstu. Man vēl ir darbs pie II cēl. sagatavošanas priekš
pārrakstīšanas, bet Ivanļovsļ jau nepaspēs tik ātri norakstīt,
viņam ir vēl 111 un V c. — Vai nu jau esi iesākusi pilnu
kūri? un kā labi iet? Vai nenogurdina? — Ancei streiks

beidzies, paliek turpat, bet ceļa naudu es aizsūtīju. Sirds-

iniņ, lido.

433.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1911. gada 10. novembri

Mīļo sirds labumiņ, tā jau es domāju, ka Tu būsi tagad

stipri nogurusi. Pamet to lasīšanu un sūti IV cļēlienu]

šurp; es pats viņu izlasīšu un strīpošu. Tavas grāmatas

sūtīšu pa pastu, dzelzceļš jau neļauj necik ņemt līdzi, un,

ja sūta kā preci ar vilcienu, tad atkal laikam dārgi jā-
maksā par klāt piegādāšanu Cīrihā. Tāpat sūtīšu arī citas

lietas. Kad braukšu, atkarāsies no īv[anova], vai viņš II c.

var salasīt, jeb vai man tas pirms jāpārraksta. — Vai veco

ziemas jaku Tu arī gribi? būs Tev kur likt? vai neatdosi

labāk saimniecei? — Še visi Ticino skolotāji streikoja

2 dienas, grib vairāk algas. Lido.

434.

R. IVANOVAM

Kastaņolā 1911. gada 10. novembri

Dārgo biedri, esat tik mīļš, ņemat tūliņ šo pārrakstīt;

pietiek, ka norakstāt 100 rindiņu, kur Jums būs darbs

I—21—2 stundām. Labi būtu, ka Jūs paspētu to izdarīt vēl to

pašu dienu, kad saņemat, un arī to pašu dienu vakarā iz-

sūtīt šurp. Steiga tādēļ, ka gribu redzēt, vai pietiek, kad

Jums šādi sagatavoju tekstu? jeb vai vajdzēs pārrakstīt
man visu pilnīgi. Pēdējā gadi jumā es palieku še Lugānā

un braucu uz Cīrihu pēc norakstu pabeigšanas. Ja Jūs
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turpret spējat salasīt bez lielām pūlēm i tā, tad es braucu

tūlīt, t. i., svētdien.

Atvainojat, dārgo biedri, par steidzināšanu; es pats
arī tieku steidzināts no izdevēja.

Daudz mīļu labdienu

no Jūsu fparaksisj.

435.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1911. gada 11. novembri

Manu mīļo nabadziņ, sirdspūkiņ, Tu nu esi galīgi nogu-
rusi no sava darba, kartiņa šodien neatnāca, neraksti arī.

kad Tev tinte un spalva galīgi atriebušās, drīz jau es

braukšu, pēc kādām 4—5 dienām vai nedēļas, kad būs

jāuzraksta II cjēliens]. Nelasi arī IV c, tas Tevi tāpat no-

gurdinās, atsūti, tik, es izdarīšu pats arī strīpošanu. Kad

Tu gribi krietni atpūsties, atraksti man un es nebraukšu

vēl ilgāk. — Grāmatas sūtīšu Tev vairākās pakās, pa
20 kiliom, tad iznāk lētāk nekā vienā lielā pakā: 100 kl

mazās pakās maksā tikpat, cik 40 kl. vienā pakā. Vairāk

tikai darba. Bet tik daudz es taču neuzņemšos, kā Tu man

uzliec: iet uz Lugānu pēc kurvjiem. Tev jau pietiek, ka

Tu dabū savas mantas, kā es sūtu Tev kafiju, alga

viena. — Dabūju no J. teātra atsūtītus 100 r., bet ziņas, vai

saņemts I c, vēl nav. Pie mums vakar sāka līt un es iekūru

pirmoreiz krāsni. Vai Havelock Ellis' nav pie Tevis? ne-

esmu še atradis vēl. Lilija prasa atpakaļ, rakstīšot lielu

romānu par «Baltļāsļ lilijas savienību». Lido. — Nododu

nupat 2 pakas ar grāmatām, pienāks Tev vai nu pirmdien,
vai otrdien. Lido, mīļumiņ; bij gan grūti, bet lido. H. S.,
lido.

436.

R. IVANOVAM

Kastaņolā 1911. gada 11. novembri

Dārgo biedri, saņēmu nupat Jūsu kartiņu, kur paziņo-

jat, ka V c[ēliens] jau pabeigts un gribat to sūtīt. Es šinīs
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dienās braucu uz Cīrihu, tātad nesūtāt vairs nekā cita,

kā vien II c. tās 100 pirmās rindiņas, lai es redzētu, vai

Jūs varat orientēties tanī pirmrakstā, jeb vai man tas ir

jāpārraksta. Kad būšu saņēmis Jūsu atbildi, tad \ā gadī-

jumā braukšu tūliņ uz Qīrihu], bet nē gadījumā palikšu

pārrakstīt. Daudz miju paldies un sirsnīgas labdienas no

Jūsu [paraksts].

C[astagnolaļ 11.11.11.

437.

A. LŪKINAI

Kastaņolā 1911. gadā, ap 12. novembri

Dārgā draudzene!

Daudz mīļu paldies j>ar interesi gar manu veselību:

sto benissima 1
.

Es biju Aronam kā savam vecam draugam

aizrakstījis privātu vēstuli, apprasījies, kā viņam un ģime-
nei iet ar veselību, un pastāstīju arī par Ejlzas] sanatori-

jas iešanu un par savu nodomu arī tur pabūt. Bet es biju
aizmirsis, ka Arons ne vien mans vecais draugs, bet ari

vecais schmock2, palīgs pie manas «Dienas Lapas», —un

avīžnieks atdos par jaunu ziņu savu dvēseli un vairāk. Tā

mana veselība ienākusi avīzē. 3 Nostrādājies tagad gan

esmu, — pabeidzis, bet vēl darbi pie norakstīšanas — un,

vai braukšu uz Romu tūliņ, nezinu vairs, jo tas nogurdinās
atkal. Izstāde tad man zustu, bet Roma jau paliks vēl otru

tūkstoti gadu.
Bet kā tad nu klājas Jums, dārgā draudzene? Laikam

jūtaties pēc darba vēl vairāk nogurusi nekā es, vismaz

spriežot pēc vienas vēstules. Kur gan tūdaļ nāk ar lie-

liem projektiem, bet tādi ir parasti noguruma ģifts ražo-

jumi. Vispirms: «Apolonu» iesniedzat tūdaļ teātrim! Jums

atzinība nu arī no tās puses, kur nebijāt to gaidījusi. Un

nu «baltā lilija». 4 Ja Jūs to romānu gribat rakstīt nopietni,
tad tur darba vismaz 4—5 gadiem, jo temats loti plašs; jā-

lasa ne divas grāmatas, bet divas bibliotēkas, un kur tad

vēl Jūsu pašas piedzīvojumi un fabula? [1 nesulasums

vārds] v. 1.1. apmierinājies, ka no visa jautājuma ņem tik

mazu daļu, kuru pārzin. Romāns Jums tas būs pirmais;
derētu vingrināšanas dēl iesākt ar ko mazāku. — Nu par
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pašu ideju. Vai tā Jums ir skaidra? Jūs gribat iznīcināt

prostitūciju par labu laulībai, un līdzeklis būtu sieviešu

savienības visplašākā mērā un arī visasākā līdz siev. ģe-
nerālstreikam un teroram; reizā tā arī būtu cīņa pret vī-

rieti. — Prostitūcijas] jautājums nav ētisks vien, un viņš

atrisināsies citādi, nekā Jūs laikam domājat un vispār pro-

st-as apkarotāji. Bet skatoties no Jūsu, kā vīriešu apka-
rotājas, stāvokļa, jāsaka, ka laulība, par kuru Jūs uzstā-

jaties, ir vīriešu ierīkots institūts, sakarā ar privātīpa-
šumu, un [tālākā teksta trūkst].

438.

A. DEGLAVAM

Cīrihē 1911. gadā, ap 17. novembri

Mīļo zelta brālīt, sāku drusku elpu atgūt, jālasa gan vēl

korektūras un jādara citi sīki darbi, un briesmīga darba

negriba, bet Tev jāaizraksta maza smuka kartiņa. Cik

skaists Tavs lielais romāns!1 Esmu tik šur tur pa drusciņai

lasījis, kad lasīšu vairāk pa atpūtas laiku, tad viņš man

liksies vēl vairāk skaists. Tas būs mūsu lielākais romāns.

Par Rīgas dzīvi nevaru Tev nekā teikt, ne prasīt; nezinu

nekā, kas taisni mani nerauj aiz rokas. Atraksti Tu man

ko par viņu; pēc nedēļām 2—4 būšu laikam brīvs, ja ne-

likšos taisni gultā. Elzai atkal uz labo pusi. Vai Tu raksti

jau II dalu? Esi mīli sveicināts un skūpstīts līdz ar Emiņu.

Sveiks!

lelieku taču kuvērā, jo smukas kartiņas paņem pastā

labprāt.

439.

K. ĶIRPĒNAM

Cīrihē 1911. gadā, ap 17. novembri

Manu mīļo, labo, rakstu no Cīrihes, kur atbraucu ap-

ciemot Aspļaziju] sanatorijā. Viņa te jau drīz divi mēneši;

iet uz labo pusi, bet paliks vēl kādu mēnesi. — Savu

darbu esmu jau kopš divām nedēļām pabeidzis un jau

27./14. oktobrī nosūtīju I cēlienu Jaunajam teātrim uz

l. Pērkoņa vārdu. Bet nu nekādas atbildes par saņemšanu

nedabonu; rakstīju arī P., lai dod drīzāku atbildi, bet arī
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uz to nav nekādas zinas.' Aizdomas man ir tādas, ka raksts

varētu būt ticis aizturēts tādēi, ka bij rakstīts ai mašīnu

un otrs novilkums bij reizē sūtīts uz drukātavu, kur grib
izdot lugu grāmatā. Šīs aizdomas ziņoju arī P. kjungamļ,

un viņam nācās ātrāk atbildēt; arī ar telegrammu neiznāk

nemaz tik dārgi, jo adrese tikai: Castagnola, Suisse un

vārds. Tekstam būtu pieticis ar jā vai nē, tātad 4 vārdi,

apmēram 1 rublis. Man ātrāk vajga zināt, lai varētu vajdzī-
bas gadījumā pārrakstīt ar roku, kas aizņem daudz laika.

Sagumdi nu Tu, mījo, Vili2
un citus valdes vīrus, lai āt-

rāk to lietu nokārto. — Viens tik tur ir ašs un kustīgs

cilvēks, tas ir draugs Kr[eplins], no kura saņēmu naudu.

Še klāt arī kvīts: — Kā būs ar «Ug. v. N.»? vai neuzvedī-

sat vairs, jeb vai nākamā pusgadā? Un kur iemeslis? Kora

trūkums? Bet kāpēc kori nealgo, kā vecā teātrī? Jeb vai

trūka Mierlauka?3 Ja nu uzved «U. v. N.» nākamo pus-

gadu, t. i., pēc 1. janvāra, kad tad domā uzvest «Ind. un

Āriju»? Abus reizē? Bet viņi stāvēs ceļā viens otram, par

daudz dažāda rakstura lugas. «Ug. v. N.» kaitēs jaunajai.

Tad vajdzēs jauno atlikt uz veselu gadu, nākamo sezonu.

Jeb vai «Ug. v. N.» uz nāk. rudens sezonu. Patīkama man

nav neviena kombinācija, un kur tad liksim vēl trešo

lugu? es Tev reiz rakstīju, ka man vairākas ir pusgatavas

un var drīz tikt nobeigtas, ja apstākli labi. — Ar dra-

maturgiem labi izdarījāt, Zv. ir mūsu cilvēks,4
un tik daudz

vismaz viņš arī pratīs, cik tie dzejnieki, kuri visiem vir-

zieniem spēj piemēroties par pietiekošu maksu. Es ari

priecājos, ka nu ir atkal Vilis Rīgā un jauns spirgts sa-

biedrisks darbinieks.5 Bet vislielākais prieks, ka Tu esi pats
atkal uz kājām, turies, mīļais. — Es pats stipri nostrādā-

jos, steigdamies ar lugu; nevienam nerakstīju, tikai strā-

dāju, un nu tagad tāds traucēklis. Es gribu arī atpūsties

un iešu drīz arī tanī sanatorijā, kur Aspazija. Paliec ve-

sels, mīļais, labais, sveicini visus draugus un esi pats

skūpstīts un sveicināts.

440.

A. GULBIM

Cīrihē 1911. gada 19. novembri

Mīļais, labais draugs, saņemu Tavu vēstuli un korek-

tūru ar novēlojumiem, jo pašu laik esmu atbraucis uz



427

Cīrihu apraudzīt Afspazijuļ. Viņa jūtas daudz labāki. «Ind.

un Ar.» ir loti skaisti nodrukāts, vēl skaistāk gandrīz
nekā kopotie tulkojumi: burti labāki un skaidri, iekārto-

jums loti glīts, ar labu mākslas apdomu un gaumi izda-

rīts, uz to drukātavu var Tev gratulēt. Un Tev esmu sir-

snīgi pateicīgs par visu to glītumu un sagādāšanu; cik

redzu, tad skaistāka izdevuma kā kop. tulkļojumi] un šis,

lugas, man nav bijis. — Drukātavai rakstīšu un sūtīšu

visu vajadzīgo, ja drusku novēloju šur tur, tad atvaino

mani ar lielo nogurumu; es arī decembrī palikšu šinī sa-

natorijā, lai tiktu atkal uz kājām. 2ēl, ka Tev tik maz

laika, ka nedabon nemaz atpūsties un labi izdziedināties.

Tādi labi un cēli cilvēki kā Tu būtu taisni taupāmi. Tava

labā sirds parādījās atkal, aizstāvot rakstniekus; 1 kā T< v

to lai ņemtu ļaunā, kas tik labi domāts? — Par maniem

tālākiem plāniem tagad nerunāšu, jo man vajdzīgs tikai

viens: atpūta. Tikai sanatorija maksā lielu naudu, un tad

man ir patīkami dzirdēt, ka Tu taisies man atkal sūtīt

honorāru. — Par diktafonu paziņo, kad ko saklausīsi. 2
—

Turies tik pats veselībā, gādā, ka paliec vienmēr pilnā

sparā, jo darba Tev daudz prekš mūsu tautas. Paliec

sveiks, mīļais draugs!

Tavs fparuks/s].

441.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1911. gada 21. novembrī

Mīļo sirds labumiņ, izbraucu cauri visiem lietiem un

sniegiem un esmu atkal saulītē, kaut arī vakarā. Tev, na-

badziņam, būs kājiņas salijušas; pārnāksi, gan jau būs

labi, jo jums atkal ir siltās krāsnis. Šonakt ar veronalu

būsi gan izgulējusies, nu jau Tu vispār ātrāk atspirgsi,

kad nebūs uztraukumu. Es eju drīz gulēt; jūtos ari noguris

no ceļa. Foreli 1 Tev aizsūtu, neaizmirsti viņu un Have-

loeku2 sūtīt tālāk Lilijai. Daktera kundzei noprasi, kā iz-

gāja ar Frauen Zeitunga
3 dibināšanu; es aizmirsu paprasīt.

Kopies nu, mīļo sirdspumiņ, un atpūties labi. Lido.
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442.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1911. gada 22. novembri

Manu mīļo, mījo sirds dvašumiņ, saņēmu jau Tavu

pirmo kartiņu ar visiem zvirbuļu sveicieniem. Nodevu

visu saviem morosini1 līdz ar daudz maizes; esot gluži iz-

badējušies, bērni pa zemes trīci nokrituši no jumta, un nu

vajgot visu dot viņiem, ko mēs sev noknapinot no barī-

bas vielām. Liek tagad man nemaz neēst, tikai strādāt;

paši izaugšot tik lieli kā Tavi pigioni. — Nosūtīju Tev Fo-

reli 2
.

Bet atsūti Tu man Upīša3 vēstuli, kuru atstāju Tev

lasīt; man uz viņu jāraksta atbilde. Tāpat atsūti manu

rokas rakstīto eksemplāru no V cēl.; mašīnas eksem-

plāru vari ilgāk paturēt. — Ivanovam aizsūtīšu II cēl.

beigas; ir pie manis. — Upīts 4 atsūtīja 130 frankus. —

Teātrs pieprasīja, kad izsūtīšu lugu; bet vēstulē atkal

raksta, ka šo sezonu laikam nevarēs vairs uzvest. Lido,

mīļais pūkumiņš, lido.

Atklātnes malā pierakstīts:

Zeltiņš pieprasa pēc «Ziedu klēpja»; tas nozīmē, ka

«Saul. stūrīts» ir Joti labi gājis. Sola maksāt labi. Lido.

443.

R. IVANOVAM

Kastaņolā 1911. gada 22. novembri

Mīļo biedri, tiešām esmu paņēmis šurp līdz II cēl. bei-

gas. Nosūtu tās tagad Jums. Vai pie Jums nav V cēl. mans

rokraksts? Atsūtāt man to līdz ar II cēlienu. — Melngai-
lim aizrakstīju jau rekomendāciju priekš Baloža. Lai tikai

Balodis pats nu aizraksta viņam: adrese tikai: vārds un

TaiuKeHTb. Tāpat aizrakstīšu Upltim Bakū, jo man tūliņ

viņam jāraksta veikala darīšanās. Upīts pats nupat man

rakstīja un piemin arī Balodi. Daudz mīlu sveicienul

[Paraksts.]
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444.

R. IVANOVAM

Kastaņolā 1911. gada 22. novembri

Daudz mīļu labdienu, un še būs II c[ēliena] beigas. Vai

pie Jums nav V cēl. mans rokas raksts? Nevaru to atrast;

pameklējat savos papīros, var būt būs tur palicis, un tad

atsūtāt man. Tāpat atsūtāt līdzi II cēl. rokas rakstu. Sveikil

445.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1911. gada 23. novembri

Manu zelta iniņ, pampūkiņ, nav jau man arī te vairs

saules; visu nakti un šo dienu līst un bārgs pērkons ar

blitzing
1

un speršanu. Zvirbuli nenāk ārā, ēdiens stāv,

lascia stare
2
,

tikai ciao3 Taviem zvirbuļiem un atkal atpa-

kaļ jumtā. Es daru tāpat. Vakar biju pie fotogrāfa un nosū-

tīju Tev Foreli un teātrim lugu. Atsūti Upīša vēstuli, lai

varu viņam atbildēt. Baloža dēļ jau aizrakstīju Melngai-

lim, un Upītim rakstīšu reizē ar atbildi uz viņa vēstuli.

Kad Skubliķis] vēlas, lai dod viņam rokās ieteikumus,

tad norakstīšu arī tos. — Kad esi mīdiņš, neraksti tūliņ

lilijai: viņa gan sapratīs, jo ir labs cilvēks. Tev jau

tagad pašai nāk liels grūtums uz to pilnīgo augļu ēšanu

un badošanos. Kad Tu par daudz nenobeidzies pēc tā

lielā un skaistā darba. Lido.

446.

R. IVANOVAM

Kastaņolā 1911. gada 23. novembri

Mīļo biedri, še būs abas ieteikuma vēstules, nosūtāt

tās Balodim. Bez tam, kā jau vakar rakstīju, tiku sevišķi

rakstījis E. Melngfailimļ, nu rakstīšu arī Upītim par Ba-

lodi. — No manuskripta še būs tikai puse; rīt viss. Nejū-

tos labi, nevaru strad.it.

Daudz sveicienu Jums un Eka[m); sveicināt tāpat Pav-

lovsku.

Sveikil
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447.

E. BIRZNIEKAM-UPĪTIM

Kastaņolā 1911. gada 23. novembri

A. c. Upīša-Birznieka kgm

Dārgais draugs!

Students Baloža kgs meklē stundas vai citu līdzīgu
darbu; viņš īsti prot svešas valodas, sevišķi franču.

Mīli lūdzu Jūs būt viņam palīdzīgam; varu viņu uz la-

bāko ieteikt.

Sirsnīgus sveicienus no Jūsu

J. Raiņa.

Castagnola
23. 11. 11.

448.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1911. gada 24. novembrī

Mīļo sirdsdārgumiņ, zelta upīl ar zaļiem krastiem, kā

nosapņoji; cik Tu skaistu kartiņu atrakstīji!
1 Tik pat

mīļi, kā viņreiz, kad kaunējies, it kā būtu bez apģērba,
teikdama visu labu. — Kā ar nodomu gadījās taisni šo-

dien atrast Tavu kalendāru: lija lietus un es iegāju Tavā

bijušā istabā uzgaidīt, kamēr saimniece kopj. Tur pie
sienas karājās. Aizsūtu ar visām vecām puķītēm un

vienu jaunu. — Visi zvirbuļi izbiedēti, pēc zemes trīces

esot debesu trīce: divas naktis un vienu dienu pērkoni,
zibeņi un lieti. Katrs savā pažobelē, visiem reimatisms,

knābju un zobu sāpes, kur te Diamant-Kehls2 lai liekas,

dabūs rīkles sāpes. — No visiem labiem vārdiņiem sil-

tākais ir siltās kurpes; domāju gan braukt uz Romu, bet

nu būs pirms jāparauga kurpes. Fotogrāfiju nav vēl. —

Vai Tev ar to veģetārību neiet par daudz grūti? Viņas

augli vienmuļīgi, nopērc vīnogas. Vai neaizsūtīt Tev zaf-

tes 2 podiņus? Nopērc pārmaiņai arī medu. Mīļo sirdsla-

bumiņ, lido, lido.
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449.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1911. gada 25. novembrī

Mīļo sirdssiltumiņ, mana sāpoša galviņa, nepārpūlies
ar vēstulēm, varbūt tās Tev padarīja migreni? Šodien

spīd pie manis atkal saulīte un aizsūtīju to pie Tevis,
Tev tagad vairāk vajga. Tavus sūtījumus visus saņēmu,

un te būs mana fotogrāfija; šodien briesmīgi saņēmos

un aizgāju uz Lugānu likt taisīt vēl citu. — Kad

vakar šo saņēmu, tad gan dikti sabijos. Tev taisnība, es

laikam gan esmu loti naivs: es nemaz nezināju, ka esmu

jau tik vecs, vakar tad man piepeši atvērās acis, un es

sapratu Tevi un to, ko Tu zināji jau priekš šiem di-

viem nelaimīgajiem gadiem. Kā tas nācis tik piepeši, es

arī zinu. Tas nabaga ziediņš bij agrāk sūtīts, uzlūko

to tagad kā ilūziju sveicienu. Tagad es saprotu arī,

kādēļ Tu tā uzsvēri mākslu pret personu. Es gribēju labu

vārdiņu personai, Tu to devi mākslai. Tiktāl taisnība, ka

nu atliek tik uzbūvēt no sevis mākslīgu personu, bet arī

šo es taču ieskatīšu par mākslas darītāju. Tikai viņai ne-

būs vairs dzīvas personas priekšrocības. Labi, es bū-

vēšu arī tādu; redzēs, kas iznāks.1 Ich hab' mein Sach auf

nichts gestellt. 2 Varbūt tas ir labs iesākums. Visādā ziņā,

milo sirdsiniņ, es Tev vairs nedarīšu tā pāri, kā agrāk.
Jau tas Šiliņa piemērs mani stipri sagrāba,

3 vēlāk tas

pats ar Tevi, — to es neaizmirsīšu. Man vajga tikt

skaidrībā, tad iet. Varbūt tur tā jaunā pasaule, ko es

tik sen meklēju? Varbūt pie viņas jāiet caur krīzi? vai

tiek tai pāri, vai nē, alga viena. — Mīļo sirdsziediņ,

atkopies tikai Tu. Atraksti, vai iesāki jau bada kūri? Kā

viņa dara? vai no tās varbūt galvas sāpes? vai veicina

noliesēšanu, ar caureju? Vai garīgi nejūties doprimēta?

Doriņas vēstule4
tagad Tevi būs apmierinājusi māmiņas

dēj; taču vienas rūpes mazāk, un Tavs darbs tik skaists —

Te pielieku vēstuli Jansonam, viņš atsūtījis grāmatiņu

ar ierakstītu dāvājumu.
5 Izsaki savas domas, jo negribu

bez Tavas ziņas tā rakstīt; tas ir solis uz izlīgšanu. At-

sūti tad vēstuli atpakaļ. — Nu, mīļo zelta iniņ, sirds

mīļumiņ, Tu man daedz mīļāks liecies tagad, lido, sirds-

ziediņ, lido!
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450.

R. IVANOVAM

Kastaņolā 1911. gada 25. novembrī

Mīļo biedri, daudz paldies par Jūsu rūpēm manu grā-
matu dēļ. 1 lerīkošos tagad vislabāk tā, ka atstāšu šim-

brīžam pie šenes saimnieces. Katalogs jātaisa tā kā tā,

tikai es ar savu neveselību lāga netieku ne pie kā. Pal-

dies arī par avīžu izgriezumiem. 2 Ka partija taisa līdzi

Kleista rummeli3
,

tas man nepatīk, vai tad materiālisti

neredz, ka viss tracis ir sarīkots taisni uz Kleista jubi-

leju, kad daudzi tirgotāji izdevuši Kleista grāmatas, kurām

nu vajga reklāmas. Kl. pats ir pēdējais reakcionārs, un

to cildina sociālisti! Man nepatīk, kad muļķību pārspilē.
Daudz mīļu labdienu no Jūsu [paraksts].

451.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1911. gada 26. novembri

Mīļo mīļumiņ, sirdsspožumiņ, visi zvirbuļi taisās

braukt uz Sommerfroh1, esot sadzirdējuši, ka esot slima

Winterlied2, ka nedodot ēst; prasa dubultporcijas, visi

skriešot pilniem knābjiem, kuram maizes drupatiņa, ku-

ram vēlīns tārps, kuram salātu lapiņa. [1 nesalasāms

vārds] varot ceļā rādīt, bet, ja nevarot skriet, atradīšot

arī tā, jo to Sommerfroh dziedāšanu katrs pazīstot, tā

par daudz skaista. Tad nu tiek visi baroti uz nebēdu,

kad tik nu nesakaujas priekš laika; ir jau tagad desmit

gabali un dikti krāmējas. Man ar krāmēšanos vēl neiet,

tā jau arī ir tik briesmīga lieta, ka es nezinu, kā paspēšu.
No Romas braukšanas tagad arī nekas neiznāks; jāatpū-
šas, kad tik nenāktu atkal tās kaulu sāpes, jo bieži

līst. Bet lai nu kā, kad tik Tu, mīļo nabadziņ, tiktu

ātrāk pāri par slimības krīzi. Vai jau iesākta tā novāji-

nāšanas kūre? Ar visu slimību Tu tik li runā; kad nu

dabūsi netraucēti pārlaist to kūru, tad jau gan drīz atkal

tiksi pie spēka. Es tagad visu darīšu, lai Tevi netraucētu,

mīļo sirdsdieniņ, sirdsdārgumiņ, lido.
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452.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1911. gada 27. novembri

Es esmu lielākais no mums. Vai man ir pienākums sevi

iznīcināt par labu mazākam? Vai tam mazākam būs ar to

līdzēts, ka lielākais pazemosies un kalpos viņam visu nā-

košo mūžu? Vai viņš taps lielāks jeb vai vēl mazāks?

Piekāpties es varu visās vietās un visur upurēties, bet

vai lielajam ir jāatsakās no sava lieluma? Vai pazemoša-
nās ir vajadzīga priekš lieluma, lai taptu lielāks?

«Gribu būt liela izaugusi», — caur mani izaugusi, kad

jūtas stipra diezgan, pasaka, Tu mani esi apvainojis,
kalpo man vai ej projām. Tā saka bērni uz vecākiem,
nākošā paaudze ir lielāka un viņai tomēr jāiet prom un

vispārības lieta zaudē, tad iesākas traģika. Izlīdzināšana ir

tā, ka katrai jaunai paaudzei ir taisnība, kā jaunai zālei

uz Koloseuma 1
,

jo viņa ir loceklis dzīves turpinājumā, ve-

cai lielai paaudzei tas mierinājums, ka viņas lielā lieta,

krizdama caur mazo pēcnācēju, tomēr reiz celsies līdz ar

citu nākamu lielāku paaudzi, jo mazā pēcnācēja ir ari

pārejoša un vēl ātrāk pārejoša nekā lielā.

453.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1911. gada 27. novembri

Esi brīva, laimīga un vesela. Lido.

454.

J. JANSONAM (BRAUNAM)

Kastaņolā 1911. gada 27. novembri

Manu mīļo Janci! sen jau uz Tevi neesmu tā teicis.

Kā par Tevi runāju, Doriņa' būs Tev atstāstījusi; kāpēc,
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Tu arī zini. Bet ar laiku mūsu naids un mīla, un darbi

visiem tikuši vienaldzīgi un aizmirsti, tik mums ne, — tik

šaurā lokā mēs griežamies; es pats iekš sevis pārdzīvoju
krīzi, un tagad atnāk Tava grāmatiņa ar piemiņu par biju-
šām un nākošām cīņām un par manis neaizmiršanu.2 Visi

pusmūža rūgtuma gadi nav paspējuši arī man likt Tevi

aizmirst, — lai tad paši tie gadi top aizmirsti arī no mums.

Tikai katrs jauns rūgtums būtu tagad daudz grūtāk ne-

sams par veciem. Es gribu to ievērot, un, kad Tu arī to

darītu, tad jau viss varētu vēl tikt labi. Raksti par visu,

kā Tu reiz solījies. Es gribu cerēt. Sveiks!

Tavs [paraksts],

Castagnola
27. 11. 11.

455.

K. ĶIRPĒNAM

Cīrihē 1911. gada novembra beigās

Manu mīļo, dārgo! Rakstu Tev tik vēlu tādēļ, ka visu

pēdējo laiku bij man jābraukā šurpu turpu starp Castag-
nolu un Cirihu; tagad, piem., rakstu Cīrihā. Bez tam es

dikti nostrādājos ap to lugu, un tagad vēl nedrīkstu at-

pūsties, jālasa korektūras v. t. 1. Es jau steidzos ar lugu

priekš teātra; nosūtīju viņu par mēnesi agrāk, nekā biju

solījis, bet Pērkons par saņemšanu neziņoja pilnas trīs

nedēļas.1 Tagad (nu uz Tavu vēstuli un telegrammu) visa

luga ir teātrim (biju steigdamies II cēl. atstājis mājās), bet

manas domas tās, ka labāk lugu šo sezonu vairs neuzvest.

Ar visu steigšanos viņu varēs sagatavot tikai uz aprīli, kas

ir par vēlu; bez tam man nepatiktos arī tāds sasteigts darbs,

jo mazāk tādēļ, ka te priekš teātra jauna žanra, vēsturiska

luga; arī ne fantastiska kā «Ug. v. N.». Cits iemesls, ka

abām lugām «U. N.» un «Indulim» vienā pussezonā kopā

nav telpas, kur nāks taču arī vēl citas novitātes. Bet nu
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dodat tad Kugam rokās, lai viņš jau var laikus sākt strā-

dāt; tāpat dodat režisoram, un nākamu rudeni tad ar

«Induli» ir sezona jāiesāk. Es darīju teātrim atvieglinā-
jumu, ka no 7 ainām var divas dekorācijas netaisīt, pār-
celt darbību uz citu vietu; iznāk tik 5 dekorācijas, bez tam

var I cēlienā meža dekorāciju vajdzības gadījumā ņemt kādu

no vecajām, jo man nav nekas savāds priekš tā rakstīts.

Protams, ja Jūs spējat naudu netaupīt, tad varat taisīt visas

7 dekorācijas. — Apspriežat un tad ziņo man. — Par citām

savām lugām es Tev rakstīju tā, ka man vairākas ir pus-

gatavā un varu kuru katru no tām ātrāk nobeigt. Kad nu

izrādāt šo pavasari «Ug. v. N.» un rudenī «Induli», tad uz

nāk. pavasari (t. i., 1913.) došu jaunu. Vai nu dekoratīvu,

vai arī vienkāršu, reālu. — No tulkojumiem «Solhauga»

ir loti mīlīga un idejiska luga pantos, dekoratīva. «Sala-

meas tiesnesis» no Kalderona ir dramatiskāka, ne tik de-

koratīva, bet ideja tāda: ka zemnieks (spānietis 16. g s.) no-

tiesā muižnieku, kurš pavedis viņa meitu. Cenzūra esot to

jau reiz aizliegusi, varbūt tagad atļauj. Pieprasīt varat.
2
—

Satiksme ar strādniekiem gluži draudzīga gan nenodibinā-

sies, bet no valdes puses vajdzētu visu darīt, lai sīkumi

nesarūgtina strādniekus. Piem., bij liela netaktība ar bi-

ļetēm presei.
3 Es nebūt nedomāju, ka bij kāds Jauns no-

lūks, bet valdei vajdzēja strādnieku jūtas saudzēt. Kad Tu

būtu bijis, tādas lietas nebūtu notikušas. Nav labi, kad

strādnieku biedrības demonstratīvi atraujas no Sk[atuvesļ

Bļiedrībļas un kad uzbrūk samērā tik mērens orgāns kā

«J. L.», kur taču ir fmazenieki?]. 4 Vai pie dažādiem pārpra-

tumiem nav vainīgi elementi no «Jjaunās] Djienasļ Lfapr.s]»?
varbūt H. Asars, kurš ir lāga cilvēks, bet neprot labi sa-

tikt ar ļaudīm? Tu esi priekš tam kā radīts un tad ari

Kreplfinsj un tagad Vilis H[ertelis], uz kuru es lieku lielas

cerības, loti labi bij, ka saistījāt pie teātra Zvingeviču;

tas Jums būs krietns spēks.
5

— Ar «Dzjimtenesl Vjēstnesi]»

un to atbildi tiem 3 rakstniekiem ir tā, ka Aspjazija] no

šejienes, t. i., no Cīrihes, bij Aronam rakstījusi savu dze-

joļu dēl un tanī pat privātvēstulē bij ari minējusi par

tiem 3 rakstniekiem. Arons turpret to bij ielicis avīzē it

kā oficiālu pretrakstu vai atbildi, kas nebūt nebij domāts.

Attiecoties uz pašas lietas saturu vien, jādod Aspazijai

taisnība, ka tie 3 rakstnieki: Akuraters, Skalbe un laikam

arī Jaunsudrabiņš ir noteikti reakcionāri, uz. sīvāko apka-

rojuši partiju un par rakstnieku pienākumu vienmēr tu-
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rējuši tikai übagošanu pie bagātiem buržujiem. Kad Vai-

novskis uz pēdējo lietu aizrādīja un tie 3 pret to nekā ne-

varēja iebilst, tad taču to nevar ņemt Jaunā Vainovskim

un «Dz. Vēstnesim». Visjoclgāk ir, ka taisni šos reakcio-

nārus aizstāvēja tā pate «J. D. L.», kura līdz tam viņus

vienmēr bij apkarojusi. Hermanim te atkal parādījās pil-

nīgs taktstrūkums.6 «Dz. V.» sev pretī nerunā: jo viņš ir

mēreni liberāls, un, kad Jankavs tādā garā tagad raksta,
tad «Dz. V.» to var uzņemt.7 — Kad Aspazija arī drukā

savas dzejas «Dz. V.», tad tas izskaidrojams tā, ka viņa

taču nekad nav bijusi pēc pārliecības sociāliste, kā, piem.,
H. Asars arī nē. Aspazijai vispār nav politiska daba: zem

mana iespaida viņa tuvojās manam sociālistiskajam] pa-
sauls uzskatam, bet tagad atkal atgriežas atpakaļ pie
sava vecā pilsoniskā uzskata, — sarūgtināta diezgan viņa
ir. Uz viņu sarūgtinājums spēj darīt iespaidu, kamēr pār

mani tam nav nekādas varas, lai arī mans sarūgtinājums

būtu daudz lielāks. Mana daba ir citāda. — Avīzēs nupat

lasu, ka Teātrs nospriedis uzvest jau martā «Induli»; ja tas

Jums iespējams, darāt vien. — Ļoti skaisti un man liels

gandarījums, ka Jūs gribat atkal uzņemt «Pusideālistu»,

ar lielu interesi gaidīšu uz A. Bergmaņa mākslas darbu. —

Labākās sekmes teātrim un Tev, mīļo, dārgo, labu veselību,

kuru es taisni tagad protu cienīt, jo šo rakstu sanatorijā

un gultā. Bet gan jau tikšu atkal uz kājām labi. Sveiki

Adrese uz kuvēra ir tagad manēiā. Sveiks.

456.

A. BERTOLJO

Cīrihē 1911. gada 3. decembrī

3. 12. 11.

Godātā kundze!

Ar tūkstoš paldies saņēmām Jūsu mīļās vēstules un

telegrammas. Tagad manai sievai, pēc nelielas slimības

krīzes, ir pavisam labi. Ja Jūs tur atrodat, kam izīrēt abas

manas istabas, variet izīrēt. Students, kurš gribēja nākt,

nav vēl saņēmis stipendiju no savas pagasta valdes un

tagad neatbrauks. Bet trešdien, 6. decembrī pulksten 3 pēc

pusdienas, Kastaņolā iebrauks kāds kungs ar savu sievu,

lai trīs vai vairāk dienas paliktu Jūsu mājā vienā istabā
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ar divām gultām. 1 Ja manas istabas ir izīrētas, Jūs varat

dot istabu blakus istabiņai ar balkonu. Kungi ir mani pazi-
ņas, domstarpību gadījumā maksāšu es. Tagad es nejūtos
tik labi, [bet?] izbraukšu jau piektdien.

Daudzi sveicieni Jums visiem no mums. Mēs ceram, ka

visiem klājas loti labi.

457.

A. HŪBERAI-ZENNHAUZENAI

Cīrihē 1911. gada 9. decembrī

9. 12. 11.

Sirsnīgākais paldies par laipni dāvāto grāmatiņu. Skais-

tie dzejas tēli man visskaistākais sveiciens no dzimtenes.

Vēlu sacerētājam vislabāko.

Rainis.

Adrese uz dažiem mēnešiem.

9. 12. 11.

Tālākais teksts vācu valodā:

Jūs esat, cienītā draudzene, sevišķa, trausla veida dzej-
niece. Sevišķi īss un tomēr aptverošs ir izteikums par

laipna piedošana visam, taču ne samierināšanās ar ikdienu,

tad jau labāk mierīga nomiršana; tas ir gluži brīnišķīgi:
liegas skumjas un spēks reizē. To, ka Jums jābūt dzejnie-

ci, man pasacīja pirmais acu uzmetiens Jūsu ilgu pilna-
jai būtnei, un nu es redzu, ka Jūs savai personībai varat

dot arī pilnīgi personīgu izteiksmi. Jūs esat arī māksli-

niece. Sevišķi īss un tomēr aptverošs ir izteikums par
[/ nesalasāms vārds]. To nevarētu but rakstījis neviens cits.

Priestera noslepkavošana gan šķiet neatbilstam noveles

raksturam un noskaņai, bet varbūt tas jo vairāk atbilst

Jūsu izmisumam, kas tiecas pēc izlīdzinājuma.
Tomēr Jūsu dvēsele Mūs mierīga tikai tad, kad tā atra-

dīs sev pašai piemērotu, lēnprātīgu izeju. Rakstiet stāstus

savai mīļotajai māsai, rakstiet sev, brīvus no savas dzīves

smaguma. Vai [«Kr.»?] ir publicēts? To vajadzētu.

Sirsnīgs paldies par Jūsu dāvināto mīļo piemiņu.
Mums visiem klājas labi, un mēs to pilnā mērā novēlam

arī Jums.
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458.

A. GULBIM

Cīrihē 1911. gada 11. decembrī

Mīļais, dārgais draugs!

Tu ar savu skaisto atzinību esi man parādījis lielu mī-

lestību, 1 kādas man taisni tagad vajga, un to es Tev nekad

neaizmirsīšu. Esmu paklausījis Tavam padomam: šo rakstu

sanatorijā un gultā; gribēju reiz krietni atpūsties, un man

to vajadzēja, bet neļaus man arī šoreiz atpūtu: jāiet Aļspa-
ziju] aizstāvēt pret neģēlīgiem uzbrukumiem no Pēterbur-

gas.
2 Lai iet tad arī cīna, šoreiz jau man pirmo reizi būs

īsta cīņa pret tiem intrigantiem, kuri līdz šim uzbruka tikai

slepeni, tā ka nevarēja atbildēt; nu es varēšu runāt. Un

kad jau tie slepenie uzbrukumi izšķīda, tad tagad, kur

man iespēja aizstāvēties, es ceru arī uz panākumiem. Bet

pietiks par to, un es ticu, ka Tu būsi manā pusē; pirmā

loksne no korektūras nokavējās tik ilgi tādēļ, ka nejutos
labi un pārbraucu šurp. Bet tāļākās loksnes es taču gri-

bētu redzēt tādēļ, ka manuskriptā daudz sīku pavir-

šību personu apzīmējumos, vārdi vēl nebij galīgi nolemti

dažām personām, piem., I cēl. viens un tas pats bij apzī-
mēts drīz: Lengvins, drīz: leišu virsaitis, drīz vienkārši: lei-

tis. Tā būs arī II un 111 c, laikam arī IV. Lai atsūta gan, es

galvoju, ka otru dienu pēc saņemšanas katru cēlienu sū-

tīšu atpakaļ. — Ar lokšņu skaitu ir tā: nezināju, ka for-

māts lappusei būs tik skaists un mazs; nu iznāk tiešam

12—14 loksfnes], kamēr es rēķināju, visaugstākais, uz 9- 10.

Es tādēļ drukātavai jau aizrakstīju, ka atsakos no viena

skaistuma: personvārdu likšanas virs rindas. Lai liek bla-

kus, nebūs tik skaisti, bet varēs ietaupīt vairākas loksnes.

Arī tad vēl būs loti skaisti; es Tev esmu loti pateicīgs par

tik lielu rūpību un upuriem, arī drukātava ir loti apzinīga

un ar mākslas garšu.

Paliec vesels, mans mīļais!

Tavs [paraksts].

Adrese: Ziricha, Sanatorium,

Dr. Farbstein,

Turnerstr. 22.

ii 12. ii.
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459.

Ž. GRIKMANIM

Cīrihē 1911. gada 11. decembri

«Jlaunais] Laiks»

Biedri redaktor, lūdzu nedrukāt vairs tālāk izvilkumus no

manas lugas un atsūtīt man atpakaļ visus tekstus. 1

460.

E. PĪPIŅAM

Cīrihē 1911. gada 11. decembrī

Pīp(iņam]

11.12.11. Cien kolēģi. Tā kā Jūs vienā personā rediģē-
jat neoficiāli «Domas» un oficiāli «J[auno] Dļienas] L[apuļ»,
tad pēc Jūsu «J. D. L.» nodrukātā nepieklājīgā uzbru-

kuma Aspazijai man Jūs jālūdz ieskatīt manus iesūtīju-

mus «Domām» par nenotikušiem.1 Sveiki.

461.

D. STUČKAI

Cīrihē 1911. gada 11. decembrī

U. 12. 11.

Mīļā Doriņ, vai šis uzbrukums no Pēterburgas ir iznā-

kums mūsu mīlai vēstuļu maiņai un cerībām uz godīgu

saprašanos? Jeb vai viss citādi izskaidrojams? Atraksti

man par to kādas rindiņas, citādi, man liekas, jāpieņem, ka

pirmās domas ir pareizas. Paliec tikpat mīji sveicināta un

skūpstīta kā arvien.

[Paraks/s.]
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462.

O. RESNEVICAI-SINJORELLI

Cīrihē 1911. gada 13. decembrī

11. 12.11.

Sirsnīgi sveika, cienītā kundze, Jūsu tik latviski skaisto

un laipno vēstuli saņēmu vēlu, jo esmu tagad Cīrihā un

sanatorijā (Turnerstr. 22, Dr. Farbstein). Tas Jums reizē ir

izskaidrojums, kādēļ nespēju apmeklēt Romas izstādi, manu

žēlumu par šo nespēju Jūs bez teikšanas varēsit līdzi just.
Bet man atliek viens cerības vārds, kas visu atsver —

Roma. Pēc dienām trim es ceru taču reiz redzēt Romu.

Jūs mani loti apmierinājāt teikdama, ka Roma nesabaida

ar ārēju imponējošu spožumu, — tā es biju cerējis, jo tāds

ir katrs īsts lielums, un tādu es dziļi mīlu. Atjaujat man vēl

piezīmēt, ka man riebjas liekulīgie uzbrukumi Itālijai no

birgeļu puses kara dēl;1 sociālistiem] jābūt pretī šim ka-

ram, bet birģeji tādus ved vienmēr un arī nupat tagad pret

Maroku, Persiju. Jūsu otrā tēvija arī man stāv Joti tuvu.

Saņemiet mīļas labdienas no Aspazijas, — viņa justos ta-

gad jau labāk, ja nebūtu atkal nepatikšanas no dzimtenes

puses,
2

— un paliekat sirsnīgi sveicināti no Jūsu [paroks/ii].

463.

A. BIRKERTAM

Cīrihē 1911. gada 14. decembri

Mīļais draugs, lielo paldies par atsūtītiem skaistiem uz-

ņēmumiem. Tic man darīja lielu prieku. Izdevušies visi

ir ļoti skaisti un mākslinieciski. 1 Jau iepriekš pateicos par

piesolītiem tālākiem. Man it nekas nav pretī, ka Jūs izlie-

tojat sava darba gabalus kādā žurnālā.2 Se tiešām šurp
sūtīšana iepriekš būtu bijusi lieka. Gaidīšu, kad Jums būs

kas ko sūtīt, un Jūs nebūt nesteidzināšu, jo Jums jau
daudz darba. Kad Jūs atsacījāties no dramaturga vietas

pie J. teātra, tad es biju domājis, ka Jums nav saskaņas

ar J. Teātra virzienu, bet nu laikam Jūs būsjiet] aizgājuši
vienīgi laika trūkuma dēj. Ir grūti latv. rakstniekam, ma-

teriālu neatkaiību var iekarot vislabākajā gadījumā ļoti
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vēli; ja es varētu būt Jums kaut kur derīgs, es darīšu visu

labprāt.
Paliekat mīļi sveicināti no Jūsu [paraksts].

Atklātnes malā pierakstīts:
Mana adrese tagad: Zūrich, Dr. Farbstein, Turnerstr. 22.

Tur es pašlaik ārstējos. Sveiki.

464.

J. JANSONAM(BRAUNAM)

Cīrihē 1911. gada 14. decembrī

Tavu mijā tonī rakstīto vēstuli 1 saņēmu še Cīrihā, kurp

pārnācu veseļoties sanatorijā (Dr. Farbstein, Turnerstr. 22).
Bet saņēmu arī «J[aunoj Laiku» un ziņas, ka visi soc. un

arī demokrātiski laikraksti nākot klajā ar nepieklājīgu uz-

brukumu Aspazijai. Tā kā tas parādās visur vienā reizē,

tad ir jau iepriekš sagatavots, un varbūt arī Tu par viņu

zināji, kad rakstīji man vēstuli. Vai tā ir? Un vai tiešām

šinī mieralaikā top rīkots karagājiens? Es ceru, ka tās vi-

sas ir tikai baumas, jo vairāk tāpēc, ka ir atkal reiz baun. s

par nodomiem pret Tevi arī. — Atraksti man par visu to

kādas rindiņas labi ātri. Saņem daudz labdienu visiem sa-

vējiem un Tev pašam no sava [paraksts].

14. 12. 11.

465.

KĀDAM LAIKRAKSTA «JAUNAIS LAIKS» LĪDZSTRĀD-

NIEKAM

Cīrihē 1911. gada 15. decembrī

15.12.11.

Pēc šī vajadzīgā paziņojuma vecas draudzības ļūtas

mani dzen Jums taču teikt vēl pāris lieku vārdu. Es Jūs

biju pazinis līdz šim kā godīgu un neintrigantu, bet

iespaidiem viegli pieejamu cilvēku, varbūt arī šī Jūsu pār-

steidzošā izskaidrošanās izskaidrojama caur ārējiem spai-

diem. Jūs varat man atrakstīt par šo notikumu, ja Jums
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liekas mūsu sakaru uzturēšana par vēlamu. «Jaun. Lai-

kam» es aizliedzu drukāt jel ko no «Indula».
Sveiki.

466.

J. JANSONAM(BRAUNAM)

Cīrihē 1911. gada 21. decembri

Mīļo Janci, Tava kartiņa mani Joti apmierināja, 1 jo no-

ņēma man nospiedošās, nelabās aizdomas. Ir grūti no

jauna tuvoties, kad tik ilgi bijuši attālinājušies; bet, kad

tā kā šoreiz tūliņ uz vietas izkliedēsim visas aizdomas, tad

mēs panāksim cerēto mērķi. Pēc Tavas kartiņas redzu, ka

visas baumas, tiklab par vienu, kā otru, būs bijušas tuk-

šas, bet man bij teikts, ka pēterburdznieki to darījuši

pilnā saziņā. — Un nu, mīļais, uzskati jau to par uzticības

zīmi no manas puses, ka es Tev par to minēju (es to cit-

kārt nemēdzu darīt); tāpat es skatos uz Tavu atbildi. Sim

starpgadījumam tādā laikā, kad mēs abi esam vēl loti vā-

rīgi, var būt vislabākās sekas. Es to ceru. Paliec vesels un

sveicini mīli savējus. Sveiks!

Tavs fparaksrsl.

467.

P. DAUGEM

Cīrihē 1911. gada 22. decembrī

MIJo, dārgo Pauli, kas par prieku man būs Tevi atkal

redzēt! 2ēl gan, ka Tu tik slims ticis, ka meti darbu, bet

taču labāk tā, jo kad vēl ilgāk gaida, tad gluži samaitājas

un grūti tikt uz augšu. Brauc nu tik šurp; es esmu līdz ar

Elzu arī sanatorijā: Zūrich, Turnerstr. 22, Frau Dr. Farb-

stein. Tuvumā pansijas ir. Es tā priecājos uz Tavu at-

braukšanu. Bija man agrāk nodomi braukt uz Romu, tad

būtu Tevi pavadījis uz Bordigheru, 1 bet tagad vajdzēs še

palikt vēl ilgāk. Tava karte gāja pirms uz Castagnolu, tā-

dēj to saņēmu tik vēlu; ceru Tevi vēl sastapt Berlīnē/

Sveiciens un skūpsts no Tava

[ļMlllllMtili
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468.

A. GULBIM

Cīrihē 1911. gada 26. decembrī

Mīļais draugs, kopš 3 dienām (23. dcc.) pēdējā korektū-

ras loksne jau aizsūtīta uz Sloku. Drukātava un es ceram,

ka būs vēl iespējams dabūt laukā grāmatu līdz svētkiem.

Mums visiem par to būtu lielākais prieks. No Zeltiņa sa-

ņēmu naudas sūtījumu vakar; lielo paldies Tev par to. —

Ar veseļošanos A[spazij]ai iet uz priekšu; man vēl ne vi-

sai, bet no gultas taču esmu jau laukā. Turies nu tik Tu

vesels. Sirsnīgākie sveicieni uz svētkiem! Man Tev vēl-

reiz jāsaka, ka grāmata būs ļoti skaista un ka Tu esi ļoti

pūlējies un upurējies. Sveiks, mīļais!

469.

D. un P. STUČKĀM

Cīrihē 1911. gada 30. decembrī

Priecīgus ziemsvētkus un laimīgu jaungadul Lūk, mīļie

ļautiņi, kas mēs pagadījusies kopā, tad nu arī tūliņ gribē-
jām pie Jums būt. Mīļo kartiņu un ziemsvētku [zariņu?!
saņēmām. Mēs še visi trīs veseļosimies, bet Jums abiem

arī vajadzētu uz savu veselību padomāt. Mēs ar Elzu pa-

liekam Cīrihā vēl 1 mēnesi, tad jāejot kalnā. Adrese ta-

gad: Zūrich IV, Turnerstr. 22, Dr. Farbstein. Un pavasara

jaukumā Elza domā uz mājām. Turaties Jūs abi pie vese-

lības un paliekat mīļi sveicināti un skūpstīti no Jūsu Jāņa.

470.

A. UPĪTIM

Cīrihē 1911. gada 30. decembrī

30. 12. 11.

L. c. kolēģi.

Jūsu skaisto apcerējumu' par mani izlasīju to pat dienu,

kad sapēmu, un tūdaj arī aizsūtīju Iniņbergam.
2 Bus jau

labs laiks atpakaļ, liekas, 8. dcc, un savādi, ka viņš Jums
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un Jūs varēsat viņu nolasīt; 3 vēlu vislabākās sekmes. At-

ļaujat reizē izteikt Jums daudz paldies par sirsnīgo līdzda-

lību, ko parādāt manam darbam un personai. Arī šis Jūsu

laksts ir spīdošs kā arvien; dažas Jūsu kombinācijas,

piem., par manu tēvu, par advokatūru, ir taisni apbrīnoja-
mas. Žēl tikai, ka apcerēj. Jūs kavēja Jūsu beletr. darbos.

Paliekat sirsnīgi sveicināti no Jūsu —

471,

A. BERTOLJO

Cīrihē 1911. gada decembrī

Loti cienītā kundze! Piecus pārus zeķu saņēmu ar lielu

pateicību Jums. Ja īrnieki grib četras istabas uz četriem

mēnešiem, Jūs varat izīrēt arī man rezervēto istabu, jo ir

iespējams, ka es palieku sanatorijā divus mēnešus, pēc tam

kalnos un Romā vēl mēnešus divus, un aprīlī jau aizies

augšējie kungi. Lai nestāvētu tukšas tik daudzas istabas,

visas manas mantas, esiet tik laipna, ienesiet savā istabā

kopā ar manām grāmatām.
Manai sievai tagad ir labāk. Viņa liek man pasveicināt

visu Jūsu ģimeni. Vissirsnīgākie sveicieni Jums visiem

ari no manas puses. A. N.

472.

P. DAUGEM

Cīrihē 1911. gada decembra beigās

Dārgo Pauli, še būs četras kartiņas'; mums liekas, ka

iznākušas pietiekoši labas, sevišķi Tu esi loti skaisti izde-

vies, tātad apstellēšu vēl '/i duci. Uz vienas uzrakstījām

sveicienus mūsu pēterburdzniekiem Pēterim ar Doriņu,

nosūti tad Tu. — Vai labi nobrauci un vai nejūties nogu-

ris no ceļa? 2 Mēs drusku manījām nogurumu, bet jau atkal

esam spirgti. — Tiklīdz būsi nometies uz vietas, atsūti savu

adresi. Atsūti arī to solīto priekšvārdu Dīcgenam. 3

Daudz labdienu no Elzas. Paliec mīli sveicināts un skūp-
stīts no Tava Jāņa.

Zūrich, Turnerstr. 22, Dr. Farbstein.
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Kopotu rakstu 21. sējuma ietvertas Raiņa vēstules, kas rakstītas laikā

no 1906. lidz 1911. gadam (ieskaitot). Tas bija Šveices emigrācijas posma

sākums.

Kd zinām, pēc pirmās Krievijas revolūcijas sagrāves Rainis kopā ar

Aspaziju 1905. gada nogalē atstāja Latviju. Tā bija pēdējā iespēja izbēgt

no cariskās patvaldības represijām. Jau 1906. gada februārī tika

Izsludināts meklējamo personu saraksts, lai policija atrastu minētas

personas, apcietinātu tās un nodotu Vidzemes guberņas 2andarm<i Ij 13

pārvaldes priekšniekam. Raiņa vārds šajā sarakstā bija pirmais.

Rainis devās uz ārzemēm ar steigā sagādātiem dokumentiem, uz-

dodamies par Arturu Nagliņu. Ar šo vārdu dzejnieks dažkārt parak-

stīja arī vēstules.

leradies Šveicē, Rainis vispirms apmetās Cīrihē, kur nodzīvoja ap-

mēram trīs mēnešus. Te viņš aktīvi iekļāvās Latvijas Sociāldemokrātijas

Clrihes sekcijas darbā, aicināja latviešu emigrantus apkopot materiālus

1905. gada revolūcijas vēstures rakstīšanai. Taču savā korespondīnr.-,

kas gāja pāri Šveices robežām, Rainis ievēroja stingru konspirāciju

(sūtija vēstules ne pa pastu, bet ar citu personu starpniecību, nenorā-

dīja savu adresi v. tml.). Varbūt šo iemeslu dēl dala Raiņa vēstuļu nemaz

nesasniedza adresātus, gājušas zudumā un nav lidz mūsu dienām sa-

glabājušās.

Pārcēlies uz Kastaņolu, Rainis arvien vairāk sāka sūtīt vēstules pa

pastu, atteicās no konspirācijas. Tāpēc ari Kastaņolā rakstītās Raiņa

vēstules saglabājušās, taču — ne visas.

Uzsākot emigranta gaitas, Rainis jau bija plaši pazīstams gan kā dzej-

nieks, gan kā revolucionārs. Viņš bija apliecinājis savu uzticību pro-

letariāta interesēm, bija kļuvis par darba tautas revolucionārās sirdsap-

ziņas simbolu. 1903.—1905. g. dzīvodams Latvijā un piedalīdamies tiklab

Rigas kultūras dzīvē, kā revolucionārajos notikumos, Rainis bija nācis

cieša saskarē ar sociāldemokrātiem, revolucionāriem, ar daudziem lat-

viešu politiskiem, sabiedriskiem, literatūras un mākslas darbiniekiem

Raiņa un Aspazijas dzīvoklī Rīgas jūrmalā sirsnīgi tika uzņemts ik-

viens, kas meklēja mateiuilu vai morālu atbalstu, padomu, draudzību.
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Kontakti, kas bija nodibinājušies Latvijā, korespondences veidā tur-

pinājās Šveices emigrācijā. Ja Pleskavas un Slobodskas trimdā Rainis

sarakstījās galvenokārt ar Rīga palikušo Aspaziju tad Šveices periodā

viņa korespondentu skaits sasniedza vairākus desmitus. Turklāt tie pār-

stāvēja }oti atšķirīgus sabiedrības slāņus, atšķirīgas profesijas, atšķirīgas
intereses un uzskatus. Līdz ar to sarakstē diferencētāks izvērtās Raiņa

personības, sabiedriski politisko un estētisko uzskatu atklāsmes process,

turklāt uz sarežģīta ideoloģisko strāvojuma fona.

Pēcrevolūcijas gados Latvija bija viens no tiem Krievijas apvidiem,

kur kontrrevolucionarais terors plosījās sevišķi nikni. Līdz 1908. gada

beigām Kurzemes un Vidzemes guberņās pastāvēja karastāvoklis, pec

tam pastiprinātas apsardzības stāvoklis. Līdz 1911. gada vidum darbo-

jās karatiesas, kas sodīja revolūcijas dalībniekus gan ar katorgu, gan

nāves spriedumiem. Sevišķi bargi tiesāja Latvijas Sociāldemokrātijas

biedrus.

Arī ideoloģiskajā frontē notika spēku pārgrupēšanās. Daudzi lat-

viešu buržuāziskas un sikburžuāziskās inteliģences pārstāvji pārgāja

reakcijas nometnē. Dala revolūcijas līdzskrējeju sāka atklāti noliegt

marksismu, daļa mēģināja to revidēt. Latvija dibinājās visdažādākās

buržuāziskās un sīkburiuāziskās politiskās grupas. Nereti tās savos re-

negātisma tiklos centās iepīt Raini. Aizsakās ta latviešu buržuāzijas

un meņševiku cīņa par Raiņa atraušanu no proletariāta ideoloģijas, no

revolucionārajiem partijas darbiniekiem, kas īpaši asa un intensīva

izvērtās pēc dzejnieka atgriešanas buržuāziskajā Latvijā.

Jau ar pirmajām Šveices emigrācijas dienam Raini ielenca tā sauktie

progresisli, kas grupējās ap laikrakstu «Jaunā Dienas Lapa». H. Asars,

G. Zemgals, A. Deglavs un citi šīs grupas piekritēji, vārdos it kā tur-

pinādami deviņdesmito gadu «Dienas Lapas» sociāldemokrātisko vir-

zienu, faktiski reakcijas periodā sludināja reformismu, centās sttadnieku

kustibu virzīt pa oportūnistisku legālās darbības ceļu.

Ar A. Deglavu Raini saistīja tas, ka viņš bija uzņēmies Raiņa un

Aspazijas pilnvarnieka pienākumus Latvijā un tiešām daudz palīdzēja

dažādu finansiālu un saimniecisku darījumu kārtošanā. H. Asars savu-

kārt kā Latviešu skatuves biedrības un Jauna Rīgas teātra darbinieks

veica vidutāja lomu starp teātri un Raini un Aspaziju viņu lugu iestu-

dēšanas lietās. Sādā sakarā A. Deglavs un H. Asars bija galvenie infor-

mācijas sniedzēji par sabiedriski politiskās dzīves notikumiem Latvijā.

Nereti tā bija vienpusīga informācija. H. Asara renegātismu Rainis

ātri atklāja. Vairākās vēstulēs Rainis runāja par nesaskaņām ar H. Asaru,

bet 1911. gada novembra beigās X Ķirpēnam (455. vēst.) rakstīja,

ka H. Asars, tāpat kā Aspazija, nekad nav bijis pēc pārliecības sociā-

lists. Savukārt vēstulē J. Dambekalnam 1011. gada 11. janvart Rainis

atzīmēja, ka A. Deglavs ir lāga cilvēks, bet «kā liekas, sveras uz re-

formistu pusi» (304. vēst.).
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Rainim bija pratis tuvināties arī renegāts J. Jankavs. Viņš bija iz-

darījis pakalpojumu (atsūtījis no Parīzes Rainim vajadzīgus literārus

materiālus), un šāda izpalīdzība, jo sevišķi smagajā emigrācijas

nošķirtībā, dzejniekam Joti imponēja. Mēs zinām no iepriekšējo periodu

vēstulēm, ka emocionalitāte un subjektīvās simpātijas Rainim nereti

ņēma pārsvaru pār loģisko attieksmi. Ne velti kādā vēstulē viņš konsta-

tējis: «Un vispār es esmu ļoti konservatīvs savās jūtās pret tiem, kurus

reiz cienu un mīlu» (2. vēst.). Un 1910. gada 10. aprija vēstulē: «Mana

daba prasa ne palīdzības, bet mīlestības un atzinības» (232. vēst).

J. Jankavs prata veikli paglaimot, ka viņš tieši Raiņa iespaidā nācis

pie sava tagadētā pasaules uzskata, visgudri piemetinādams, ka gan pa

citu ceļu. 1908. gada 10.—12. augustā Rainis atbildēja ar pretglaimu —

«es vismīļāk mācos no tā, kas no manis mācījies» (106. vēst.). J. Jan-

kavs prata izradīt interesi par Raiņa literāro darbību, iztaujāt par dari»»

metodēm un iecerēm, uzteikt Raiņa stila meistarību. Un Rainis 190H

gada 6. maijā, vēl neizpratis J. Jankava nolūkus, pārsteidzīgi secināja:

«Par mūsu literatūru, sevišķi pēdējā laika, viskompetentākais spriedējs

ir J. Jankavs» (86. vēst.).

lepazinies ar J. Jankava darbiem, kuri sludināja marksismam nepie-

ņemamo anarhosindikālismu, Rainis arvien vairāk sāka atskārst J. Jan-

kava un savu uzskatu būtisko atšķirību. Jau 1908. gadā Rainis rakstīja

«Es atrodu te to pašu, kas man arvien bijis tas galvenais: šķiru izni-

cināšana līdz galam un strādnieku lietas ņemšana pašu strādnieku rokās,

svarīgdkais ierocis uz to — saimnieciska cīņa» (66. vēst.). Taču pēdējo,

pretēji J. Jankavam, Rainis izprata kā politiskās cīņas priekšnoteikumu.

lepriekš minētajā vēstulē Rainis uzsvēra: «Katrs ekonomiskas

ieguvums (augstāka alga, īsāks darba laiks v. 1.1.) ir jau šķiru spēku sa-

mēra grozījums un kā tāds izteiksies ari politiski.» Un citā reizē

Rainis J. Jankavam atklāti pateica: «Ja ari Jūs cīņas gara un gri-

bas momentam pieliekat tikpat maz svara, tad te mums ir nopietna

starpība.» Te skaidri parādījās Raiņa uzskatu būtiskā atšķiriba no J Jan-

kava un anarhosindikālistu prasībām tikai un vienīgi pēc ekonomiskas

cīņas formām.

Otra būtiska atšķirība no jankavisma bija tā, ka Rainis nekad nav

noliedzis nepieciešamību pēc partijas. Tieši otrādi — 1908. gadā, tas

ir, visdrūmākajā reakcijas periodā, Rainis vēstulē P. Stučkām uzsvēra,

ka partija viņam «bijusi un paliks vistuvāk» (93. vēst.).

Tiesa, 1908. gada 3. jūnijā (96. vēst.) Rainis J. Jankavam rakstīja:

«mēs visās galvenās lietās esam vienis prātis», domājot ar to garīgas

darbības lomu vēsturē. Taču jau tā paša gada 22. jūlijā (103. vēst.) Rai-

nis izteica E. Birzniekam-Upitim nopietnas bažas par krājuma «Kopums»

turpināšanu, jo J. Jankavs tam gribot piešķirt jaunu, resp., savu vir-

zienu. Tā pamazām sakas Raiņa attālināšanās no J. Jankava.
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Turpmākajos gados Rainis arvien vairāk uzsvēra savu uzskatu būtisko

atšķirību no J. Jankava uzskatiem. Vēstulē Āronu Matīsam 1911. gada

30. maijā Rainis, gan atzinis J. Jankavu par spējīgu publicistu, tūda|

piebilda — «man citādi uzskati par to rakstu tematiem» (362. vēst.).

Tā Rainis nepiekrita J. Jankava robustajai kritikai par A. Upīša romānu

«Jauni avoti». Un vēl tajā pašā vēstulē Rainis apliecināja, ka vioš

nepieņem J. Jankava noliedzošo, naidīgo attieksmi pret komunismu.

Kādā citā vēstulē Āronu Matīsam Rainis atzīmēja J. Jankava smalk-

jūtību (nesapratis, ka tā tīši uzspēlēta), teica, ka ar tādu pašu smalk-

jutibu viņš atbildot J. Jankavam, un atkal tūdaļ piemetināja — «lai

uzskati kur un kā šķirtos» (418. vēst ).

Uzticēšanās J. Jankava «smalkjūtībai» Raini smagi pievīla. 1913. gadā

atklājās, ka J. Jankava interesei par Raini bijis zemisks iepriekšējs

aprēķins.

Pirmkārt, atraut Raini no vēsturiskā materiālisma un ievilkt vulgārā

socioloģisma purvā. Sāda kādreizējo sociāldemokrātu pāreja marksisma

vulgarizatoros, resp., apkarotājos, pēc 1905. gada revolūcijas sagrāves

attīstījās visā Krievijā (A. Bogdanovs, V. Suļatikovs v. c). Sos pēcre-

volūcijas periodam raksturīgos ideoloģiskos un filozofiskos nomaldus

atmaskoja un asi kritizēja V. I. Ļeņins gan grāmatā «Materiālisms un

empiriokriticisms» (1909), gan atsevišķos rakstos. V. Sulatikova apgal-

vojumus par ideoloģisko parādibu tiešu sakaru ar ražošanu un škiiu

attiecībām, kā arī prasibu katram mākslas tēlam meklēt vulgāri izprastu

«šķirisku ekvivalentu» V. I. Ļeņins raksturoja kā karikatūru par ma-

teriālismu.

Tieši šajā pašā pēcrevolūcijas laikmetā ari J. Jankavs, nepārprotami

vii/idamies uz renegatismu, provokatoriski centās izspiest no Raiņa līdzī-

gus vulgārus skaidrojumus par viņa literāro darbu, īpaši «Uguns un

nakts» tēliem. Vairākas vēstules rāda, ka Rainis intuitīvi pretojies

J. Jankava uzmācībai. Piemēram, mēģinādams izvairīties no šada rak-

stura polemikas, viņš rakstīja, ka, «komentēdams mākslu, mākslinieks

nav vairs mākslinieks]» (74. vēst.), atrunājās, ka «dzejnieka amata rīki

ir jūtas», un kategoriski noraidīja iespēju saskatīt viņa Lāčplēsī kādu

imanentu spēku (106. vēst.). Kaut arī Rainim ir daži nepārdomāti,

spontāni radušies izteicieni par savu mākslas tēlu šķirisko nosacītību,

pievērst Raini vulgārajam socioloģismam J. Jankavam neizdevās.

Otrkārt, kā ideoloģisks provokators J. Jankavs visu laiku provocēja

Raini tieši viņam — «draugam un sapratējam» — uzticēt intīmas, sub-

jektīvās domas par rakstniekiem un revolucionāriem darbiniekiem. Tas

J. Jankavam bija vajadzīgs šantāžai, Latvijas Sociāldemokrātijas vadošo

darbinieku apmelošanai un sarīdīšanai ar Raini. Ar tādu nolūku J. Jan-

kavs 1913. gadā nodeva atklātībai viņam 1908. gadā rakstītos Raiņa ne-

pārdomātos Izteikumus par P. Stučku un J. Jansonu (Braunu) kā «vei-

kala sociālisma» pārstāvjiem un demagoģiski interpretēja, ka ar jē-
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dzienu «veikalisks» Rainis raksturojis P. Stučku un J. Jansonu (Braunu)

kā personīga aprēķina sociālistus.

Patiesība bija tāda, ka vārdu «veikalisks» Rainis lietoja ar nozīmi

«praktisks». Rainis uzskatīja, ka jau 90. gados revolucionārie jaunstrāv-
nieki un vēlāk latviešu sociāldemokrāti, pievērsdami pastiprinātu uz»

manibu «ekonomiskās dzīves», resp., sociālās cīņas praktisko jautājumu

kārtošanai, pietiekami nav novērtējuši mākslas un literatūras lielo sa-

liHiinsko lomu. 1908. gada 21 martā viņš rakstīja P. Stučkām, ka

«heletristika pļartijļai nekad nav bijusi kādā svara» (78. vēst.).

Rainis šeit (un tas viņam reizumis atgadījās arī citkārt) atsevišķu

Latvijas Sociāldemokrātijas darbinieku kļūdaino nostāju nekorekti vis-

paiinaja, piedēvēja visai partijai. Jāņem vērā, ka Latvijas Sorialdemo-

krati|ā tolaik notika asa cīņa starp lieliniekiem un ma/iniekiera. Paiti-

jas teorētiķi P. Stučka, J. Jansons (Brauns), V. Knoriņs, J. Bērziņš

(7iemelis) v. c. presē neatlaidīgi apkaroja vulgarizētus mākslas un

literatūras traktējumus, vienkāršotu dialektiskā materiālisma izpratni. Tas

viss pilnībā Rainim emigrācijas izolētībā varēja palikt nezināms.

Tādejādi ari P. Stučkām izteikt pārmetumus par literatūras nenovērtē-

šanu nebija pamata, jo tieši P. Stučka 1907. gada laikrakstā «Cīņa» bija

noradījis: «Ir pilnīgi nenoliedzams fakts tas, ka partijā ieviesusies maz-

liet vienaldzība pret drukāto vardu, ka mauzeris ir vietu vietām ņēmis

pārsvaru pār grāmatu.»
1

Informāciju par notikumiem dzimtenē un jo īpaši par lielinieku un

ma/.inieku cīņām Latvijas Sociāldemokrātijā Rainis saņēma ne tikai ne-

pilnīgu, bet arī subjektivu un deformētu, jo Šveices emigrācijas gados

par to savā korespondencē «rūpējās» cilvēki, kas atradās buržuāzisko

un sikburžuāzisko nacionālistu ietekmē, piemēram, A. Cielēna, A. Lu-

kina (Ivande Kaija), Fallijs, J. Dambekalns, H. Simsons v. c. Bet Lat-

vijas meņševiku līderi Pauls un Klāra Kalniņi pat viesojās pie Raiņa

Kastaņolā. Un, protams, katrs no šiem marksisma ienaidniekiem vairāk

vai mazāk centās dzejnieku pārliecināt par savu politisko uzskatu pa-

rt)/ibu.

Taču bija vēl otra ietekmes sfēra, un tā stāvēja nomoda par to, lai

Rainis saņemtu pareizu informāciju, lai viņš netiktu atrauts no Latvijas

Sociāldemokrātijas politikas un taktikas maģistrālā virziena. Tie bija

latviešu sociāldemokrāti
— marksisti. Daudz jau to Latvija nebija pali-

cis. Cits cietumā, cits emigrācijā, cits — notiesāts uz nāvi.

Vissistemātiskāk sakarus ar Raini uzturēja P. Stučka Diemžēl ir at-

rasta tikai dala P. Stučkām rakstīto Raiņa vēstuļu, jo, kad 1910. gada

jūnijā P. Stučkas Pēterburgas dzīvoklī notika kratīšana, viņam «atņem

1 Stučka P. Rakstu izlase. 1. sēj. R., 1976. 310. lpp.
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Juridisko lietu dokumentus un materiālus, Raiņa un Aspazijas dzejoļu

grāmatas un Raiņa 1907.—1910. g. vēstules»'.

Arī no tām vēstulēm, kas ir mūsu rīcībā, redzam, ka P. Stučka aici-

nāja Rāmi darboties daiļliteratūrā un literatūras kritikā, publicēja

viņa dzejoļus sociāldemokrātiskajā — marksistiskajā rakstu krājumā

«Atvases», kuiu «noorganizēja pēc Stučkas ierosinājuma ar V. I. Ļeņina

piekrišanu un KSDSP CX daļēju materiālu atbalstu 1907. gada beigās

Pēterburgā»2
.

Rainis tomēr pret P. Stučkas piedāvātajām sadarbības iespējām iztu-

rējās diezgan rezervēti. Viņš Joprojām nespēja tikt pāri tām rūgtajam

mielēm, k.idas viņa apziņā bija ieviesuši senie personiskie pārpratumi

starp abām ģimenēm. Tāpēc Rainim dažkārt aiz vecas inerces izlauzās

kads netaktisks, nepārdomāts vārds par P. Stučku.

1909. gadā attiecības vēl saasināja Bisnieka fonda lieta. Rigas Lat-

viešu Amatnieku palīdzības biedrības Krājaizdevu kases valde,kas p ir-

zināja P. Bisnieka fondu, bija izsludinājusi prēmiju par labākajiem lat-

viešu literatūras darbiem. Rainim kā politiskam emigrantam, kuram

darbiba Latvijā aizliegta, kases valde prēmiju piešķirt baidījās, tāpēc

ierosināja prēmēt Aspaziju un A. Alunānu. P. Stučka kā prēmijas ko-

misijas loceklis centās panākt prēmijas piešķiršanu Rainim, bet. kad tas

neizdevās, no komisijas izstājās. Rainis, protams, uztvēra P. Stuēk.is

viedokļa politisko akcentu, tomēr nostāšanas pret Aspaziju viņam kremta.

Galu gala ari Aspazija viņai piespriestos 800 rubļus nesaņēma. 1910. gi'ia

augusta vidū Dora un Pētens Stučkas apmeklēja Raini un Aspa-iju

Kastaņolā un attiecības starp abām ģimenēm uzlabojās.

Rainim uz Sveici rakstīja arī Latvijas Sociāldemokrātijas darbinieks

P. Dauge. Saņēmis viņa atzinību par «Kluso grāmatu», Rainis 1910 gadā,

iepriecināts un aizkustināts, atbildēja: «.. cik laimīgs es būtu bijis, rik

daudz vairāk un labāk es būtu ko pastrādājis, kad agrāk man būtu

palīdzējuši tik mīli vārdi kā Tavi!» (251. vēst.)

Tāpat Rainis sarakstījās ar aktīvo 1905. gada revolūcijas dalībnieku

K. Zuti. kurš līdzīgi Rainim dzīvoja emigrācijā un kopš I<*>6. gada bija

Latvijas Sociāldemokrātijas Ārzemju komitejas loceklis. Diemžēl K. Zu-

tim rakstītās Raiņa vēstules nav saglabājušas.

Sakarus ar Raini centās nodibināt arī J. Jansons (Brauns). Veco pār-

pratumu dēj Rainis bija atturīgs, taču par grāmatu «Fauni vai

klauni?» 1908. gada 21. jūlija vēstulē B. un L. Skujeniecēm un J. Dam-

bekalnam atzīmēja — «esam jau lasījuši, skaisti rakstīts» (102. vēst ). Sa-

1

Stučka P. Rakstu izlase. 1. sēj. R., I<>76, 513. lpp.
1

Latvijas Komunistiskās partijas vēstures apcerējumi. 1. sēj. R., \<V,\,

179. lpp.
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ņēmis no J. Jansona (Brauna) viņa grāmatu «Baltijas revolūcija» ar

vftltijuma ierakstu — «Mīļam neaizmirstamam Rainim par pieminu pa-

gājušām un nākošām cīņām no Janča» —,
Rainis 1911. gada 27. no-

vembrī autoram sirsnīgi pateicās un jau nostājās uz izlīguma ceļa: «Bet

ar laiku mūsu naids un mila, un darbi visiem tikuši vienaldzīgi un aiz-

mirsti, tik mums ne, — tik šaurā lokā mēs griežamies [..]. Visi pusmūža

rūgtuma gadi nav paspējuši arī man likt Tevi aizmirst, — lai tad paši

tie gadi top aizmirsti arī no mums» (454. vēst.).

Bija cilvēki, kuriem nepatika Raiņa kontakti ar revolucionārajiem

sociāldemokrātiem, un tie izmantoja visas iespējas nesaskanu sēšanai,

sarīdišanai, šo kontaktu izjaukšanai. Kad 1911. gadā Pēterburgas «stu-

denti marksisti» presē vērsās pret Aspaziju, kas bija publicējusies «Dzim-

tenes Vēstnesī», Rainim, kā viņš apgalvoja, pienākušas ziņas, ka tas

bijis visu peterbuidziešu, kā arī P. Stučkas un .1. Jansona (Brauna), ko-

pīgi organizēts karagājiens ne vien pret Aspaziju, bet arī pret Raini.

J. Jansons (Brauns) savā atbildē nomierināja dzejnieku, ka tās Ir

tukšas baumas. Tomēr disonanses Raiņa jūtīgajā dvēselē palika.

Tāda, pret aizvainojumiem, arī iedomātiem, kāpināti jūtīga bija

viņa daba, un tā mocīja viņu garīgi un fiziski. Sai gadījumā (un ari

dažos citos) Raiņa satraukuma radītāja patiesībā bija Aspazija ar

saasināto polemiku pret Pēterburgas studentiem (pirms tam viņa

bija polemizējusi ar Bernes studentēm). Rainis pret savu gribu tika

ierauts nevajadzīgos konfliktos. Viņā modās visādas aizdomas, Aspaziju

aizstāvot, viņš saka cilvēkiem pārmest intrigēšanu, saasinājās attiecības

ar draugiem un paziņām. Tika traucēta literārā darbība. Rainis nervo-

zēja, saērcinājās un nereti nonāca turpat vai līdz histēriskam satrau-

kumam.

Taču savu ceļu Rainis zināja labi. Neraugoties uz renegātu un opor-

tūnistu ielenkumu, Rainis bija kopā ar tiem revolucionāriem, kas par

savu pārliecību tika notiesāti ar katorgu vai nāves sodu. To apliecina

dzejoļu krājumi «Klusā grāmata» un «Tie, kas neaizmirst», to apliecina

Raiņa vēstules politiskajiem katordzniekiem F. Roziņam un V. Dernid-

nim uz Rīgas Centrālcietuma katorgas korj)usu. Rainis uzmundrināja

viņus, vēlēja speķu un izturību, aicināja ticēt nākotnei: «Es dzirdu, ka

Tu uzturoties spirgts arvienu, un priecājos uz nākotni, kad Tu būsi ari

brīvs» (V. Dermanim 1911. gada 8. janvārī, 297. vēst ). 1911. gada

11. janvārī (304. vēst.) viņš lūdza, lai J. Dambekalns nogādā F. Rozi-

ņam un V. Dermanim uz cietumu krājumu «Tie, kas neaizmirst». Rak-

stot Aspazijai uz Cīrihi, Rainis lika sirsnīgi sveicināt uz nāvi notiesātā

A. Herteļa māsu. Rainis sarakstījās ar A. Herteļa māsu un brāli V. Her-

teli, diemžēl šis Raiņa vēstules nav saglabājušās. Šī sarakste saistījās

galvenokārt ar to, ka Rainis 1908. gada beigās sāka vākt materiālus

iecerētajam A. Herteļa piemiņas izdevumam. \

Raiņa vēstules liecina, ka viņš lasījis, lai gan nesistemātiski, «Cīņu»
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(to viņam piesūtīja F. Roziņš), tāpat sociāldemokrātiskos un kreisos

pceses izdevumus. Rainis, piemēram, lūdza viņam sūtit Briselē iznākošo

Latvijas Sociāldemokrātijas Ārzemju komitejas izdevumu «Sociāldemo-

k- .tijas Vēstnesis» un brošūras, ko izdeva komiteja. Tāpat viņš lasījis

legālo marksistisko žurnālu «Nākotne», kas iznāca Rīgā, kreiso poli-

tisko un literāro laikrakstu «Ziemelis», kas iznāca Pēterburgā. Bet

J. Jansona (Brauna) vadītajā laikrakstā «Vārpas», kas tāpat iznāca Pē-

terburgā, aktīvi līdzdarbojās arī pats.

Mēs zinām, ka Rainis ar savu daiļradi visus Šveices emigrācijas ga-

dus cīnījās par sociālisma ideāliem. Kā dzejnieks un nevis kā politiķis.
To svarīgi atšķirt. Ne velti P. Stučka, kā iepriekš minēts, aicināja Raini

li>l/darboties sociāldemokrātiskajā presē tieši kā dzejnieku. P. Stučka

visu mūžu augstu vērtēja Raiņa dzejnieka, proletariāta dzejnieka, de-

vumu. Vēlāk, aizstāvot Raini pret proletkultiešiem, P. Stučka uzsvēra, ka

d/ejnieks jāvērtē pēc viņa dzejas, un tādā aspektā Rainis, kā teica

P Stučka, bija un paliks proletariāta dzejnieks.

Arī Rainis pats emigrācijas gados ne reizi vien atgādināja, ka viņš

nav politiķis, bet — dzejnieks, kas pauž partijas idejas, stāv proleta-
riāta pusē. Kādā 1906. gada vēstulē Rainis rakstīja: «Tikai garīgā cīņa

bijusi aizvien mans arods..» (14. vēst.). 1907. gadā Rainis atzīmēja, ka

reakcijas apstākļos šī garīgā, resp., ideoloģiskā, cīņa iegūst īpaši svarīgu
lomu: «.. cīņa dzimtenē pamazām sākusi pieņemt citādu veidu, asas

formas ir izzudušas, sākusies lēna saimnieciska un konstitucionāla] at-

tīstība. Tur vajga cīnītāju taisni garīgiem ieročiem ..» (52. vēst ).

1908. gada 27. februārī Rainis atgādināja: «Mans stāvoklis paliek tas

pats vecais: aktīvas darbības politikā es arī neņemu, mans ierocis arī

māksla, tikai man noteikta politiska pārliecība..» (72. vēst.). Tā paša

gada 10.—12. augusta vēstulē Rainis teica vēsturiskos vārdus: «Mana

dzeja ir priekš proletariāta, un viņas uzdevums to stiprināt garā un

jūtās uz lielo gaitu» (106. vēst.). Skaidrāk savu politisko, šķirisko kredo

•'teikt nevarēja!

Visai šī emigrācijas posma korespondencei vijas cauri pastāvīga
•< uņa interese par latviešu strādniecības sabiedriski politisko nostāju.
Tiešu kontaktu ar Latvijas strādniecību un tās pārstāvjiem Rainim

tālajā Šveicē nebija. Arī avīžu informācija viņu ne vienmēr apmieri-

nāja, un viņš bieži uzdeva jautājumus tiem cilvēkiem, ar kuriem sarak-

stījās. Viņš gribēja zināt, kā pret to vai citu parādību attiecas strād-

nieki. Tāpēc, piemēram, 1911. gada 11. janvārī jautāja: «Kāds Rīgā v*

skats strlādniejkos uz «Dzīvi»? [..] Vai var viņā rakstīt?» (304. vēst.).

Rainis allaž pasvītroja, ka strādniekiem pašiem jāuzņemas sava lik-

teņa kārtošana, un tāpēc par likumsakarigu uzskatīja to, ka «proleta-

riāts sāk nošķirties no sikbirģe|iera, demokrātija sadalās, kopā iešana

pamazām tiks retāka» (239. vēst.).
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īpaši Raiņa uzmanibu saistīja strādniecības attieksme pret teātri.

Vioš bija pārliecināts, ka strādnieku arodniecisko biedrību iesaistīša-

nai Jauna Rīgas teātra vadībā ir loti nozīmīga loma un sadarbība starp

te.it ri un strādniecību jāsekmē. Noraizējies viņš jautāja K. Kirpēnam:

«Vai strādnieku delegāti nejūtas it kā atstumti no teātia vadības puses?
Tas butu ļoti nepareizi» (340. vēst.).

Par strādnieku biedrību iesaistīšanu buržuāzijas un sīkburžuāzijas

vadītos pasākumos Latvijas Sociāldemokrātija tolaik domas dalījās. Tika

izteikts viedoklis, ka šāda sadarbība nav lietderīga. Raiņa nostāja šajā

jautājumā balstījās uz strādniecības šķirisko attieksmi piet māk-

slu: «Savu iekaroto pozīciju teātrī strādniekiem nederētu atstāt; bir-

ģeļi vieni no teātra iztaisīs balagānu un kinematogrāfu, un stradnie-

kiem bus aizsprostots viens izglītības avots» (239. vēāt.).

Ar dziļu gandarījumu Rainis secināja: «Sevišķi ārkārtīgs fakts ir, ka

str[ādnie]ki teātri, mākslu vispār padarījuši par savu lietu; tas nav

nekur citur tādā mērā kā pie mums, latviešiem» (turpat). Un tāpēc

pareizais ceļš, pēc Raiņa domām, būtu tāds, ka mākslas iestādes uztu-

rēšanai jāizmanto birģeļu līdzekli, bet garīgā vadība jāpatur strādnie-

kiem savās rokās.

Sķiriskums un partejiskums raksturīgs visai Raiņa estētisko uz-

skatu sistēmai, kura šī perioda vēstulēs atklājas platu un dauti/pusigi.

Rainis kategoriski noraidīja tādu estētiku, kas apmierinājās ar pa-

sīvu, vērojošu īstenības atainojumu un Uldiem tēliem, kuri atrauti no

apkārtējās dzīves, no cilvēku darbības. Dzejas augstākais mērķis,

Raiņa izpratnē, ir «dzīvas gribas daibs, kas jiats dzīvs un dara dzīvu»

(71. vēst.). Rainis prasīja jaunu estētiku un centās to radīt ar savu

dzeju, ar «Uguns un nakts» dzīvajiem, organiskajiem simboliem. Ru-

nājot par «Uguns un nakts» idejiski filozofisko saturu, dzejnieks atklā-

jas kā vēsturiskā materiālisma, kā K. Marksa mācības realizētājs māk-

slas valodā: «. .es idejas gribēju arī tēlot viņu augšanā, attīstībā, dia-

lektiski [. .) kā Markss pirmais tēloja un lūkoja saprast sabiedrību dia-

lektiski» (85. vēst.). Skatīdams sabiedrības attīstības likumības no vēs-

turiskā materiālisma pozīcijām, Rainis varēja droši apgalvot, ka prole-

tariāta cīņa, neraugoties uz reakcijas spaidiem, turpināsies un pieaugs

savā spēkā: «.. ka cīņas gars, faktiski uzliesmojis, atslābst( tas neno-

zīmē, ka tas būtu beigts, tūkstoškārt tas atkal uzliesmos un ir aizvien

audzis, arī atslābdams, — to māca vēsture, un vēsturiskais materiālisms

tam nerunā pretī» (106. vēst.).

Uzlūkojot dzeju un mākslu vispār par sabiedrisku speķu, par dzīves

veidotāju spēku, Rainis nevarēja pieņemt dekadenci, kura jo plaši sa-

zēla tieši pēcrevolūcijas gados. Dekadenci vimš pirmām kārtam uztvēra

kā renegātismu —
atteikšanos no revolūcijas. Tieši tādā aspektā viņš

asi kritizēja J. Akurateru, V. Eglīti, J. Jaunsudrabiņu, K. Skalbi un

visus tos deviņus latviešu rakstniekus kopumā, kuri 1906. gada žur-
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nālā «Dzelme» ar savu deklarāciju, starp citu, atteicās no marksisma.

Noraidošajā attieksmē pret dekadenci Rainis bija joti konsekvents. Vēl

1910. gada, kad «Mājas Viesis» sāka iespiest J. Akuratera rakstu, kurā

aizstāvēti dekadenti un kritizēts J. Jansons (Brauns) un citi sociāldemo-

krāti, Rainis uzrakstīja pārmetumu pilnu vēstuli redaktoram P. Zālītēm

un atteicās no līdzdalības «Mājas Viesi» (241. vēst ).

Rainis nepieņēma «tīro mākslu», nosodīja mākslas aiziešanu no dzī-

ves, no laikmeta, no tautas interesēm, darba cilvēku ciešanām un sāpēm.
Ar lielu rūgtumu viņš par pēcrevolūcijas laika latviešu literatūras at-

rautību no dzīves rakstīja: «Šinī brīdī man visa latviešu literatūra izlie-

kas nesvarīga, kad lasu par 4 latv. meitenēm, kas Rīgā cietumā uz

nāvi nopērtas» (90. vēst.. 1908. gada 16 maija).

Raiņa idejisko un estētisko pārliecību raksturo arī vēstules, kurās

viņš runā par savu darbu, īpaši «Uguns un nakts» rašanos, mākslinie-

ciskajām un filozofiskajām īpatnībām, tēlu sistēmu v. tml. Tas Joti vēr-

tīgs, interesants materiāls.

Par aktuālu notikumu Raiņa dzīvē Šveices emigrācijas pirmajā posmā

izvērtās lugas «Uguns un nakts» iestudējums Jaunajā Rīgas teatu

Pirmizrāde notika 1911. gada 26. janvāri (8. februārī). Šis uzve<iums

bija viena no lielākajām, ja ne pati lielākā latviešu skatuves mākslas

uzvara pirmspadomju laikā. Raiņa dziļās domas un skaistā dzeja, J Ku-

gas krāšņās dekorācijas, N. Alunāna mūzika, A. Mierlauka režisonskā

mērķtiecība un prasme saliedēt lomu tēlotājus vienotā, organiskā an-

samblī guva tautas masās tik lielu atsaucību, tādu interesi par teātri,

kāda Latvijā vēl nebija piedzīvota. Turklāt strādnieki bija ziedojuši

teātrim ievērojamas naudas summas, lai iestudējumu varētu sagatavot

tik krāšņu un pilnīgu. Ne velti pēc pirmizrādes Rainis kādā vēstulē

rakstīja, ka «Uguns un nakts» ir strādnieku luga divkāršā nozīmē.

Tā bija medaļas spožā puse. Raiņa korespondence atklāj medaļas

otru pusi, un tā nebija tik mirdzoša. To apēnoja nemitīgas bažas, ne-

skaidrības, sarūgtinājumi, pat traģika.

Rainis bija dziļi ieinteresēts ne tikai, lai «Uguns un nakts» uznāktu

uz skatuves, bet arī lai luga gūtu pilnvērtīgu skatuvisko atveidu. Dzej

nieks apzinājās sava darba novatoriskumu un to, ka teātrim tāpat jāiet

jaunu meklējumu cejš. Šo rūpju rezultātā izauga plaša sarakste ar

Jauna Rīgas teātra darbiniekiem. Teātris, cīnīdamies ar finansiālām

grūtil*ām un vadības vīru nesaskaņām, ne vienmēr ievēroja autora vēl-

mes. Izcēlās ažiotāža ari ap Spīdolas un Laimdotas lomām, kuras gri-

bēja tēlot vairākas rktrises. Tā bija saprotama vēlēšanās, jo tādi tēli —

dzivi, organiski simboli uz latviešu skatuves uznāca pirmoreiz. Cīna par

lomām noveda pie intrigām. Visa rezultātā Rainis par iestudēšanas

gaitu saņēma pietrunīgas, dažkārt tīši maldinošas un pat demagoģiskas

ziņas Rainim tika atņemta drošības sajūta, vai vispār viņa luga iznāks

Uz skatuves, radās bažas par visa teātra likteni. Dzejnieks kļuva ner-
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vozs, aizdomīgs, nereti ass un aizvainots. Tas viņam bija mokošs pār-

buudījumu laiks, kas nebūt nebeidzās ar pirmizrādi.

Rainis neredzēja sava darba uzvedumu. Nācās samierināties ar to, ko

sniedza recenzijas (kuras, starp citu, bija stipri tālu no lugas patieso

vērtibu izpratnes), paziņu vēstules, atsūtītās fotogrāfijas. Tā bija dzej-

nieka traģika. Viņam šķita, ka savus darbus nekad vairs pats neredzēs

(E. Melngailim 1911. gada 22. maijā, 359. vēst.). Tajā pašā vēstulē viņi

atcerējās nelaimīgo L. van Bēthovenu, kas kurluma dē| nedzirdēja

savu mūziku. Sim pārdzīvojumam pievienojās rūgtums vēl par to, ka

pēc spožā, skatītāju allaž pāipildītā «Uguns un nakts» uzveduma Rai-

nim nācās kaulēties ar Jaunā Rīgas teātra direkciju par autora hono-

rāra saņemšanu. Rainis atkal nervozēja, apvainojās, bija pat gatavs aiz-

liegt «Uguns un nakts» tālākās izrādes.

Ar tikpat lielu līdzdalību Rainis sekoja savu lugu, dzejoļu grāmatu,

Kopotu rakstu iespiešanas gaitai. Korespondence ar izdevējiem E. Birz-

nieku-Upīti un A. Gulbi rāda, ka Rainis vēlējās, lai viņa grāmatas
būtu glītas un reizē lētas, visiem pieejamas.

Raiņa sarakstei ar viņa un Aspazijas darbu izdevējiem un publicē-

tājiem, tāpat ar pilnvarniekiem Latvijā, traģisku pieskaņu piešķīruši

grūtie materiālās dzīves apstākļi, pastāvīgais trūkuma un bezizejas stā-

vokļa bieds. lenākumi no literārās darbības bija vienīgais eksistences

līdzeklis. Turklāt Aspazija bieži slimoja, bija jāatbalsta Aspazijas māte

un daiba nespējīgais brālis Latvijā, Rainim pašam bija nepieciešama

sanatorija veselības uzlabošanai. 1908. gada 9. jūnijā (99. vēst.) Rainis

sūrojās, ka «dzīvot no rakstniecības pie latviešiem ir neiespējami, tur-

klāt vēl ar manu pārliecību». Tāpēc, rakstot izdevējiem, Rainis allaž

atgādināja par honorāru, centās panākt izdevīgākus noteikumus. Tolaik

honorāra lielumu noteica uz autora un izdevēja savstarpējas vienoša-

nās pamata. Katiai pusei bija savas intereses. Bieži izdevēji strādāja ar

zaudējumiem un tādos gadījumos palika parāda autoriem. Dažkārt šādi

konflikti nonāca lidz tiesai. Arī Rainim un Aspazijai nereti gadiļās

publicēt darbus par pusvelti un ilgi gaidīt uz honorāru samaksu. Bija

gadījumi, kad dzejnieku bezpalīdzīgo stāvokli izmantoja negodīgi cil-

vēki.

Taču reizē jāatzīmē, ka Rainim nekad nenācās kaulēties ar E. Birz-

nieku-Upīti un A. Gulbi. Tieši E. Birznieks-Upītis ar honorāru regulāro

piesūtīšanu lielā mērā nodrošināja Raiņa un Aspazijas eksistenci emi-

grācijas pirmajos gados. Un tomēr Rainis nepieļāva honorāra paaugsti-

nāšanu, ja tas nesa zaudējumus izdevējam. Tā, piemēram, padzirdējis ka

E. Birznieks-Upītis par Raiņa Kopotiem rakstiem taisās palielināt hono-

rāru uz sava rēķina, dzejnieks kategoriski protestēja — «tā ir ne-

iespējama lietai Jums honorārs jāmaksā no veikala ienākuma, nevis no

savas kabatas. (..] Ne mūsu tauta, ne mēs nevaram to prasīt, ka Jūs

izdodat grāmatas aiz skaidias labdarības» (349. vēst.).
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Tādējādi Raiņa korespondencē daudz vietas aizņem dažādas finansu

un saimnieciskas lietas. Taču Raiņa prasībās un rūpēs nebija nekā pār-

spīlēta. Tā bija dzīves ikdiena, sūra un pelēka ikdiena, kuru allaž pa-

vadīja bažas par iztiku, bažas par savu nenodrošināto stāvokli.

Līdzās oriģmālgrumatām, kas iznāca šai periodā («Zelta zirgs», «Uguns
un nakts», «Indulis un Ārija», «Klusā grāmata», «Tie, kas neaizmirst»,

«Včja nestas lapas»), nozīmīgs notikums musu kultūras dzīvē bija

Raiņa kā redaktora un A. Gulbja kā izdevēja kopīgi realizētā «Univer-

sālās bibliotēkas» lēto izdevumu sērija. Rainis aizrautīgi iedvesmoja,

atbalstīja, ar padomiem veicināja šo pasākumu kā latviešu tautas ceļu

uz pasaules kultūras apguvi un tāpēc «Universālo bibliotēku» ieteica

balstīt uz labiem klasiku tulkojumiem, jo, Raiņa vārdiem runājot, pa-

saules literatūra «vienīgā spēj dot pamatu un spēku ne vien personām,
bet masām un virzieniem. No kultūras visuma uzņemšanas vien tik

var izaugt kas jauns un liels» (285. vēst.).

Savukārt citām Raiņa vēstulēm skanēja cauri rūpe par to, lai lat-

viešu valodā iznāktu K. Marksa «Kapitāla» tulkojums, tāpat apcerē-

jumi par K. Marksa mācību.

Tā ari tālajā Šveicē Rainis dzīvoja lidzi visam tam, kas notika

dzimtenē, kā spēdams cīnījās par latviešu tautas attīstību tiklab kultū*

ras, kā progresīva idejiskuma ziņā.

Šveices emigrācijas periodā Rainis dzīvoja Kastaņolā. Taču laikā,

ko aptver šis vēstuļu sējums, Rainis četras reizes atstāja Kastanolu, un

līdz ar to viņa korespondence sūtita no dažādām citām vietām. Pirmo-

reiz — 1906. gada septembrī — Rainis apmeklēja Lokāmo, Menadžo,

Komo, Porlecu, interesēdamies, vai šeit nebūtu labākas apmešanās iespē-

jas nekā Kastaņolā. Otrreiz — 1909. gada jūnija pirmajā pusē — viņš ap-

ceļoja Madžores ezera gleznaino apkārtni. Trešoreiz viņš 1911. gada ok-

tobra beigās un novembra vidū dažas dienas pavadīja Cīrihē, kur Aspa-

zija ārstējās. Ceturtoreiz — tā paša gada decembra sākumā — viņš

pats devās uz Cirihi un dzīvoja sanatorijā līdz gada beigām.

Atšķirībā no iepriekšējiem šī izdevuma vēstuļu sējumiem, kur As-

pazijai rakstītās vēstules ir saglabājušās, šajā sējumā bieži nākas Izlī-

dzēties ar to melnrakstiem (pašas vēstules nav atrastas). Neliela dala

šai sējumā ievietotās korespondences ir publicēta («Atpūtā», «Literā-

rajā mantojumā», «Raiņa Gadagrāmatā» v. c). Bet, tā kā šīs publikācijas

ir izdarītas pēc Raiņa nāves, tad zinātniskajā izdevumā Raiņa kores-

pondence tiek iespiesta pēc mūsu rīcībā esošā rokraksta gatavākās re-

dakcijas, t. i., ja vēstule nav atrasta, — pēc melnraksta vai pat uzme-

tuma. Ja rokraksts nav saglabājies, iespiežam pēc agrākā publicējuma.

Tās vēstules, kas publicētas Raiņa dzīves laikā, arī šajā Izdevumā tiek

iespiestas pēc pirmpublicējuma teksta. Ja atsevišķos gadījumos bijis

n< pieciešams atkāpties no iepriekš minētajiem vēstuļu publicēšanas

principiem, par to tiek paskaidrots attiecīgās vēstules tekstologiskajā
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pasē, resp., komentāros Vēstuļu datējumu precizēšanā izmantota ari

Raiņa piezīmju grāmatiņa (mv. nr. 128171). Raiņa, kā ari viņa Rietum-

eiropā dzīvojošo korespondentu vēstules, uz kuram dotas atsauces ko-

mentāros, datētas pēc jaunā stila. Raiņa Krievijas korespondentu vēs-

tules, tāpat notikumi Krievijā datēti pēc vecā stila, iekavās atzīmējot

arī attiecīgo datējumu pēc jaunā stila.

Vēstuļu tekstos saglabāti atsevišķi Rainim raksturīgi vārdu, kā ari

daiļdarbu, iestāžu un organizāciju nosaukumu saīsinājumi («U. v. N»,

«Ug. v. N.» — «Uguns un nakts»; «Tālas noskaņas», «T. N » v. c. —

«Tālas noskaņas zilā vakarā»; J. teātris — Jaunais Rīgas teātris;

U. B. — «Universālā bibliotēka» v. c), tāpat Raiņa rakstības īpatnības

(nav, majs, māmiņa, dnstēt, intrese, vajdzība, Castagnola utt). Daž-

kārt Rainis nebija konsekvents, vienu un to pašu vārdu (piemēram,

Iniņa un miņa) rakstīja atšķirīgi, reizēm pat vienā vēstulē. Ari šī ne-

konsekvence ir saglabāta.

Interpunkcijā pamatos ievērotas mūsdienu latviešu literārās valodas

normas.

KOMENTĀRI VĒSTULĒM

i.. Priedītim

Kastaņolā 1906 gada 18 jūl jā (7. lpp.)

Atklātne (15745). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Raiņa

piezīmju grāmatiņas. Kastaņolas pasta zimogs — 19.7.6. Atklātne ad-

resēta: Russland (Polen). Herin Ingenier B. Priedit. Sosnovice, Milo-

vizer Eisenwerk.

1 Kopš 1900. g. Brencis an Anna Priedīši dzīvoja Polijā, Sosnovicē,

Brencis strādāja Milovices dzelzs velmēšanas rūpnīcā.

3 Atklātne: melnbalts fotoattēls — Kastaņolas baznīca un Sansalva-

tores kalns.

*
..

der schone Pauly, vai das ist schdn? (vācu vai.) — skaistais

Pauli, vai tas ir labi?

4 Inženieris B. Prieditis dažādos izdevumos dēvēta gan par Brenci,

gan Borisu. (Sīkāk par to, kā ari citas biogrāfiskas ziņas par B. un A

PTiedīšiem skat.: Upītis J. Jaunstrāvniece Ņina. — RGGr, 1977, 133.—

139. lpp.)

Priediši bija nodomājusi atvaļinājuma laikā aizbraukt uz Sveici un

apciemot abus trimdiniekus. Taču 27. jūn. (10. jūl.) (21741) A. Priedite

rakstīja: «Paulis ļPriedīšu piecgadīgais dēls] saslima ar tīfu un tagad

nav i ko domāt no biaukšanas. Varbūt biauks Brencis viens, kad ar

Pauli ies uz labo pusi.»



459

• A. Ulpes un A_ Priedites brālēns Pauls Leonhards Vagulls. Kā

Vietalvas—Odzienas pagasta rīcības komitejas priekšsēdētājs pēmis

dalību 1905. gada notikumos, tādēļ bija spiests emigrēt uz Sveici, kur

vēlāk mācijies Berncs un Bādenes mācību iestādēs, ieguvis inženiera

grādu. Rainis sarakstē lietojis apzīmējumus brālēns, «brālēns» un tale-

nieku brālēns.

2.

P. Birkertam

Kastaņolā 1906. gada 19. augustā (7. lpp.)

Vēstules melnraksts (114472) un tīrraksta fragments (16993, sākot

ar vārdiem «Ar Nļakotni]» man ar bijis pasta gadījums.») Pirm-

publicējums A, 1932, 404. nr., 15. lpp., bet adresāta un datējuma. Ad-

resāts noteikts pēc vēstules satura un P. Birkerta atmiņām (Birkerts P.

Svešumā un dzimtenē. — Krāj.: Tikšanās ar Raini. R„ 1965, 118. —

119. lpp), datējums — pēc satura un Raiņa piezīmju grāmatiņas.

1 P. Birkerts bija nosūtījis Rainim F. Roziņa (ps. Āzis) vēstuli un

savu pavadvēstuli, kā arī atsevišķus «Cīņas» numurus un citu litera-

tūru, kas iznākusi ārzemēs.

*
1906. g. augustā P. Birkerts no Cīrihes pārcēlās uz ASV.

8
Žurnālam «Nākotne» iznāca tikai 4 numuri, kad ar Pēterburgas

Tiesu palātas 1906. g. 10. (23.) jūn. lēmumu to aizliedza izdot. Žurnāla

2 nr-ā (72. lpp ) nodrukāts Raiņa dzejolis «Liesma un varODS».

4 Tā paša gada augustā, kad laikraksta izdošana tika apturēta, par

vienu no apturēšanas cēloņiem varas iestādes minēja ari divus Raioa

dzejoļus. Raiņa bažas par partijas biedru attieksmi pret viņa daiļradi

un darbību legālajā presē nereti bija saistītas ar objektīvas informāci-

jas trūkumu un dažādiem pārpratumiem. (Skat. arī šī sējuma komen-

tāru 450 —451. lpp )

1 Vēstules tīrrakstā un pirmpublicējumā vēl seko teksts: ««R[īp*s]

Afvīzes]» denunciāciju man piesūtīja, vai tiks kaut kādā veidā atbil-

dēts? vai ir jau? Ko darīt tiem, kas vārdā saukti? Man ari pārmests,

ka es uz partijas rēķina braukājot apkārt, kur es taru te sēdu gandri*

kā cietumā.»

Domāts S. P. raksts «Patiesība par mūsu sociāldemokrātiem», kas

publicēts «Rīgas Avizē» 1906. g. jūnijā. Autora pozīciju pret Latvijas

Sociāldemokrātijas darbiniekiem raksturo redakcijas sniegtā piezīme avī-

zes 15. (28.) jūn. numurā: «Sīs skices mums piesūtītas no vfra, kas

agrāk pats bij padevies sociālistu mācibām
ļ

bet tad rjēc tuvākas lepa-

zīšanās ar ēīs mācības latviešu praviešiem ar īgnumu no latviešu so-

ciālisma atrāvies.» Raksts vērtējams kā ķengu un apmelojumu savār-

stījums pret redzamākajiem partijas darbiniekiem Tajā pieminēts ari

Rainis, kurš līdz ar citiem «tūres taisa pa Vakareiropu» un «kuram

netrūkst nekā».
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Sai sakarā J. Kovaļevskis vēstulē Rainim 1906. g. 25. aug. (19046)

rakstīja: «Nesen satiku Ansi [Buševicu?], kurš bija atbraucis darīšanās.

Vipš sacīja, ka partija neatbildēs «Rīgas Avīzei» kā huļigānu lapai.

Uz strādniekiem nav ķengāšanās atstājusi iespaida. Tā lieta ir jau

puslīdz aizmirsta.»

3.

A. Deglavam

Kastaņolā 1906. gada 19. augustā (8. lpp.)

Vēstule (FBR, K. Egles f., 476, 3). Pirmpublicējums. Datējums noteikts

pēc Raiņa |>iezimju grāmatiņas. Kastaņolas pasta zīmogs — 20.8.6.

Saglabājusies aploksne ar adresi Aspazijas rokrakstā: Herrn A. Deglau.
Park Str. 4a, Qu 23, Tennison. Russland, Riga.

1 26. jūl. (8. aug.) vēstulē (77660) A. Deglavs rakstīja, ka gada sā-

kumā pēc advokāta G. Zemgaļa uzaicinājuma sācis strādāt «Jaunajā

Dienas Lapā», bet pēc avīzes apturēšanas — «Mūsu Laikos». «Sākot ar

15. jūniju, esmu no redakcijas izstājies. Tagad sitos šā tā, strādāju

līdzi «Mūsu Laikiem» un jūlijā tiku nosūtīts uz Ķemeriera izrevidēt tu-

rienes sēru un dubļu avotus.»

3 A. Deglavs un viņa dzīvesbiedre Emma Deglava.

1 A. Deglava drāma «Sociāldemokrāti» — romāna «Liesma» (1898)

dramatizējums. 1906. g. luga ar nosaukumu «Pārcilvēki un sabiedriskie»

tika nodota cenzūrai, kas to aizliedza publicēt. A. Deglavs lugu pār-

strādāja, un ar nosaukumu «Vienpadsmitā stundā» tā pirmo reizi Iz-

nāca 1922. g. D. Zeltiņa un A. Golta apgādā.
* A. Deglavs (turpat): «Tagad ari esmu sarakstījis monogrāfiju par

H artmaņa «neapzinošo filozofiju» (..] Es šo darbu lasīšu pirms Rīgā

priekšā, kā domājams, atjaunotā «Auseklī». Esmu Hartmani apstrādājis

kritiski no mūsu stāvokļa un esmu savā darbā izteicis daudz jaunu

domu. Ja Elzai viņš patiks, tad es viņai to dāvāšu. Man vēl otrs darbs

padomā — mana paša filozofiskā sistēma.» Monogrāfija tomēr izdota

netika.

8 lecerētais laikraksts — vēlākais mēnešraksts «Auseklis».
9 A. Deglavs (turpat): «Bija izpaudušas baumas, ka Tu esot redzēts

Jūrmalā, un atkal Elza gribējusi īrēt Majoru Dubultu Labdarības bied-

rības zāli priekš izrīkojuma.»
1 A. Deglavs (turpat): «Par Zāliša pasākumu «Laiki» Tu laikam ari

būsi dzirdējis. Viņš uzsāka diezgan lepni — mani palīgā nesauca. To-

mēr laikraksts drīzi apstājās, un tam sekoja ķilda starp izdevēju un

redaktoru. Kā rādās, tad izdevēji bija cerējuši uz lielu peļņu, un var-

būt, ka Zālits arī bija devis tādas cerības. Bet «Laikam» nebija tādi

panākumi kā cerēts. Tagad Zālits sola oktobri izdot «Jauno Larku», di-
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bināt pats savu drukātavu un pat papīra fabriku. No Berlīnes (laikam

Dr. Baloža) tas varot dabūt 100000 rubļu lielu kapitālu. Ja tas tiesa,

tad jau būtu ļoti jauki.»

Pēc P. Zālītes rediģētā «Laika» (pēdējais numurs maijā) un «Laika»

Literāriskā pielikuma (pēdējais numurs aprīlī) apstāšanās projekts par

«Jaunā Laika» izdošanu netika realizēts.
1

A. Deglavs atbildes vēstulē 21. aug. (3. sept.) (77661) ziņoja, ka

Raiņa tulkotā F. Šillera luga «Marija Stjuarte» Derīgu grāmatu nodaļā

saņemta un drīz iznākšot. 1906. g. lugas tulkojums arī iznāca.

4.

A. Deglavam

Kastaņolā 1906. gada 8. septembrī (10. lpp )

Vēstule (FBR, K. Egles f., 476,4). Pirmpublicējums. Datējums noteikts

pēc satura un Raiņa piezīmju grāmatiņas.

1
Aleksandrs Ulpe.

J 1906. g. 13. (26.) maijā teātrī «Apollo» notika Aspazijas lugas

«Zeltīte» pirmizrāde; turpretim «Sidraba šķidrauta» izrāde, kas bija pa-

redzēta 1906. g. 12. (25.) februārī «Uļejas» zālē, tika aizliegta, kamēr

Baltijā pastāv kara stāvoklis.

21. aug. (3. sept.) (77661) A. Deglavs rakstīja: «[..] «apolieši» meklē-

jot pēc Tavas adreses, jo gribot piesūtīt Elzai honorāru par «Zeltīti»

un «Sidraba šķidrautu», kura izrādīšana tiem atkal atļauta.»
*

Sai laikā tika pārrunāti jaundibināmužurnāla «Auseklis» izdošanas

plāni.

*
Grāmatizdevējs D. Zeltiņš Rainim deva tiešu ierosinājumu Izveidot

kalendāra literāro daļu. Ar D. Zeltiņa starpniecību Iznāca «Virpuļa ka-

lendārs 1907. gadam» un «Virpuļa kalendārs 1908. gadam».
s A. Deglavs (turpat) rakstīja: «Kā būtu, ja Tu un Elza savus ma-

nuskriptus, kurus sūtīsiet uz Rīgu drukā, piesūtītu man pirmos priekš

nolasīšanas [atturības biedribāļ «Auseklī». Es Jums par to varētu izgā-

dāt kādu mazu atlīdzināšanu. Nolasītājus jau varētu dabūt.»

lA. Deglavs (turpat): «Es pats tagad strādāju pie kāda maza oriģi-

nāla; gribu attēlot kāda pilsoņa dvēseli ar visādiem kompromisiem.»

7A. Deglava satīra «Vistu kolonija» (MVM, 1904, 4. nr., 302.—314.

lpp, 350.—360. lpp).

"
«Lāpas» izdošanas plāns palika nerealizēts.

* Žurnālā «Pret Sauli» (1906, 1. nr., 39.—40. lpp.) bija levietota no*

liedzoša K. Krūzas (ps. Vēsmiņu Kārlis) kritika «Raiņa «Vētras sēja»».
10 Runa ir par Aspazijas rakstiem «Berga bazāra kalendārā». Ka-

lendāra sastādīšanā piedalijās arī J. Dravnieks.
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11 Rainis piedziņās J. Dravnieka un ī. Alunīna «Konversācijas vārd-

nīcas» (1891—1898.), kā ari Ripas Latviešu biedrības Derīgu grāmatu

noda|as izdotās «Konversācijas vārdnīcas» (1906 —1921.) sagatavošanā.

— Sīkāk skat.: Birkerts A. Jaunatrasti 450 Ralpa raksti («lite-

ratūra un Māksla», 1 ' >7, 6. jūl., 27 nr.) un Birkerts A. Jaunatrasti Raiņa

zinātniski raksti («Karogs», 1958, 1. nr., 98.—103. lpp.).

12 «Virpuļa kalendārā 1907. gadam» publicēti šādi Aspazijas darbi:

«Gada apskats». «Cienīgtēvu gaudu dziesma», «Pases revīzija», «Laika

noskaņa?», «Nekas vairs nav drošs».

11 Domāta pnsizbūvētā vasarnīca Jaundubultos, kur dzejnieki pava-

dīja 1904. un 1905. g. vasaras.

14 Fricis Augusts Eihholcs — jauns?lāvnleks, aktīvs 1905. g. revo-

lūcijas dalībnieks. 1906. gada rudenī notika vairākas tiesas prāvas pret

Eihholcu, viņu apvainoja muižu dedzināšanā, dažādos uzbrukumos. i tī-

rāku baronu nošaušanā utt. Sākotnēji viņš tika notiesāts uz 4 gaJi'-m

katorga, tad uz jaunu apsūdzību pamata piesprieda 20 gadus, (<<t

1909. g. notiesāja uz nāvi un nošāva Rīgas Centrālcietumā.

18 Laikrakstā «Tautas Tiesības» (1906, 3. nr., 15. aug.) ievietota ko

respondence «Neģēlīgs apmelojums» par tiesas prāvu, kas safabricēta

pēc Muntera liecības, ka F. Eihholcs esot vadījis bandu, kura gribē-

jusi aplaupīt biržas banku. Rakstā dots pretspars «Rīgas Avīzei», kura

pēc šī paša Muntera apgalvojuma arī Pliekšānu — Raini apsūd ■ »

bankas aplaupīšanā. Rainis bija nolēmis «Tautas Tiesībās» atspēkot

apmelojumu, taču laikraksts j>astāvēja neilgu laiku un oktobra sakumā

tika aizliegts.

5.

Aspazijai

Lokāmo 1906 gada 12 septembri (T3, lpp.)

Atklātne (103717). Pirmpublicējums. Atklātnes nosūtīšanas vieta un

datējuma noteikti j>ēc pasta zīmoga. Atklātne adresēta: Sig. Naglin.

Castagnola, pr. Lugano, Casa Cattaneo.

'
lespējams, Jānis Kreplins.

6.

J. Jankavam

Kastaņolā 1906. gida 24. se|>tembrī (14. lpp)

Vēstule (124853). Pirmpublicējums A, 1932, 405. nr, 15. lpp., ar

adiesātu «Parīzietim» un nepareizu datējumu — 1908. Raiņa vēstule
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Ir atbilde uz J. Jankava vēstuli, kas rakstīta 1906. g. 11. augustā Parīzē

(2 m7). Datējums noteikts jpēc vēstules satura un Raiņa piezīmju grā-
dioliņas.

Ld'..i;ds Skubiķis, kuiš šai laikā dzīvoja Cīrihē.

' Poi/e reslanie (franču vai.) — pastā uz pieprasījumu.

* Vilis Silipš, kurš septembri ieradās Parīzē.

4 11. aug. vēstulē J. Jankavs sniedza Rainim sīkas zinas par savu

izgl.tosanos Parīzē, atzīmēdams, ka ai īpašu aizrautību klausās lekcijas

par anarhosindikālismu, saskatot tajā «jaunu skolu» sociālisma teorijā.
Anarhosindikalisms — sīkburžuaz.iska, oportūmstiska strāva strādnieku

kustībā, ideoloģiskā un politiskā ziņā to ietekmēja anarhisms. Radās

19. gs. beigās — 20. gs. sākumā Francijā, Itālijā, Šveicē v. c, kur

stiklinieku šķirā bija izveidojies sikburžuāzisks slānis. Anarhosmdikā-

listi noliedza politiskas cīņas, strādnieku partiju un proletariāta dīkta-

tinas nepieciešamību, bet atzina sindikātu (arodbiedrību) organizētu

apvel sumu, kas iznicinātu valsti un politisko varu, radītu sabiedrību,

kuru vadītu sindikātu federācija; ieteica «tiešas rīcības» taktiku (eko>

nomiskais streiks, sabotāža, boikots).

J. Jankava sludinātās idejas, kas vēlāk kļuva pazīstamas kā īpašs

anarhosindikalisma paveids — jankavisms (arodbiedrību «neitralitāte»,

nepakļaušanās LSD vadībai utt), noveda viņu galēļd renegātismā un

reakcijas nometnē. LSD veica plašu izskaidrošanas darbu, publicēdama

legāla<a un nelegālajā presē marksistiski pamatotus darbus pret anar-

hosindikēlismu.

T.i kā cīņa pret jankavismu tika sākta savlaicīgi, šī proletariātam

kaitīgā strāva drīz izzuda. 1910. gada janvārī KSDSP CX plenārsēdē

LSD pārstāvis ziņoja, ka jankavisms vairs nespēj traucēt sociālde-

moki.'tijas darbu Latvijas proletariāta masās.

8 Giāmatu apgāda «Spēks» dibināšana.

J. Jankavs (turpat) rakstīja, ka L Baumanis nolēmis Rīgā izdot un

izplatīt labāko latviešu rakstnieku darbus, ari tulkoto literatūru un

zii .itniskus rakstus, kā pirmos izvēlēties Raiņa un Aspazijas dzejoļus.

Vēlāk šis sākotnējais izdevniecības plāns tika mainīts. (Sikāk skat.:

Riekstiņi L E. Birznieka-Upīša loma Raiņa darbu izdošanā. — Grām.:

lautas dzejnieks Rainis. 1865—1965. Rakstu krājums 100 gadu atcereL

R., 1965, 291.—301. lpp.)

*
Antoloģiska tipa dzejoļu krājums, ko izdeva Leimaņu Jānis Rīgā

1905. g. Krājumā publicēti Raiņa, Aspazijas, E. Veidenbauma, K. Skal-

bes v. c. dzejoļi.

' Crāmatizdevējs Jānis Ozols, kuru soda ekspedīcija nošāva 1906 g.

2. februārī Cēsis. Viņa izdotais «Vētras sējas» pirmais izdevums iznāca

1905. g.
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7.

E. Skubiķlra

Kastaņolā 1906. gada 25. septembri (15 lpp )

Vēstule (Liepājas Vēstures un mākslas muzejs, 22566). Pirmpublicē-

jums. Vēstule ir atbilde uz E. Skubiķa vēstuli no Ctrihes 1906. g.

9. septembri (29151). Datējums noteikts pēc satura un Raiņa piciiiipi

grāmatiņas.

1 E Skubiķis lūdza Raini pārtulkot A. Mickeviča dzejoli «Atrieb-

šana», lai ar to iepazīstinātu latviešu revolucionārus.
• Skat. 4. vēstules 8. piezīmi.

8.

Aspazijai

Porleca 1906. gadā, ap 25. septembri (16. lpp.)

Vēstules melnraksts (121008/180). Pirmpublicējums. Datējums un uz-

rakstīšanas vieta noteikta pēc Raiņa vēstulēm Aspazijai 1906. g. 26.

un 27. septembri.

1 Laura Gulbe (piec. Neiberga) — šai laikā medicinas studente

Šveicē. Studiju laikā vairākkārt apmeklēja dzimtās mājas Zaļenieku

pagastā, viņas palīdzību nereti izmantoja ari A. Deglavs kontaktu uz-

turēšanai ar Raini, dažādu sūtījumu pārvešanai v. tml.

2
Sākotnēji Rainis un Aspazija iespējamu politisku represiju dēļ vēl

nebija izlēmuši, kurā no valstim apmesties uz dzīvi. Izvēli ierobežoja

arī ziņas, ka Itālijas un Francijas valdības izraidījušas vairākus politis

kos bēgļus.
*

E. Skubiķis bija ievadījis sarunas ar poļu žurnāliem sakarā ar ma-

teriālu publicēšanu par latviešu rakstniecības, mākslas un sabiecl

riskas dzīves jautājumiem un lūdza Raini piedalīties to sagatavošana.

Domājams, ka runa ir par šo materiālu nosūtīšanu.

9.

Aspazijai
Menadžo 1906. gada 26. septembrī (17. lpp.)

Vēstules melnraksts (18106). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc

Raiņa 1906. g. 27. septembra vēstules Aspazijai.

1 Vācu reakcionārās avīzes «Dūna Zeitung», «Rigasche Rundschau»,

«Rigaer Tageblatt», kā arī latviešu reakcionārie laikraksti «Rīgas Avīze*

un «Tēvija» 1906. g. un vēlāk bieži vcisa pret Raini dažādus apmelo-

jumus, saucot viņu par «kriminālnoziedznieku», «banku laupītāju»

v. tml. Acīmredzot Rainis runā par atbildi laiki ākstam «Rigaer Tage-

blatt» apmelojumu atspēkošanai. Skat. arī 4. vēstules 15. piezīmi.
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1 Sehr lleb (vācu vai) — loti mili.
* Skiet, Menadžo kūrorts pie Komo ezera.

4 Retombilete (no iranču vai.) — retūrbijete.
* Stark sein und sicgen (vācu vai.) — būt stipram un uzvarēt

10.

Aspazijai

Menadžo 1906. gada 27. septembrī (17. lpp.)

Vēstules melnraksts (18107). Pirmpublicējums. Uzrakstīšanas vieta

noteikta pēc Aspazijas atklātnes ar Menadžo (27.9.6.) pasta zimogu

un adresi: Otto Schvvarz, Monnagio, Poste rcstante.

1
Centerims — čentezimo (no itāļu centesimo).

2 Gcn/ (vācu vai.) — Zenēva.

8 Aspazija atklātnē, kas izsūtīta 26. sept. no Kasarates (71019), rak-

stīja, ka no A. Priedītes saņēmusi atklātni un Rigas vācu laikrakstu

«Dūna Zeitung», kurā ziņots par politiskajām prāvām un to, ka ares-

tēti grāmatu tirgotājs P. Bērziņš, Aina Skujeniece, bet Biruta Skuje-

niece «neesot dabūta». Un tālāk: «Es domāju, mīļo zvaigznīti, kā būtu,

kad Tu sestdien pēc pusdienas pārnāktu. Tad jau svētdien, ja vaja-

dzīgs, varētu atkal iet, bet dikti, dikti gribas būt kopā. Skaties zīmi

logā, kā norunāts.»

*
Geds (saīsinājums no vācu Gedichte) — dzejas, dzejoļi.

11.

E. Birzniekam-Upītim

Kastaņolā 1906. gada 8. novembrī (18. lpp.)

Atklātne (17983). Pirmpublicējums. Atklātne adresēta J. Jankavam

nodošanai E. Birzniekam-Upitim: Mr. J. Jankav pour Mr. Bnznieks.

Paris (Francia), Rue Covpel 6.

1 Atbilde uz E. Birznieka-Upīša 31. okt. atklātni (21227) no Parīzes,

kur 1906. g. beigās viņš pavadīja atvaļinājumu, klausoties lekcijas

«Krievu augstākajā sabiedrisko zinātņu skolā». Atklātnē teikts: «Sarā-

damies te nejauši kopā trīs Jūsu cienītāji. Abi pirmie {atklātni parak-

stījuši arī Vasals (V. Šiliņš) un J. Jankavsl rakstīs rīt pa plašai vēs-

tulei, par ko tuvāki pāi runājam, likdami uz Jums mūsu cerības.»

2
Raiņa sastādītais un rediģētais zinātnisko un beletristisko rak-

stu krājums «Kopums. I», kas iznāca Rigā «Spēka» apgadniecībā

1907. gada martā. Krājumā bez Raiņa un E. Birznieka-Upīša sacerēju-

mi™ iekļauti arī Aspazijas, J. Jankava, J. Miķelsona, Apsesdēla, Zem-

nieka (V. Šiliņa) darbi.



466

12.

A. Deglavam

Kastaņolā 1906. gada 11. novembrī (18. lpp )

V. stule (4991). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Raiņa pie-

zīmju grāmatiņas. Kastaņolas pasta zīmogs — 12.11.6. Vēstule adre-

sēta A. Deglavam uz viņa dzīvokli Parka ielā Rīgā.

1 Literārā dala J. Raiņa «Virpuja kalendāram 1907. gadam», kas Iz-

nāca 1906. g. beigās Pēterburgā.
2

Epigramma «Dubli Kemeros» ar apakšvirsrakstu «Par atbildi A.

Deglavam». Dzejolis ir publiska atbilde uz A. Deglava 18. (31.) okt.

vēstuli Rainim (16252).
3 Laikraksti «Mūsu Laiki» (1906. g 22. sept. (5. okt.) un 9. (22. okt.)

un «Balss» (1906. g. 9. (22.) sept.) kritizēja A. Deglava referātus atturī-

bas biedribas «Auseklis» rikotajos priekšlasījumu vakaros — «Hartmaoa

neapzinošā filozofija» un «Vēsturiskais materiālisms», pi: metot tiem

neatbilstību tematam, nepietiekami dziju satuTU, pārmērigu svešvārdu

lietošanu v. tml. Saviem oponentiem A. Deglavs atbildēja «Balsī» (12.

(25.) sept.) un «Mūsu Laikos» (12. (25.) okt.).
4 Epigramma «Tautas aizstāvis Čakste». Vācu barons .1. Rops bija

pārmetis J. Cakstem vācu muižniecības zemes īpašuma tiesību nepie-

tiekamu respektēšanu. 1906. g. maijā J. Rops piesūtīja vietējiem vācu

laikrakstiem «atklātu vēstuli J. Cakstem», kas tika publicēta un ko

pārdrukāja arī vairākas latviešu avīzes. Epigramma «Virpuļa kalendārā

1907. gadam» netika publicēta, taču Rainis atzina par nepieciešamu to

publicēt DzD, kaut arī J. Čakste tajā laikā bija buržuāziskās Latvijas

valsts prezidents.
* Satīrā «Par dejas brivibu» labojums ievērots sekojošā rindkopā:

«Māksla ir dievišķa, un mākslenieki ir dievi, to jau sen sludina pēc

slaveniem paraugiem arī mūsu dekadenti dzejnieki jeb no gaisa nokri-

tušie dievi, dievs Jakobsonu Kārlis, dievs Eglīts, dievs Vēsmiņš v. L t

Un ar kādiem panākumiem! No sākuma tie bij vientieša cilvēciņi, tad

pacēla sevi pašus par ģēnijiem un par dieviem!»

6
A, resp., Aspazija.

7 23. — «Gilotina», 66. — «Stāsti par autoritāti», 67.
— «Cietumā»,

79. — «Pases revīzija», 98. — «Spāniešu inkvizīcijas tiesa».

B
Pirmpublicējums ar virsrakstu «Suņa mūžs», žurnāla «Rīts», 1907,

3. nr., 65.—73. lpp. «Virpuļa kalendārā» nav ievietots.

9 18. (31.) okt. (16252) A. Deglavs rakstīja, ka L. Gulbe bijusi Rīgā

un runājusi ar viņu par naudas vešanu Rainim. «Naudu varu pārvest

caur bankas vidutājību uz viņas adresi Šveicē, Bernē, un viņa tad to

var novest vai nosūtīt tālāk. Vai arī Jūs man varat uzdot tieši kādu

adresi pie sevis tuvāk, uz kuru naudu caur bankas vidutājību varētu

pārvest. Jo pa pastu sūtīt nav ieteicams un personīgi vest arī ne. Ja

ne, tad sūtīšu uz Lauras adresi, man viņa ir.»
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10 Domāts Aleksandrs Ulpe. 17. (30.) dcc. (21754) J. Dravnieks zi-

ņoja, ka saņēmis honorāius par Raiņa rakstiem «Konversācijas vā:d-

ļicl» un atdevis to, «kā bijāt vēlējušies, U(lpes] kgam (sen.), kurš so

lijās Jums tos piesūtīt caur A. [Argalesj jkdzi. Jaunais U(lpe] divas

nedēla- atpakaļ aizbraucis uz Pēterburgu, kur pieņēmis vietu».

11 Atturības biedrības «Auseklis» priekšlasījumu vakarā 29. s"p«

(12. okt.) A. Deglavs nolasīja Aspazijas izstrādāto rakstu «Par ktuHbaa

Izcelšanos un attīstību». 18. (31.) okt. A. Deglavs rakstīja: «Elzas «I.ju-

lības i/celšanos un attīstību» jau izlietojām. Līdz šim tas bija KtŪM

visstiprāki apmeklētais vakars. Elzas da|a, puse no ienākuma, iztaisa

20 rbl. 55. kap., kuru esmu noguldījis bankā uz tekoša rēķina, un gaidu

viņas norādījumus, ko ar šo summu darīt.»

12 Pēc slēgšanas laikraksts «Pēterburgas Atbalsis» 1906 g. jūnijā

un jūlijā iznāca ar nosaukumu «Poteilnngas Vēstnesis». Rainis kļūdī-

jies, minēdams «Pēterburgas Avīzes».

'* Nav ziņu par šāda izdevuma iznākšanu. Šķiet, Rainis domājis

laikrakstu «Patiesība», kurš saka iznākt 1906. g. oktobri.

14 Šķiet, F. Mierkalns.
15

Deklarācija «Mūsu mākslas motīvi» («Dzelme», 1906, 5. nr.,

193.—197. lpp.), kurā sludināta mākslas neatkarība no dzīves, galējs

individuālisms un reliģiskās mākslas kults. Deklarāciju parakstījuši
E. Cālītis, K. Krūza, Zemgaliešu Biruta, J. Akuraters, J. Jaunsudrabinš,

K. Strālš, A. Baltpurviņš, K. Jākobsons, K. Skalbe.

18
1906. g. 9. (22.) dcc. (16253) A. Deglavs rakstīja: «Savu Hartmaua

«Neapzinošo filozofiju» neesmu licis ur ikat tādēļ, ka šini acu-

mirkli tas riskanti.»

17
Domāts raksts «Rīgas pilsētas parādi un kapitāli» — «Mūsu Laiki»,

1906. g. 16. (29.) okt. un 19. okt. (1. nov.j.

13.

B. Piieditim

Kastaņolā 1906. gada 12 novembrī (20. lpp.)

Atklātne (12JH62). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Raiņa

piezīmju grāmatiņas un Kastaņolas pasta zīmoga. Vēstule adrev.ta

B. Prieditim uz Milovici.

'
Aleksandrs- Ulpe ilgāku laiku kāitoja Raiņa naudas darījumus, ap-

gādd|d viņu ar literatūru, preses izdevumiem v. tml.

23. okt. (5. nov.) A Ulpe rakstīja Rainim (21698): «Šodien dabūju

no advokāta sen gaidīto obligāciju, kuru pielieku še klāt.» Tā bija

Jaundubultu va?ainicas un Bulduru gruntsgat>ala apdrošināšanas obli-

gācija.
2 A. Priedite.
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14.

M. Liepām

Kastaņolā 1006. gadā, ap 22. novembri (20. lpp.)

Vēstules melnraksts (16994). Pirmpublicējums A, 1932, 395. nr., 18.

lpp., ar adresātu «Rakstniekam L. kungam» un datējumu «1906 ». Da-

tējums un adresāts noteikts pēc satura un Raiņa piezīmju grāmatiņas.

1 M. Liepa 29. jūn. vēstulē (21762) plaši izklāstījis savu viedokli

par kļūdām, kas pieļautas 1905. gada revolūcijā Latvijā, vērtējis baz-

nīcu mītiņus, ģenerālstreiku Kurzemē, demonstrāciju organizāciju,

strādnieku lomu utt.

2
Skat. 2. vēstules 5. piezīmi.

3
M. Liepa (turpat) rakstīja: «Pie dažiem citiem, ar ko es jau sen

pazīstamies, esmu atradis visu ko, tikai ne vēlēšanos nogremdēties lidz

pašai saknei, jo tad iznāktu arī, ka būtu jāatzīst nodarītas kļūdas Zi-

nāms, dažam labam varbūt nākas tas grūti taisni tāpēc, ka nav r.v • ;

viņa galvā un nāk vēl no kāda Liepas. Ja būtu to teicis cilvēks ar tādu

vārdu, kāds, piemēram, Jums, tad droši vien viņam ar būtu vieglāk.»
4

Seko neizstrādāts, ar zīmuli rakstīts teksts (viss svītrots). Arī pirm-

publicējumā šeit vēstule beidzas.

15.

E. Birzniekam-Upītira

Kastaņolā 1906. gada 2. decembri (22. lpp.)

Atklātne (17984). Pirmpublicējums. Atklātne adresēta: Mr. Birznkks.

Paris (Francia), rue dc la Sorbonne 12.

1 Rakstu krājums «Kopums. I».

1 E. Birznieks-Upītis 25. nov. rakstīja Rainim (20868): «Uz kopdarbu

visi še pošamies. Vislielākās cerības, zināms, uz Jums un Jūsu kundzi.

Vai vēl kādus uzaicinājāt līdzdalībai?»

16.

K. Dēķenam

Kastaņolā 1906. gada 2. decembri (22. lpp.)

Vēstule (FBR, J. Kalniņa (Prātkopja) f., 30, 1). Saglabājies melnraksts

(17141). Pirmpublicējums. Adresāts noteikts, pamatojoties uz P. Sējas

vēstuli Rainim 1906. g. 30. novembri (120308) un ierakstu Raiņa pie-

zīmju grāmatiņā.

1 I tautskolotāju kongresā, kas notika 1905. g. 23.-27. nov. (6—lo.

dcc.) Rīgā, ievēlēja tautskolotāju savienības Centrālo biroju 15 locekļu

sastāvā. Centrālā biroja pirmajā sēdē par biroja priekšsēdētāju ievē-
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Rja V. Zeļenko. Birojs nolēma savā sastāvā kooptēt art sabiedrisko

darbinieku Raini. Sākot ar 1906. g., birojā darbojās ari K. Dēķens.

* P. Sēja vēstulē Rainim no Cirihes 1906. g. 30. nov. (120308):

«Vecā biroja kasē pie kasierienes Kalniņ kdzes ir 600 rbļ. Nupat da-

bnju no biedra Ritiņa vēstuli, kurā viņš mani lūdz ai/rakstīt Jums, lai

Jūs ari uz Rīgu aizsūtat tādu vēstuli, ka Jūs pievienojaties Latvijas

lautskol. bijušā centrālbiroja locekļu prasījumam, lai vecā biroja nauda

pāriet tagadējam s. d. skolotāju birojam.»

*
Tautskolotāju kongresa ievēlētā biroja darbība apstājās jau pašā

reakcijas uzbrukuma sākumā, tāpēc 1906. g. martā pēc LSDSP CX no-

rādījuma nodibinājās pagaidu birojs. Jūnija beigās Rīgā nelegālos ap-

stākļos sanāca sociāldemokrātisko skolotāju konference, kas ievēlēja

Latvijas sociāldemokrātisko skolotāju biroju, bet 1907. g. 5.—9. (18 —22)

janv. stingri konspiratīvos apstākļos tika sasaukts Latvijas sociālde-

mokrātisko skolotāju kongress, kas izveidoja LSD Skolotāju savienību

un pieņēma tās statūtus. (Sīkāk skat.: Ruberts J. Latvijas skolotāji un

skolu jaunatne 1905. gada revolūcijā. R., 1965, 122—132. lpp.)

17.

X dniņal

kastaņolā 1906. gada 2. decembrī (23. lpp.)

Vēstules melnraksts (114471 un 23061). Pirmpublicējums. Adresāts

noteikts, pamatojoties uz P. Sējas vēstuli Rainim 1906. gada 30. novem-

brī (120308).

1 P. Sējas 30. nov. vēstulē Rainim (120308) kā tautskolotāju biroja

kasiere minēta kāda Kalniņ kdze (skat. 16. vēstules 2. pierimi). Domā-

jams, ka tā ir tā pati Kalniņa, kas 1906. g. 26. okt. (8. nov.) ievēlēta

skolotāju un vecāku birojā jeb rīcibas komitejā. (Tās pilnu sastāvu

skat.: «Pēterburgas Avīzes», 1905, 3. nov.)

18.

E. Birzniekam-Upītim
Kasaratē 1906. gada 24. decembrī (23. lpp.)

Atklātne (17985). Pirmpublicējums LM 11, 241. lpp. Datējums noteikts

pēc Raiņa piezīmju grāmatiņas un Kasarātes pasta zīmoga. Atklātne

adresēta E. Birzniekam-Upītim uz Sorbonas ielu Parīzē.

1 Stāsts «Zem ābeles», sarakstīts 1906. g. decembri Parīzē. Tā pirm-

publicējums krājumā «Kopums. I».
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19.

F. Birzniekam-Upītim

Kastaņolā 1906. gada 29. decembri (24. lpp.)

Atklātne (17986). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Raiņa pie-

zīmju grāmatiņas un Kastaņolas pasta zīmoga. Atklātne adresēta:

Mr. E. Dārznieks. Bern, Poste restante.

1 26. dcc. vēstulē no Parīzes (15706) E. Birznieks-Upītis rakstīja: «Loti

pateicos par laipno uzaicinājumu, jo vairāk tādē|. ka man jau bija ag-

rāki tas nodoms pie Jums piebraukt. Tikai nezinu, kā Jūs atrast. Us

savām ceļa kārtīm neatrodu ne Castagnola, ne Cassarate, pat Ticino.

Varbūt būsiet tik laipni uzrakstīt tuvāki, kā no Bernes vislabāk atrast.t

1907. g. janvāra pirmajās dienās E. Birznieks-Upītis, atgriežoties no

Parīzes uz Krieviju, aj>ciemoja Raini un Aspaziju Kastaņolā un iepa-

zīstināja viņus ar savas jaundibināmās izdevniecības plāniem. Atmiou

rakstā «lepazīšanās ar Raini Lugānā» teikts: «Bernē pie Benkendorfa

biju tieši Jaungadā un otrā janvārī devos tālāk caur Lugānu, Venēciju,

Vīni un Kaukāzu.» (Birznieks-Upītis E. Kopoti raksti, 7. sēj., 1%1,

173. lpp.) LM II šī tikšanās datēta ar 1906. g. decembri. Atškinba,

iespējams, radusies stilu nesaskaņošanas dēļ.
• Funicolare (no franču luniculaire) — funikulers.

8 Die Druhtseilbahn (vācu vai.) —
funikulers.

* Casa Cattaneo (itāļu vai.) — Kataneo nams.

20.

D. Zeltiņam

Kastaņolā 1906. gadā, ap 30. decembri (24. lpp.)

Vēstule (29594). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc satura ua

Raiņa piezīmju grāmatiņas.

1 A. Deglava 9. (22.) dcc. vēstule (16253).
1

Atbildes vēstulē 1907. g. 19. janv. (1. febr.) (28712) D. Zeltiņi

sniedza Rainim sīku aprēķinu par kalendāra izdošanas izmaksām. Tajā,

starp citu, teikts: «Nezinu, kādu rēķinu Jums D[eglavs] nosūtījis; bet

Jūsējais no patiesības neko daudz neizšķiras. Ja esat cerējuši uz lie-

lāku atlikumu, tad tas noticis vienīgi tādēļ, ka Jums drukas un pajiia

cenas nav pazīstamas.»

21.

Biedram dzimtenē

1906. gadā (25. lpp.)

Vēstule (16995). Pirmpublicējums A, 1932, 395. nr., 18. lpp. LM I

(259. lpp.) atzīmēts, ka M. H. varētu būt «Mijā Hermīne» (redaktota
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P. Zālītes dzīvesbiedre), taču domājams, ka vēstules adresāts nomas

nav konkrēta (persona.

Cl

1. Baumanim

Kastaņolā 1907. gada janvāra sākumā (25. lpp.)

Vēstules melnraksts (29593). Pirmpublicējums. Vēstules adresāts un

aptuvens datējums noteikts ļ)ēc satura un I. Baumaņa korespondence*

ar Raini.

1
Indriķis Baumanis — grāmatu apgāda «Spēks» (vēlākais nosau-

kums «Domas») vadītājs, izdevis arī Raiņa sastādīto un rediģēto rakstu

krājumu «Kopums. I» un drāmu «Uguns un nakts». Pret dzejoļu krā

jumu «Jaunais spēks» ierosinātās krimināllietas rezultātā I. Baumanin

vēlāk piesprieda 2 gadus cietumsoda. (Sīkākas biogrāfiskas ziņas par

I Baumani un viņa grāmatizdeveja darbību skat.: Riekstiņš I. Kā tiki

izdots Raiņa «Jaunais spēks»? — «Literatūra un Māksla», 1964, 19. dcc.

51. nr. un Riekstiņš I. E. Birznieka-Upīša loma Raiņa darbu izdo-

šanā — Grām.: Tautas dzejnieks Rainis. 1865.—1965. Rakstu krā-

jums 100 gadu atcerei. R., 1965, 291. — 301. lpp.)
1

L Baumanis 1906. g. .27. nov. (10. dcc.) rakstīja (18669), ka krā-

jumā «Jaunais spēks» nodomāts ievietot Raiņa ģīmetni. 1907. g. 29.

lanv. (11. febr.) viņš paziņoja (28575), ka negatīvu un ģīmetni saņēmis,

taču fotogrāfijas kvalitāte slikta, ģīmetnes «visraksturīgākie Vilcieni

iet pazušanā».

Jāpiezīmē, ka uz «Jaunā spēka» izdevuma vāka Raiņa attēls tika

iespiests.

1
Manuskripti «Uguns un nakts» Izdevumam un krājumam «Ko-

pums. 1».

* Faktiski «Jaunais spēks» tika izdots 3,2 tūkst, eksemplāru lielā

metienā. Par apstākļiem, kas likuši mainīt sākotnējo plānu, I. Bar.ma-

nis rakstīja 1907. g. 9. (22.) janv. (28574): «5000 vietā es nodrukāju

3200 eks. Kā iemeslu es domāju to, ka dzejoli pa lielākai dajai dru-

kāti krājumos, un citi pa ceturto reizi drukā. Tomēr i piecus tūkstošus

pa garāku laiku pārdotu, ja tikai mums būtu tās naudas tik daudz ko

leguldīt.»

Krājuma cena savukārt atbilda plānotajai.

* «Vētras sējas» izdošanas plāns izklāstīts T. Baumaņa vēstulē 1906. g.

27. nov. (10. dcc). Tajā teikts, ka nodomāts īpašu uzmanību pievērst

krājuma ārējam glītumam, izdot nelielā metienā un samērā lētu, jo

iepriekšējais J. Ozola izdevums vēl nav izpārdots un lai dzejas va-

rētu iegādāties arī mazāk maksātspējīgi lasītāji.
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23,

J. Jirgenam

Kastaņolā 1907. gada 9. janvārī (26. lpp.)

Vēstule (114206). Pirmpublicējums.

1 J. Jirgens vēstulē Rainim 5. janv. (29674) rakstīja: «Griežos pie

Jums ar rūgumu pārtulkot vācu valodā dzejā latv. tautas dziesmiņu

«Sanlīt' tecēj' tecēdama», kuras Jūsu tulkojumu pērnajam Cīriķes mu-

zikaliskajam vakaram pieliku klāt. [..] es gribētu dziedāšanas stundā

mācīt šo skaisto latv. tautas dziesmiņu, bet pēc Jūsu pirmā tulkojuma

nevar dziedāt: daži balsieni paliek pāri.»

Nedaudz vēļāk pēc J. Jirgena lūguma Rainis pārtulkoja arī tautas-

dziesmu «Aijā, žūžū, lāča bērni». Pie šīs pašas Raiņa vēstules pielikta

klāt lapiņa ar atdzejojumu:

«Aija, aija, Bārenkinder

Mit den platten TatzenfūfJen.

Vater ist nach Honig gangen,

Mūtterlein nach sūssen Beeren;

Vater kommt mit Honigwaben,

Mūtterlein mit sūssen Beeren.

Mir den Honig, mir die Beeren

Fūr das Kindleins Hegen — Pllegen.»

1 Millelhochdeutsch (vācu vai.) — vidusaugšvācu.

9 1907. g. 16. febr. vēstulē (29675) J. Jirgens sniedzis ziņas par sevi:

agrāk bijis pārzinis Rosbeķu (Rozulas) ministrijas skolā; sākoties reak-

cijai, aizbēdzis uz Somiju, kopš 1906. g. rudens dzīvo Šveicē un strādā

par skolotāja vietas izpildītāju Bernes kantonā.

4 Tautasdziesmas tulkojums nedaudz atšķirīgā redakcijā, kā arī ziņas

par tā tapšanu ievietotas DzD, 9. sēj., 478. un 489. lpp.

24.

E. Birzniekam-Upītim

Kastaņolā 1907. gada 12. februārī (27. lpp.)

Atklātne (179989). Pirmpublicējums LM I, 261. lpp. (ar nepareizu

datējumu). Datējums noteikts pēc Raiņa piezīmju grāmatiņas un Kasa-

rates pasta zīmoga. Atklātne adresēta: Mr. E. Birznieks. Russia. Bakou;

EaKy, Ea,\axaHU, EoHKciiAopdKK. 6n6AHOTCKa.

1 Romāns «Zvaigžņotās naktis».

2 Ekonomists un žurnālists Vilis Hertelis šai laikā strādāja Baku

nattas rūpniecībā. Rainis labi pazina arī viņa brāli jaunstrāvnieku un

1905. gada revolūcijas dalībnieku Ādolfu Herteli, kuru pēc kara tiesas
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sprieduma nošāva 1908. g. 1. sept., un citus piederīgos. Krājumā «Klusā

grāmata» ievietots Raiņa dzejolis «Par piemiņu Ādolfam Hertelim».
* Jānis Ozols — Rigas—Orlas dzelzceļa darbnīcu strādnieks, aktīvs

marksistiskā pulciņa organizētājs savā darba vietā, par ko tika apcie-

tināts un izsūtīts trimdā uz Vjatkas guberņu, pēc tam dzīvoja Baku.

(Sīkāk par šo periodu skat.: Birznieks-Upītis E. īsas atmiņas par

1905. gada darbinieku dzīvi emigrācijā Baku pilsētā. — Kopoti raksti,

?. sēj., 1963, 195.—198. lpp.)
4

Pret dzejoļu krājumu «Jaunais spēks» tika lerosināta krimināl-

lieta un grāmata konfiscēta. Taču, kā redzams no I. Baumaņa 9. (22.)

janv. vēstules (28574), krājums no grāmatu veikaliem tūliņ Izņemts

netika, un daļa metiena nonāca apgrozībā.
8 E. Birznieks-Upītis gribēja dažus desmitus eksemplāru «Jaunā

spēka» izplatīt Baku.

* Runa ir par «Kopums. I» honorāru.

7
Dzejoļu krājums «Klusā grāmata». Sākotnēji to gribēja izdot L Bau-

moja vadītais apgāds «Spēks». Tomēr krājums iznāca tikai 1909. g.

Pēterburgā apgādā «Imanta».

8
Aspazija šai laikā strādāja pie apcerējuma «Sievietes franču revo-

lūcijā». Atsevišķas tā daļas publicētas žurnālos «Auseklis», «Rīts» v. c.

9 Aspazija bija apsolījusi ciemošanās reizē pacienāt E. Birznieku-

Upīti ar šokolādi, bet nodomu nav varējusi izpildīt. Sis gadījums pie-

minēts arī E. Birznieka-Upīša atmiņu rakstā «lepazīšanās ar Raini

Lugānā».

25.

A. Deglavam

Kastaņolā 1907. gada 16. februārī (27. lpp.)

Vēstule (FBR, K. Egles f., 476, 7). Pirmpublicējums. Datējums noteikts

pēc Raiņa piezīmju grāmatiņas. Kastaņolas pasta zīmogs 17.2.7.

1 A. Deglavs bija apmeklējis Aspazijas māti Grietu Roz.enbergu

Jelgavā.
2 A. Ulpe šai laikā atradās Pēterburgā, kur strādāja par grāmat-

vedi izdevniecībā «KyAKrypa».
3 1907. g. 31. martā (13. apr.) A. Ulpe Pēterburgā salaulājās ar

Paulu Argali. £sadsdļ^^|
4

2. (15.) janv. (16255) A. Deglavs rakstīja Rainim: «Manuskriptus,

kurus man Elza pēdējā vēstulē deva nosūtīt, arī uzgāju un nodevu

priekš nosūtīšanas līdz ar «Apdziedāšanas dziesmām» un «Dzelmi». Liku

pielikt klāt Līgotņu Jēkaba «Latviešu literatūru» [. .1.»

8 Asekurance — apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem, īpaši

ugunsgrēku.
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R 1907. g. 11. (24.) janv. A. Gulbi* paziņoja (16386), ka ar 1 feb

ruāri nodomājis laist klajā nedēļas žurnālu «Rīts», un lūdza Raini un

Aspaziju ņemt dalību tā veidošanā, pašiem nosakot honorāra lielumu.

7 E. Deglava — A. Deglava dzīvesbiedre — šajā laikā strādāji
A. Platesa grāmatu veikalā.

•
Skat. 3. vēstules. 3. piez.īmi.

9
Runa ir par L. Kampta drāmas «Priekšvakarā» tulkojumu, kas

1906. g. iznāca «Spēka» apgādā.

10 A. Deglavs 2. (15. janv.) vēstulē Rainim (16255) izteica neapmieii
nātibu par Ligotņu Jēkaba darbu «Latviešu literatūra (Materiāli lat-

viešu rakstniecības vēsturei)»: «Pēc mana uzskata, par Jums abiem tui

Sacīts apgrēcīgi maz, turpretim par īstiem literatūras stabiem n> i i liti

Teodors, Valdis, Plūdons utt. [..] «Literatūras vēsturē» sīki apskatīta

mana persona, bet darbi piesaukti tikai pie vārda .. . Nekaitētu, ja Jā-

nis šo L|īgotna) darbu ņemtu apskatīt, jo, lai gan daudzi maldi jušies,
tad tomēr publikā manāma pret viņu interese, tā ka jābīstas, ka ne-

pareizie slēdzieni neņem tautā dzijākas saknes »

11 Ar parakstu -vs «Mūsu Laikos» 1906. g. 207.—225. nr-ā puftsr
Cēts J. Jankava raksts «Ka atdzima misticisms?».

,?
Raiņa sacerētā «Latviešu inteliģences rezolūcija» (publ. «Pēter-

burgas Avīzēs», 1905, 19. apr., 29. nr). Ar virsrakstu «Latviešu inteli-

ģences darbinieku prasiLa pēc pilsoniskām tiesībām Latvija» publ. ari

KR, 18. sēj , 1983, 370.—375. lpp.

,s P. Kalderona lugu «Salameas tiesnesis» Rainis pārtulkoja jau
1903. g. A. Deglavs lugas tulkojumu bija sameklējis Raiņa manuskrip-

tos, kuri glabājās Jelgavā, un nodevis to D. Zeltiņam, taču pēdējais no

lespiešanas atteicās. Tikai 1919. g. to izdeva A. Gulbis,

14 Domātas II Valsts domes vēlēšanas.

15
Debora — Bībeles personāžs, ebreju praviefe un tiesnese, kas ap-

vienoja senebreju ciltis Palestinas iekaiošanai. Bibeles Soģu grāmatā

iekļautā Deboras Uzvaras dziesma ir vecākais ebreju literatūras piemi-

neklis.

18 A. Ulpe vēstulē Rainim 1906. g. 24. nov. (7. dcc.) rakstīja

(23740), ka aktieris P. Rudzītis savai 10 gadu skatuves jubilejai izrau-

dzījies V. Sekspira lugu «Otello», kas lulz šim latviešu valodā neesot

tulkota un kuru vēlētos uzvest tieši Raiņa tulkojuma. Patiesībā ja*
1895. g. Rīgas Latviešu teātris izrādīja «Otello» J. Kalniņa (Prātkopja)

tulkojumā (tulkojums gan netika iespiests).

17 Domāts A. Deglava priekšlasījums «Kristīgā draudze un kristīgā

baznīca».
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26.

A. Deglavam

Kastaoūld 1007. gada 7. martā (31. lpp.)

\ i stule |FBR( K. Egles L, 476, 8). Pirmpublicējums. Datējums noteikts

pēc Raiņa piezīmju grāmatiņas. Kastaņolas pasta zīmogs —8. 3.7. Sa-

glabājusies aploksne, kura adresēta A. Deglavam uz viņa dzīvokli

Paiko. iela Rīga.

' A Deglavs 18. febr. (3. martā) rakstīja (16256): ««Auseklis» iz-

dod zinātnisku literārisku mēneštakstu zem tāda paša nosaukuma

•'Auseklis». Virziens stingu progresīvs, ar to saprasts tas, ko mēs

gntvim. Arī materiālā ziņā tam pamats likts, tā ka mūsu rTcibas kapitāls

nodiošināts uz 1000 rbļ. [..] Tevi, Raini, mēs stādīsim par karogu, jo
Iavi uzskati «Auseklim» būs par mērauklu. Un Elza būs mūsu jūsmai
Te radīsies jauna skola, stingra loģika, bagāts domu saturs un patiesa

sa, na, un es domāju, ka tā būs auglīga pulcinātāja.»

* 1907. g. žurnālā «Svari» publicēti šādi Raiņa dzejoļi: «Krusts» (5. nr„

54. lpp.), «Es ari» (5. nr., 61. lpp.), «Lielais miers» (7. nr., 78. lpp),

•Viens paliek» (7. nr, 84. lpp.), «Tic' dievam, klaus' kungam» (10. nr.,

118. lpp.), «Birokrāts» (10. nr., 120. lpp.).

'
A. Priedkalns, A. Deglavs (redakcijas sekretārs), L. Rozentāls,

D. Rudzītis, F. Mierkalns (redaktors), A. Raņkis.

11. Baumaņa vēstulē 1906. g. 7. (20.) nov. (18670) par cenzūTaa

ai si.kjiem teikts: «s'/2 dļrukas] l[oksnes] biezas brošūras var ņemt no

drukātavas ārā, tiklidz nodrukāts. (10 eks. tiek gan tūliņ novesti cenzū-

rai | Tad, ja cenzūra liek konfiscēt, var vēl pārsūdzēt. Bet brļošūrām]

apakš 5 d[rukas] l[oksnēm] jāpaliek drukatavā 2 dienas — ja tad cen-

zūia nav pavēlējusi policijai konfiscēt, var drukātava izdot.»

■ Domāti: Rainis, Aspazija. F. Mierkalns, M. Liepa un A. Deglavs.

6
E. Birznieka-Upīša vēstulē Rainim 31. martā (13. apr.) (105707):

•No «Ausekļa» dabūju jau uzaicinājumu caur Deglavu un arī priekš

pans dienām piesolīju strādāt līdzi. Pirmajam N» gan nekas nava ga-

tavs (. .|»
7

Apcerējuma 1. daļa «Pirmā dzirkstele» —1. nr., 8.—16. lpp*

2. daļa «Sestā oktobra sievietes» —
2. nr., 83.-97. lpp.

h «Vairs zvaigznes nespīd tā!» — 1. nr., 32. lpp., «Mazais brālis» —

2. nr.. 82. lpp.

•
«Ausekļa» L n-rā publicēti Raiņa dzejoļi «Neatturamais» (16. lpp)

un «Mēs neaizmirsīsim» (22. lpp); 2. n-rā —
«Dzivibas trauks»

(81. lpp.), «Varoņa gaita» (111. lpp ), «Krislīts» (117. lpp.).

10 Dzejojums «Zem saules stariem» («leskaņa» un nodaļa «Agra

gaita» no poēmas «Ave sol!») — L. nr., I—7. lpp. Sīkāk skat. «Ave

sol!» komentārus — KR. 2. sēj., 1977, 412. lpp.
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11
A. Deglavs vēstulē Rainim (turpat): «Mierkalns sarakstījis jaunu

drāmu «Līdzsvarā», kurai gan pie izrādes nebija visai lieli panākumi,

bet kura zemē metama nav.» Lugas pirmizrāde notika 1907. g. 3.

(16.) febr. T. Bangas vakarā «Uļejā». 1907. g. sākumā luga izdota ari

atsevišķā brošūrā, kuru Rainis bija lasījis.
12 Bildētiņi (ari Bilderliņi) (no vācu BiUlerlingshol) — Bulduri.

13 Domāti Raiņa radinieki un paziņas Dubultos.

27.

A. Deglavam

Kastaņolā 1907. gada 28. martā (34. lpp.)

Vēstule (FBR, K. Egles f.. 476, 9). Pirmpublicējums. Datējums no-

teikts pēc satura un Raiņa }>iezīmju grāmatiņas.

1
A. Deglavs 5. (18.) martā (16257): «Brigaders tikai tad taisa ar

mani aprēķinu, ja viņam uzrādu no Tevis, Raini, kādu rakstu. To

vēstuli, kuru Tu man rakstīji, es negribu proponēt, tādēļ esi tik laipns

un pieliec pie manas vēstules kādu sevišķu zīmīti, kas attiecas uz lietu,

t. i., ko es viņam varu uziadīt.»

2
A. Deglavs 16. (29.) apr. (77662): «Biju pie Kreplina. Pie viņa Ta-

VH naudas nav nemaz; tas atdevis visu Ulpem.»
' 16. (29.) apr. A. Deglavs atbildēja: «Pēdējam literāriskam vakaram

gan bija mazāks atlikums nekā cerēts caur to, ka mums telpas piejieši

bija jāmaina un tas pašas bija dārgākas. lenāca Elzai nepilni 6 rbļ.»

No šajā pašā vēstulē dotā ieņēmumu un izdevumu aprēķina redzams,

ka minētais priekšlasījums noticis 17. (30) martā bijušajā Krievu ģi-

menes biedrībā.

4 Domātā četrrinde:

«Tas spēks līdz dzelmei saviļņo tev sirdi,

Bez mēra sāpes — viņa spulgojums, —

Bez mēra prieks; tu visiem prātiem dzirdi:

Dimd revolūcija un atdzimums. »

Kā redzams, vārds «revolūcija» ir saglabāts. Par citām attiecīgās

rindas redakcijām sīkāk skat.: KR, 1. sēj., 1977, 250.—251. lpp.
8 Materiāls «Iz lielo cilvēku māju dzīves» — 2. nr., 98.—103. lpp.
8 Aspazijas fantāzija; «Auseklī» nav publicēta.
7 «Ausekļa» 1. n-rā publ. J. Jankava raksts «Specializācija un sin-

tēze zinātnē un dzīvē» (33.—45. lpp.).
• J. Asars šai laikā atradās Somijā. 16. (29.) apr. A. Deglavs atbil-

dēja: «Kas attiecas uz Jāni, tad savu vārdu viņš neizsludināja aiz

viegli saprotama iemesla. Jo var būt, ka mums uzstātu viņa dzīves

vietu. Citādi viņš bija ļoti sajūsmināts prieks mūsu pasākuma.»
c H. Asars no 1906. g. decembra līdz 1907. g. februārim atradās ap-

cietinājumā. A Deglavs rakstīja (turpat): «Hermanim Tavu sveicina-
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jumu nodevu, viņš tagad uz laukiem, bet cerības tam labas tikt atpa-
ka) savā vietā.»

28.

B. Priedītim

Kastaņolā 1907. gada 2. aprīlī (36. lpp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas atklātnes (15746). Tulkojuma

pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Raiņa piezīmju grāmatiņas.

Kastaņolas pasta zīmogs — 3.4.7. Atklātne adresēta B. Priedītim uz

Milovici.

29.

Tautas grāmatu veikalam

Kastaņolā 1907. gada 3. aprīlī (36. lpp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas atklātnes (71299). Tulkojuma

pirmpublicējums. Atklātne adiesēta: An die Volksbuchhandlung. Leipzig

(Germania); adreses svītrojums un labojums svešā rokrakstā.

30.

E. Bir/.niekam-Upitim

Kastaņolā 1907. gada 4. aprīlī (36. lpp )

Vēstule (17988). Pirmpublicējums LM I, 259.—260. lpp.

1 Krājumā ievietoti divi J. Jankava raksti: «Tautiskās strāvas stā-

voklis tautības jautājumā» un «Buržuāziskais individuālisms un proletā-

riskais sabiedriskums».

2 E. Birznieka-Upīša stāsts «Zem ābeles».

3 E. Birznieks-Upītis vēstulē Rainim 5. (18.) febr. (20968): «Aizsūtīju

Bļaumanim] no šejienes 100 r. un aizrakstīju Iniņbfi igam], lai otru 100

izmaksā tur. Vairāk B. tagad neprasīja.»
4

Luga tika izdota 1908. g. sākumā. Tas bija pēdējais I. Baumaņa

vadītā apgāda «Spēks» («Domas») izdevums.

•A. Deglavs vēstulē Rainim 5. (18.) martā (16257): «Ja satiec to

Birznieku-Upiti, tad uzaicini visu mūsu vārdā, lai viņš suta ko šurp.

Mums nav zināma viņa adrese.» Vēlāk A. Deglavs uzaicināja E. Birz-

nieku-Upīti personiski. No «Ausekļa» redakcijas atbildes vēstules no-

lirotams, ka E. Hirznieks-Upītis piekritis līdzdalībai žurnāla (skat. «Ausek-

lis», 1907, 1. nr.. 80. lpp.), taču sakarā ar «Ausekļa» apturēšanu jau

pēc 2. nr-a sadarbība nepaguva aizsākties.
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A. Deglavam

Kastaņolā 1907. gada 6. maijā (38. lpp)

Vēstule (FBR, K. Egles f., 476, 10) Pirmpublicējums. Datējums noteikts

pēc Raiņa piezīmju grāmatiņas. Kastaņolas pasta zimogs — 7.5.7. Sa-

glabājusies aploksne, kura adresēta A. Deglavam uz viņa dzīvokli

Parka ielā Rīgā.

1 Vārds «brālis» turpmākajā sarakstē ar A. Deglavu Rainim un

Aspazijai kļuva par pastāvīgu uzrunas tonnu.

2 Der Unferhaltunysschrittsteller (vācu vai) — rakstnieks laika ka-

vēklim.

3 Žurnāla 1. nr-ā bija ievietota informācija par J. Poruka vakaru

Rīgas Latviešu biedrībā. Tajā starp citu teikts: «Bet, ja mēs ari mākslā

prasām nošķiršanos, tad Poruku par savu atzīt nevaram. Ka viņam lielas

dzejnieka dāvanas, tam arī mēs piekrītam, bet, kā viņš šīs dāvanas iz-

lietojis, tam mēs nepiekrītam. [..] Gan jau viņš ar savām dzejnieka dā-

vanām būtu varējis sasniegt ko lielu, ja tas būtu tās spējis savienot

ar pareizu pasaules uzskatu. Tagad turpretim viņš tās izšķiedis ne-

vietā
. . . gan nožēlojami, bet grozīt tur neko nevar.» (75.-76. lpp.)

* A. Deglavs vēstulē 30. apr. (13. maijā) (177663) atbildēja: «Raņ-

ķim par «Pusideālistu» aizrādīju. Turpretim savā grāmatplauktā mēs

varam ievērot tikai tās grāmatas, kuras mums piesūtītas — tādēļ Tu

savus izdevējus dari uzmanīgus uz to. — Zeltiņš ar Gulbi vēl abi nav

piesūtījuši nevienu grāmatu.»

• Adata, resp., P. Pekmanis «Ausekļa» l. nr-ā bija ievietojis stās-

tiņu «Saules dziesma» (23.-32. lpp.).

6
«Ausekļa» 1. nr-ā publicēts J. Kļaviņa sacerējums «Izdzēsta

gaismiņa» (17.—22. lpp), viņa dzejoji regulāri parādījās arī «Staros».

A. Deglavs Raiņa norādījumu ņēmis vērā, jo «Ausekļa» 2. nr-ā J. Kļa-

viņa publikāciju nav, un šī paša nr-a rubrikā «Vaļējas vēstules» dots

redakcijas noraidījums J. Kļaviņa dzejolim.
I 1907. g. iznāca vācu filozofa, dabaszinātnieka L. Bīhnera grāmata

«Spēks un viela jeb dabiskas pasaules kārtības pamati līdz ar tai pie-

mērotu tikumības mācību». Grāmatu tulkoja un tai priekšvārdu sarakstīja

A. Deglavs. Rainim bija nodoms «Ausekļa» turpmākajos numuros ievie-

tot materiālu par L. Bīhneru.

8 L. Bīhnera «Spēku un vielu» izdeva P. Saulītis.

9 Rainis reaģējis uz J. Jankava 5. maija (28517) vēstuli, kurā teikts,

ka «Ausekļa» līdzstrādnieki K. Hiršs, P. Sniķeris un A. Deglavs ir soci-

ālisma pretinieki. A. Deglavs 30 apr. (13 maijā) savukārt rakstīja: «Kas

attiecas uz Dr. S., tad tas ir nevainīgs, nekad nav bijis par mums, bet

ari nekad nebūs pretim. Pie H. notikusi metamorfoza uz kadetisko pusi.

Tipi ;>ats to noliedz, tādēļ, ka nevarēsim satikt, metīsim viņu lauka.»

478
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10 Runa ir par II Valsts domes deputāta sociāldemokrāta J. Ozola

nodomu uzstāties «Ausekļa» priekšlasījumu vakaros.

" A. Deglavs 1907. g. 16. (29.) apr. (77662) rakstīja, ka bijis pie

A. Kreplina, lai gūtu skaidrību par Raiņa naudas lietām, un uzzinājis, ka

R.ti:i t naudu no Derīgu grāmatu nodaļas izņēmis A. Ulpe. «Ja U. Tev no

šīm summām nebūtu neko sūtījis, tad tā ir drusciņ vairāk nekā viegl-

prātiba. Bet varbūt, ka viņš izdevis kādu summu par obligācijas izga-
tavošanu uz Tava īpašuma [..]. Pēc manām domām, tas bija darīts prā-

tīgi, bet atvaino — ja es par šo jauno cilvēku tagad tik daudz dzirdu,

tad man jājautā: vai tas viss ir noticis ar Tavu ziņu?»
12 J. Duburs.

18 J. Jankava 5. maija vēstule.

M Kā «Domu» līdzstrādnieki bija paredzēti Rainis, A. Priedkalns,

M. Valters, Līgotņu Jēkabs, F. Mierkalns, Zvārguļu Edvards, J. Jan-

kavs v. c.

32.

E. Birzniekam-Upitim

Kastaņolā 1907 gada maijā un 19 jūnijā (41. lpp.)

Vēstule (17987). Pirmpublicējums LM I, 261 —264. lpp. (ar datē-

jumu «1907. g. maijā»).

1 E. Birznieks-Upītis 31. martā (13. apr.) (105707) rakstija, ka Baku

latvieši interesējoties par Rāma un Aspazijas dzīvi un daiļradi. Vēstulē

staip citu teikts: «[..] 17. un 18. febr. bijām pie Jums viesos Dubura

vakarā — puse no programmas sastāvēja no Jusu un Aspazijas dze-

jām; Duburs lūdza jūs mīļi sveicināt un, lai Jūs ar Aspaziju neļauno-

jaties, ka viņš Jūs daudzinot pa visu Krieviju. Nesen atkal viesojāmies

pie Aspazijas — nolūkojamies viņas «Zaudētajās tiesībās»
.. . Cerams,

ka drīz atnāks laiki, kad redzēsim Jūsu mīlos vaigus ne vien garā, bet

arī patiesība — tad izdzersim arī aizkavēto šokolādi.»

2
31 marta (13. apr.) vēstulē E. Birznieks-Upītis runāja par grāmatu

izdevniecības plāniem, tas finansēšanu ult„ rezumējot: «Par visu izde-

vumu pasākumu manas domas butu šādas: «Spēku» vajadzētu izvērst

par tādu izdevumu, kāds krieviem ir «3nanne».»

8
Aiz šiem vārdiem seko datējums lapas augšmalā: «Jūn. 19. d. 7.».

4 Domāts J. Jankava apciemojums. 22. maija (4. jun.) vēstulē

(19154) J. Jankavs paziņoja Rainim, ka laimīgi atgriezies Rīgā.

5 tO. maijā (13. jūn.) E. Birznieks-Upītis rakstija (105708): «Nupat

lasiiu, ka B[aumanis] saņemts, kratot Raņķa gr[āmatu] veikalu.»

A. Raņķa grāmatu veikals Rīgā, Suvorova ielā 25, vairākus gadus

bija viens no LSDSP konspiratīvajiem dzīvokļiem. Tikai 1907. g. maija

policijai izdevās to atklāt. Tika aizturēti 50 cilvēki, tai skaitā ari

I Baumanis, kuru pēc nopratināšanas atbrīvoja.
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c
Domāts «Kopuma» 2. krājums, kurs netika izdots.

7 Žurnāls «Domas», kas neiznāca.

8
«Kopuma» 1. krājumā bija publicēti Apsesdēla dzejoji «Elku kal-

piem» un «Slogs».
9 Žurnālu «Auseklis» aizliedza izdot par Adatas (P. Pekmaņa) pa-

saku «Patiesība» (2. nr-ā); abus numurus konfiscēja, bet redaktoram

F. Mierkalnam piesprieda 1 gadu cietoksni.

10 Revolucionāro notikumu laikā patvaldība 1905. g. rudenī nodibi-

nāja ģenerālgubernatora amatu un paredzēja izveidot pie tā «sevišķu

padomi» no 18 personām likumprojektu izstrādāšanai visos vietējās
dzives jautājumos. Tika atzīts par nepieciešamu izveidot katra guberņā

un Sāmsalā gubernatoru vadībā īpašas sagatavošanas komisijas jeb

provinču padomes no kārtu pārstāvjiem. Provinču padomes un sevišķā

padome izstrādāja patvaldības projektu, kas paredzēja zemstu pašval-

dības ievešanu Baltijā, nodrošinot lielajiem zemes īpašniekiem pilmgu
kundzību guberņu sabiedrisko lietu izlemšanā.

Projekts neguva valdības akceptu, tāpēc ari neieguva likuma spēku.
1908. g. tika likvidēta Baltijas ģenerālgubernatūra, un lidz ar to iz-

beidzās ari minēto orgānu un komisiju darbība.

11
Vilis Hertelis. Ziņa par brāļa Ādolfa arestu Taškentā.

12 Alīne Vārpa — aktrise, 1906. g. ieradās Baku, piedalījusies Baku

latviešu biedrības rīkotajās izrādēs. Ar E. Birznieka-Upīša un J. Ozola

starpniecību sveicinājusi Raini un Aspaziju.

33.

A. Deglavam

Kastaņolā 1907. gada 17. jūnijā (44. lpp.)

Vēstule (FBR, K. Egles f.
(

476, 13). Pirmpublicējums. Datējums no-

teikts pēc Raiņa piezīmju grāmatiņas. Kastaņolas pasta zīmogs —

17.6.7. Saglabājusies aploksne, kura adresēta A. Deglavam uz viņa

dzīvokli Parka iela Rīgā.

1 Skat. 31. vēstules 7. piezīmi.
2 2urnāla t. un 2. nr-ā ievietots plašs J. Asara sabiedriski politisks

ajiskats j>ar ārzemēm.

3
Domāts II Valsts domes deputāts J. Ozols.

4 A. Deglavs 24. maija (6. jūn.) vēstulē (77664): «Kas attiecas uz tiem

Bilderiņiem, tad tie man visvairāk dara galvas sāpes, jo līdz. šim neesmu

vēl nekur ticis. Nesen pienāca man jravēste no policijas, lai maksāju div

reiz 118 rbļ. un 17 rbļ. soda: raksts izlaists jau martā. Turpat kāds ba

rons Firks no valdes nodokļu komisijas prasa, lai līdz 18. jūnijam stāda

priekšā ienākumus, kurus lai varētu aplikt ar nodokļiem. [. .] Beidzot

nu tie j>aši Pētersoni piedāvājās, ka vīni grunti ieturēt un sakt

tūdaļ ko būvēt uz Tava, resp., Elzas vārda.»
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34.

Zvārguļu Edvardam

Kastaņolā 1907. gada 22. jūnijā (46. lpp.)

Vēstule (62602). Saglabājies melnraksts (17163). Pirmpublicējums
A, 1932, 410. nr., 15. lpp., ar adresātu «Vēstule bijušam deputātam

(Kam?)», bez datējuma. Adresāts un datējums noteikts pēc vēstules

satura un Raiņa piezīmju grāmatiņas.

1 1907. g. Zvārguju Edvardu ievēlēja par Vidzemes deputātu
II Valsts domē, kura pastāvēja no 20. febr. (5. marta) līdz 2. (15.) mar-

tam. No Domes tribīnes viņš vērsās pret soda ekspedīciju briesmu

darbiem Latvijā.
2

J. Jankava 7. marta vēstule Rainim (28515).
3 Kā redzam no svītrota teksta vēstules melnrakstā, ši tikšanas no-

tikusi 2 gadus atpakaļ.

35.

A. Deglavam

Kastaņolā 1907. gada 6. jūlijā (47. lpp.)

Vēstule (FBR, K. Egles f., 476, 15). Pirmpublicējums. Datējums no

teikts pēc Raiņa piezīmju grāmatiņas. Kastaņolas pasta zīmogs —

7.7.7. Saglabājusies aploksne, kura adresēta A. Deglavam uz viņa

dzīvokli Parka ielā Rīgā.

1 18. jūn. (1. jūl.) (77665) A. Deglavs rakstīja par daudzajiem ares-

tiem Rīgā, par to, ka žurnāls «Auseklis» apturēts, kā arī: «Arī es biju

uz četrām dienām iespundēts iekš «Hotel Centrāle». Diezin cik cēlus

un romantiskus iespaidus es tur nesaņēmu. Ja daudz, man tur iznāk

viela humoreskai.»

2
«Virpuja kalendārā 1908. gadam» publicēta A. Deglava humoreska

«Kredīts».

3 Sis nodoms netika istenots.

4

Svermējām (no vācu schwārmen) — sapņojām, jūsmojām.
6

Rundālietis P. Piliņš vairākus gadus izdeva «Latvijas Zemgaliešu ka-

lendāru». 1909. g. pret P. Piliņu tika ierosināta krimināllieta sakarā

ar kalendāra 1907. gadagājumā publicēto rakstu «Vēstule draugam».
8

Neilgu laiku vasarnīcā kā īrnieks uzturējās J. Dravnieks.

36.

E. Birzniekam-Upītim

Kastaņolā 1907. gada 20. jūlijā (49. lpp.)

Atklātne (17993). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Raiņa pie-

zīmju grāmatiņas. Kastaņolas pasta zīmogs — 22.7.7. Atklātne adre-

sēta E. Birzniekam-Upītim uz Benkendorfa un Ko firmas kantori Baku.
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1 21. jūn. (4. jūl.) (105709) E. Birznieks-Upītis rakstīja, ka piesūtīšot
Rainim 50 rbj. ik mēnesi.

2 E. Birznieks-Upītis (turpat): «Vai varēšu II «Kopumam», ja atliks

maz laika, savu gabaliņu taisni sūtīt uz Rīgu?»
3

Domājams, ziņa no J. Jankava, ka viņš laimīgi atgriezies Rīgā

(22. maija (4. jūn.) vēstule Rainim (19154)).

4 J. Raiņa «Virpuļa kalendāros» E. Birznieks-Upītis nav publicējies.
s E. Birznieka-Upīša 26. jūl. ( 8. aug.) atbildes vēstule (18906): «Hļer-

telis] pārbrauca un dzīvo mierīgi tālāk.»

37.

A. Deglavam

Kastaņolā 1907. gada 25. jūlijā (50. lpp.)

Vēstule (FBR, K. Egles i., 476, 11). Pirmpublicējums. (Vēstule vēlāk

nepareizi ievietota aploksnē, uz kuras Kastaņolas pasta zīmogs —

19. 5. 7.)

1 Karlsbāde — Melluži. Seit domāta Raiņa vasarnīca Jaundubultos.

*
A. Deglava 9. (22.) jūl. vēstule (77666): «Tad vēl kāds caur Rozen-

berģi griezies, vai Tu nepārdotu savu villu Karlsbādē Viņš dod 3500 rbļ.,

bet tikai uz nomaksu, katru gadu 500 rb|. (..) Te nu varētu ari uz tā

gruntsgabala pameklēt kādu, kas būvē māju uz nomaksu, bet vai iztai-

sītā obligācija nav tam par kavēkli? Cikste man teica, ka obligācija tf

iztaisīta un piesūtīta Priedītim uz Sosnoviču.»

* Lizete Kalniņa.

4 Pēc žurnāla «Auseklis» apturēšanas atturības biedrība izdeva

«Ausekļa kalendāru» (1908.—1915.). Sākotnēji tajā ievietoti materiāli

galvenokārt tikai par atturības jautājumiem, un kalendāra pirmajos

gadagājumos Rainis nav publicējies.

6 P. Piliņš bija lecerējis izveidot «Latviešu grāmatu apgādniecību»
un izdot beletristisku un zinātnisku grāmatu sēriju. Jau 1907. g. jan-

vārī bija (paredzēta pirmā rakstu krājuma «Darbs un pūles» iznākšana.

Izdošana aizkavējās, un arī vēlāk nodoms palika nerealizēts.

6 A. Deglava 9. (22.) jūl. vēstule: «Priekš Tava kalendāra es labprāt

uztaisītu to skici, es ari varētu tādu izdabūt par valdes bankas generāl-

sapulci.»

7 Domāts raksts «Strādnieku dzīvokļu un ļaužu uzturas izstāde» —

«Auseklis», 1907, 2. nr., 155.—156. lpp.

1
«Ausekļa» 2. nr-ā, 122 —137. lpp. ievietots materiāls «Kārļa Marksa

un Fridriha Engelsa «vēstures filozofija»».
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3».

A. Gulbim

Kastaņolā 1907 gada 29. jūlijā (52. lpp.)

Saglabājies vēstules sākuma daļas melnraksts (16998, ar datējumu —

30.7.7., beidzas ar vārdiem «Un Tu uzticies viņa lietpratīgam sprie-

dumam») un melnraksts (17135). Pirmpublicējums A, 1932, 397. nr.(
18. lpp. Datējums noteikts pēc Raiņa piezīmju grāmatiņas. lespiests
pēc pirmpublicējuma.

1
Raiņa vēstule ir atbilde uz A. Gulbja vēstuli (16391); pesimistiskie

vārdi saistīti ar neveiksmēm žurnāla «Rīts» izdošanā.

1 1900. g. beigās A. Gulbis devās uz Pēteiburgu. kur pēc pāris ga-

diem saka darbibu kā grāmatizdevējs. Plānojot savas izdevniecības

programmu, A. Gulbis sazinājās ar Raini un Aspaziju, un Raiņa ciesā

līdzdalība lielā mērā noteica A. Gulbja izdevniecības idejisko līniju
un izdodamo darbu Izvēli. 1903. g. iznāca A. Gulbja izdevniecības

pirmā grāmata — J. V. Gētes dzeja Raiņa un Aspazijas tulkojumā, tai

sekoja virkne citu Gētes darbu tulkojumu. Rainis saistījās ar izdevnie-

cību regulāram klasiku tulkotajā darbam.

'
Jānis Asars. «Rīta» oficiālais izdevējs un redaktors bija A. Gulbis

taču 29. martā (11. apr.) viņš ziņoja Rainim (16383): «Sim incidentam

[sakarā ar Raiņa lugas «Ģirts Vilks» publikāciju «Rītā») ir ari sava

(tiamatiska noskaņa: Būmani piespieda iz redakcijas izstāties un no-

deva turpmāku «Rita» vadību vienīgi Alfam Helsiļnkos].»
4 Ar Raiņa starpniecību vairāku emigrantu (K. Kurševica v. c.) raksti

tika nosūtīti publicēšanai «Rita», bija plānots labākos rakstus vēlāk iz-

dot art atsevišķa krājumā, taču, spriežot pēc A. Gulbja vēstulēm.

J. Asars samērā netaktiska forma iesniegtos materiālus noraidījis.
5

Pirmpublicējuma redakcija šeit izlaista teikuma daļa.
6 A. Gulbja vēstulē (16391): «|. .] jau no 1 maija sākot, ieņemu savu

agrāko vietu pie Baehli Pēterburgā un atrodas ceļā uz Kaukazi|U » Vēs-

tules beigās norādīts, ka no 15. maija viņa adrese būšot: MocKna.

HHKOACKaa, a EocTOHA*orAM, l~Hy C. C. Ee)tAH aas T. ry \6e.

39.

B. Priedītim

Kastaņolā 1907. gada 4. augustā (54. lpp.)

Tulkojums no vācu valoda rakstītas atklātnes (15745). Tulkojuma

pirmpublicējums. Datējums noteikts j>ēc Raiņa piezīmju grāmatiņas

Kastaņolas pasta zīmogs — 5.8. 7. Atklātne adresēta: Russia. Herrn

Ingenier B. Priedit. Rīga, Gr. Neva Str. 26, Qu 57, bei Ulpe.

1 Neilgu laiku Pnedīši nodzīvoja Latvijā — Vietalvā, pēc tam —

Rīgā.
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40.

K. Kurševicam un E. Kalniņai-Kurševicai

Kastaņolā 1907 gada 5. augustā (54. lpp.)

Vēstule (17136). Pirmpublicējums A, 1932, 410. nr., 15. lpp. (bez
adresāta un datējuma norādes). Adresēts un datējums noteikts pēc sa-

tura, Kurševicu vēstulēm Rainim un Raiņa piezīmju grāmatiņas.

1 Manuskripti plānotajam krājumam «Kopums. II».

*•* Totsprechen, totschiciben (žargonisks darinājums no vācu vai.) —

norunāt, norakstīt (beigtu).

4 Rainis citē A. Gulbja vēstuli (16391).
8 Kurševici sai laikā gatavojās pārbraukt no Cīrihes uz Pēterburgu,

cerēdami tur noorganizēt jaunu izdevumu.

8 1906. g., piedaloties Sociāldemokrātiskās partijas Cīrihes sekcijas

darbā, Rainis ierosināja vākt vispusīgas ziņas un statistikas dalus par

revolucionārās kustibas gaitu, lai izmantotu tos 1905. g. revolūcijas vēs-

tures rakstīšanai. «Bet, lai tiešām materiālu vācēji nepalaistu dažas sva-

rīgas ziņas un notikumus garam, tad vajaga sastādīt sevišķas jautājumu
listes.» («Pirmais ierosinājums par 1905. g. revolūcijas vēstures rakstī-

šanu» — KR, 18. sēj., 1983. 440. lpp.)

7 Rainis vēlāk atcerējās, ka sākotnēji darbošanās griba bijusi liela,

tomēr pēc pirmās sajūsmas ta atslābuši, un tikai nedaudzi iesnieguši

savas atmiņas (KR, IH. sēj., 1983, 642. lpp.). Bez. tam entuziasmu ierobe-

žojusi arī ziņa, ka pie šī darba ķēries J. Jansons (Brauns). (Viņa darba

«Baltijas revolūcija» 1. daļa iznāca 1911. g. beigās Briselē.)

8
leraksts dienas hronika 23. aug. (127920/10) rāda, ka saņemts grā-

matu sūtījums no Grītli biedrības ar F. Freiligrāta darbiem. Raiņa biblio-

tēkā glabājas F. Freiligiata kopotu rakstu izdevums (121347, 121316)

ar dzejnieka piezīmēm.

9 Pa ce)am uz Pēterburgu Kurševici neilgu laiku uzturējās Stutgartē,

lai piedalītos II Internacionāles starptautiskajā sociālistiskajā kongresā,

kas notika 18.—24. aug. Kongresa laikā viņi tikās ar P. Stučku,

J. Ozolu v. c. LSD delegātiem.

24. aug. (22089) K. Kurševics rakslīja no Stutgartes, ka gaidījuši iero*

damies arī Raini un Aspaziju.

41.

Šveices Grītli biedrības grāmatu veikalam

Kastaņolā 1907. gadā, ap 11. augustu (56. lpp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstīta vēstules melnraksta (17000).

Tulkojuma pirmpublicējums. Ajītuvens datējums noteikts pēc satura

un ierakstiem Raiņa piezīmju grāmatiņā.



485

42.

E. Birzniekam-Upītim

Kastaņolā 1907. gada 18. augustā (56. lpp.)

Atklātne (17990). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Ralna

piezīmju grāmatiņas. Kastaņolas pasta zīmogs — 19.8.7. Atklātne ad

resēta E. Birzniekam-Upītim uz Benkendorfa un Ko firmas kantori Baku.

1 20. jūl. (2. aug.) V. Šiliņā rakstīja Rainim (20817): «Mājās sabiju
18 stundas. Pastāstīja, ka V. [domāts pats Vilis Šiliņš] stipri meklēta

prece [..]»
2

Ķīmiķis Arnolds Priedītis. 26. jūl. (8. aug.) E. Birznieks-Upītis

rakstīja (18906): «Aizbrauca no šejienes kaimiņš Priedīts, varbūt pie

brauks arī pie Jums.»

3 «Virpuļa kalendārs 1908. gadam».
4 Vilis Hertelis,

43.

A. Cielēnal

Kastaņolā 1907. gada 15. se|>tembri (57. lpp.)

Vēstules melnraksts (16999). Atklātnes fotokopija (P33S7j ar adresi:

Sig. A. Cielen. VVeggis, Trottenmatt. bei Frau Gossi. Pirmpublicējums.

1 Laikā no 1907. g. 7 —14. sept. Rainis viesojās pie A. Cielēnas.

(leraksts Raiņa dienas hronikā — 127920/25.)

44

B. Skujeniecel

Kastaņolā 1907. gada 19. septembrī (57. lpp.)

Vēstule (133185, rakstīta kā turpinājums Aspazijas vēstulei B. Sku-

jeniecei 1907. g. 17. septembrī). Saglabājies uzmetums (17000). Pirm-

publicējums A, 1932, 398. nr., 18. lpp. Datējums noteikts pēc Raiņa

piezīmju grāmatiņas. Uzmetums un pirmpublicējums ar nelielām redak-

cionālām atšķirībām, abos trūkst teksta pēc vārda «zobārstu».

1 1903./4. g. sezonā B. Skujeniece spēlēja Rūtiņu G. Hauptmaņa «No-

grimušā zvana» uzvedumā Jaunajā latviešu teātri. Domājams, no turie-

nes Raiņa vēstulēs bieži sastopama uzruna «Rūtiņ!».
2

Pirmpublicējumā «tik mīļi» vietā «ar Tiju». Tija Banga. Saglabājies

fotoattēls: B. Skujenieces un T. Bangas dubullportrets. uzņemts ap

1906. g. (356881).
3

Rainis atsaucas uz minēto Aspazijas vēstuli, kurā teikts: «Tad ta-

gad Tu nu esi mans auklējumiņš. Es gan īstonibā varētu Tava māmiņa

būt, bet, tā kā Tev jau ir tada mīļa, garīgi izdaiļota māmiņa, tad atliek
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man vēl vecākās māsas vieta, un pie tā tad abas turēsimies, Tu mazā"

un es lielā.»

4 Domāta 1905. g. vasara, ko B. Sktijeniece pavadīja pie Raiņa un

Aspazijas Jaundubultu vasarnīcā. Aspazijas rakstā «Birutas Skujenie-

ces pirmās skatuves gaitas» (148158) par šo laiku teikts: «Tie bija lai-

mīgi laiki, īss saules uzliesmojums pirms negaisa. Klejojām visi trīs

pa turienes priežu mežu, rotaļājāmies kā bērni, un Rainis allaž šūpoja

«mazo Rūtiņu» uz rokām, vieglinu kā meža priežu čiekuriou. Ļoti dau-

dzas izcilas personas mūs apmeklēja toreiz. {..} Mazā Rūtipa bij mūsu

māju bērns un tā reprezentējās visu m.»

5 1907. g. septembrī B. Skujemece sāka mācības Maskavas Filhar-

moniskās biedrības dramatiskajā skolā.

6
29. aug. (It. sept.) vēstulē Aspazijai (20999) B. Skujeniece stāstīja

par veiksmīgo iestāšanos dramatiskajā skotā: «Tāds liels pūlis bija

pieteicies skolnieku. Citiem tikai vēlāk pateica, vai viņi pieņemti un

zem kādiem noteikumiem. Man tūlit pēc manām deklamācijam pateica,

ka mani pieņemšot. [. .] Kamēr es runāju uz skatuves, es redzu, ka

mani eksaminētāji priecājas par manām deklamācijām.»
7 B. Skujenieces vecākā māsa Aina, kura reizē ar Birutu ieradās

Maskavā, lai stātos zīmēšanas skolā.

45.

A. Gulbim

Kastaņolā 1907. gada 22. sej)tembrī (58. lpp.)

Vēstules melnraksts (17001). Pirmpublicējums A, 1932, 397. nr.,

18. lpp. Melnrakstam trūkst sākuma; šadā redakcijā vēstule iespiesta

ari pirmpublicējumā.

46.

E. Birzniekam-Upītim

Kastaņolā 1907. gada 24. septembri (58. lpp.)

Vēstule (17960). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc satura un

Raiņa piezīmju grāmatiņas.

1 2. (15.) sept. (105710) E. Birznieks-Upītis rakstīja, ka sen nav ne-

kādu ziņu no Rīgas. Jau 1907. g. jūnijā I. Baumanis pārtrauca sarakstī-

šanos ar E. Birznieku-Upīti, arvien skopākas ziņas saņēma arī Rainis.

1. Baumanim vairs nebija agrākās intereses par apgāda darbību, viņa

nodomi saistījās ar J. Jankava reakcionāro sacerējumu publicēšanu.

Idejiskās pretrunas 1907. g. beigas un I<XlB. g. sākumā starp «Spēka»

līdzstrādniekiem saasinājās tiktāl, ka tuīpmākā kopdaibība kjuva ne-

iespējama.
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1 L Baumanis 24. aug. (6. sept.) (28583) rakstija, ka beidzot saņēmis

zīmējumus «Ugunij un naktij»; to veidošanu E. Zīvarts uzticējis J. Til-

bergam.
* I. Baumanis un J. Jankavs.

4 Datums pēc vecā stila.

* Balahanu bibliotēka. Sīkāk skat : Rnznieks-Upitis E. Kopoti raksti,

7. sēj., 1963, 65.-68. lpp.
8 1907. g. 5. (18.) sept. kara tiesa Rīgā iztiesāja 63 Skrīveru-Kok-

neses-Lielvārdes sacelšanās dalībnieku prāvu.

47.

A. Deglavam

Kastaņolā 1907. gada 25. septembrī (60. lpp.)

Vēstule (FBR, K. Egles f., 476, 20). Pirmpublicējums. Datējums no-

teikts pēc Raiņa piezīmju grāmatiņas un Kastaņolas pasta zīmoga.

Vēstule adresēta A. Deglavam uz viņa dzīvokli Parka ielā Rīgā.

IA. Deglava 7. (20.) sept. vēstulē (16259): «Nosūtu Elzai divas

bilžu grāmatiņas priekš tulkošanas, kuras man iedeva Plātēsta] tirgo-

tava.»

2
Skat. 3. vēstules 3. piezīmi.

8
A. Deglava 13 (26.) aug. vēstulē (77667): «Ar Piliņu nu tā lieta

drusku sajukuse, jo tas gribot drāzt iekšā visus dekadentus, Cālīti, Vēs-

miņu v. c. Zariņš tada gadījuma ņem visus rakstus no mūsu puses

atpakaļ, un es arī tam piekritu.»
4 1907. g. 6. (19.) maijā un 29. aug. (11. sept.) Rīgas Latviešu teātris

izrādīja Aspazijas «Vaideloti», bet 1907. g. 26. sept. (9. okt.) vienā va-

karā ar G. Hauptmaņa «Hanneli» bija E. Vulfa «Rožainās dienas» pirm-

izrāde.

A. Deglava 5. (18.) okt. atbildes vēstulē (77671): «Kas attiecas uz to

Latviešu teātri, tad par «Vaideloti» viņš man maksā 5% no bruto

ienākuma, bet par «Hanneli» negrib maksāt procentus. «Hannele» ne-

pilda vakaru un tiek likta kopā ar kādu Vulfa bleķi «Rožainās dienas».

Es gan tam dekadentam liku manit, ka Elzai nepavisam nav patīkams

tāds «pusgraudnieks», bet vai viņš to ievēros. Bet nu pai maksu Pirms

teica, ka «Hannele» pārdota Derīgu Grāmatu Nodaļai ar visām tiesī-

bām, bet, kad es sacīju, ka no tā neko nezinu, tad šie kādā teātra

komisijas sēdē esot nosprieduši maksāt 25 rbj. uz visiem laikiem.»

8 Arbeiter Abstinenzen Bund (vācu vai.) — strādnieku atturības

biedrība.

6 A. Deglava 21. jūn. (4. jūl ) vēstulē (16258): «[ 1 patlaban

man skriešanās ar «Ausekļa» atturības kalendāru, kurš, lai gan

mazs, taču man vienam pašam būs jāpieraksta. Kad es no Tevis un

Elzas dabūtu kādu dzejoli, kas zīmējas uz atturību.»
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Aspazijas 12. aug. atbildes vēstulē (FBR, K. Egles f., 476, 8): «Mīļais,

ar tiem sātības dzejoļiem neiet, ja vari lietot citādus, piem., dabas

gleznas, tad, cik uziet.»

' D. Rozenberga uz neilgu laiku iestājās par mācekli kādā Āgens-
kalna aptiekā.

■ Tālāk iestarpināts Aspazijas rokrakstā rakstīts grāmatu saraksts.

48.

A. Deglavam

Kastaņolā 1907. gada 30. septembri (63. lpp.)

Vēstule (FBR, K. Egles f.
r

476, 21). Pirmpublicējums. Datējums no-

teikts pēc Raiņa piezīmju grāmatiņas un Kastaņolas pasta zīmoga. Sa-

glabājusies aploksne, kura adresēta A. Deglavam uz viņa dzīvokli

Parka ielā Rīgā.

1 Runa ir par bilžu grāmatām, kuras E. Plātesa firma piesūtījusi
tulkošanai.

Septembra pēdējās dienās Rainis saņēma kārtējo pasta sūtījumu no

dzimtenes, starp citu arī vairākus laikraksta «Mājas Viesis» numurus.

E. Platesa izdotajā un A. Benjamiņa rediģētajā avīzē publicētie, no

reakcionārās «Tēvijas» pārdrukātie uzbrukumi revolucionārajai kustībai,

tas vadītājiem un arī Rainim satrauca dzejnieku, tādēļ viņš nolēma

noraidīt sadarbību ar Plātesa firmu. Kaut ari Aspazija negribēja

pārtraukt sākto darbu, pie kura vairākas dienas veltīgi nostrādājusi,

Rainis palika nepiekāpīgs.

49.

li. Birzniekam-U[)itim

Kastaņolā 1907. gada 9. oktobri (63. lpp.)

Atklātne (17992). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņolas

pasta zīmoga. Atklātne adresēta E. Birzniekam-Upītim uz Benkeudorfa

un Ko firmas kantori Baku.

1 J. Jankava arests, par ko paziņoja I. Baumanis.

50.

A. Deglavam

Kastaņolā 1907. gada 19. oktobrī (64. lpp.)

Vēstule (FBR, K. Egles f., 476, 22). Pirmpublicējums. Datējums no-

teikts pēc Raiņa piezīmju grāmatiņas un Kastaņolas pasta zīmoga. Vēs-

tule adresēta A. Deglavam uz viņa dzīvokli Parka iela Rīga.
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1 «Kanneles» tulkojums pirmo reizi iespiests «Mājas Viesa» Lite-

rāriska jā pielikumā 1898. g. 20.—23. nr-ā kā Aspazijas (Elzas Pliek-

šānes) tulkojums. (Pielikuma redaktori šajā laikā bija A. Plātess un

P. Zālīte.) Patiesībā šo darbu tulkojis Rainis. Laižot to klajā atsevišķā

izdevumā (1911), Aspazija tulkojumam pievienoja sekojošu paskaidro-

jumu: «Šis Raiņa tulkojums parādījās dažus gadus atpaka) zem mana

vārda aiz tā vienkāršā iemesla, ka toreizējie apstākli Raini uz to

spieda.»
* Verlags (no vācu der Verlagļ — Izdevniecība.

3
A. Deglavs baidījās no varbūtējām politiskām represijām un vēstu-

lēs Rainim vairākkārt ieminējās par izbraukšanu no Latvijas.

4
E. Sinklera apcerējums «Pēc 10 gadiem».

s A. Deglavs 2. (15.) okt. rakstīja (77670): «Iznāk kāda «Rita Blāzma»,

bet, tā kā tā iestigusi dekadentu rokās, tad diezin vai tai būs ilgs

mūžs.»

Laikraksts pastāvēja no 1907. g. septembra līdz decembrim, tā fak-

tiskais redaktors bija E. Cālītis, redakcijā darbojās K. Strāls, E. Vulfs,

K. Augenbergs (Ezerietis).

51.

I. Dravniekam

Kastaņolā 1907. gada 23. oktobrī (66. lpp.)

Vēstules melnraksts (17003). Pirmpublicējums A, 1932, 398. nr„

18. lpp. (ar neprecīzu datējumu — 23.11.7.).

1 Atbilde uz J. Dravnieka 12. (25.) sept. vēstuli (28626), kurā viņš

sūdzas par lielo darba slodzi un tās rezultātā pasliktinājušos veselību.

J. Dravnieks šajā laikā veica RLB Derīgu grāmatu nodaļas izdotās

«Konversācijas vārdnīcas» rīcības komisijas priekšsēdētāja un tehniskā

redaktora pienākumus.

52.

K. Pētersonam

Kastaņolā 1907. gada 23. oktobri (67. lpp.)

Vēstules melnraksts (17002). Pirmpublicējums A, 1932, 398. nr.,

18. lpp.

1
1907. g. izcēlās plašs dokeru streiks Belfāstā.

1 lespējams, fotogrāfs Vilis Rīdzenieks (lidz 1922. g. pazīstams ar

vārdu Aleksandrs Mednis), kurš 1906. g., vairoties no soda ekspedīci-

jām, atstāja Latviju,
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53.

A. Deglavam

Kastaņolā 1907. gada 24. oktobri (67. lpp.)

Vēstule (FBR, K. Egles f., 47b, 23). Pirmpublicējums. Datējums no-

teikts pēc Raiņa piezīmju grāmatiņas un Kastaņolas pasta zīmoga. Vēs-

tule adresēta A. Deglavam uz viņa dzīvokli Parka iela Rīgā.

1 5. (18.) okt A. Deglavs rakstija (77671): «Necik sen sastapu Mu-

ceniek jaunkundzi, tā liek sirsnīgi sveicināt, un tā zin par kādu pir-

cēju no Jelgavas »

3 Domāti «Dienas Lapas> bijušie līdzstrādnieki. 1888. g. «Dienas Lapa»

bija publicēts A. Deglava pirmais oriģinalstāsts «Precības bēdas».

3 A Deglavs (turpat): «Kas attiecas uz apdrošināšanu, tad runāju

ar kādu II Kriev. apdrošināšanas biedrības aģentu Blaubergu, cik tie

ņemtu par 4500 rbļ. Viņš aprēķina piemiju uz 30 rbļ. Kādēļ tad lai

mēs Haflerbergam maksājam 45 rbļ.? Es domāju, te būs jāizdara kon-

versija.»

4 A. Deglavs (turpat): «[. .] vecais Benjamiņš stāstījis manai Emmai

(..), kāds no oxpaimoe OTAeAeHHe esot pie Plātes(a] meklējis pēc Raiņa,

pie kura pagasta tas piederot. Sie atbildējuši, ka nezinot, viņu avīzes

redakcijai esot gluži jauns sastāvs utt. Varbūt, ka nebūtu par ļaunu, ja

Tu man uzdotu kadu citu vārdu, uz kuru vēstules rakstīt.»

6 A. Deglavs (turpat): «Sis pats Benjamiņš, Blaumanis, Aronu Matīss

un vēl pāris līdzīgi gari ietikuši liter. fondā un gribot sarīkot vakarus

priekš izsūtītiem rakstniekiem, f. .1 Bet, kā jau sacīts, Tu neesi spiests

zināt, kam par labu vakars tiek rīkots un kādēļ rīkots, vaibūt abi ap-

sverat no sava stāvokļa, vai Jums derīgi vai nederīgi piedalīties ([»ar

simpātijām jau te nevar būt ne runa), un tad man atraksti un atsuti

dzejoļus vai ari atjauj tos, kas pie manis, viņiem nodot. NB. Gan ve-

cais Benjamiņš esot lūdzis, lai dzejoļi tādi būtu, kurus cenzūra atjauj

deklamēt. Pretējā gadījumā, lūdzu, atbildi, vai kategorisku nē, vai ari

aizbildinu Jūs ar šādu tādu iemeslu.»

6 A. Deglavs (turpat): «Man tikai ļoti žēl, ka Tavu un Elzas lab-

sirdību piemeklējusi tik nelaimīga zvaigzne šī zemsirdīgā un bezkau-

nīgā radījuma Lidijas veidā, kura par Jums nemitas melot un gānīties,

un pat apcietinātie no cietuma raksta apmelošanas vēstuies.»

54.

E. Birzniekam-Upītim

Kastaņolā 1907. gada 31. oktobrī (69. lpp.)

Atklātne (17991). Pirmpublicējums LM 11, 242. lpp. Datējums noteikts

pēc Kastaņolas pasta zīmoga. Atklātne adresēta E. Birzniekam-UpiUm

uz Benkendorfa un Ko firmas kantori Baku.
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• 25. okt. (18950, datējums pēc Kastaņolas pasta zīmoga) B. Blr»

nieks-Upitis rakstija: «Beidzamajā laikā nekārtīgi sūtu un maz rakstu:

mūsu firmā itāliešu streiks. Saimnieki ārzemēs, viens grupas pārzinis

atvaļinājumā, otrs ar tabeļščiku aizbēga no strādnieku draudiem, tā ka

tagad bez bibliotēkas darba pilnas rokas. Ap 15. X varbūt likvidēs vi-

sas darīšanas. Ļoti nepatīkama būšana, bet neko nevar darīt. Nezinu, kā

vēl iztikšu ar ļaudīm, jo man jāuzstājas no administrācijas puses. Bez

manis vēl tikai vecs pārvaldnieks, kurš labprāt nekur negrib kļūt

iemaisīts. — Vissliktākais, ka varbūt nespēšu izpildīt savus materiālos

pienākumus pret «Spēku», kā to uzņēmos lidz jaungadam. Bet tad

atkal atliks vaļas strādāt.»

2 leiaksts Raiņa piezīmju grāmatiņā, ka «Virpuļa kalendārs 1008. ga-

dam» pabeigts 17. oktobri.

55.

A. Gulbim

Kastaņolā 1907. gada 10. novembri (70. lpp.)

Vēstules melnraksts (17004). Pirmpublicējums A, 1932, 398. nr.,

18. lpp., ar atšķirībām.

1
Literārā dala J. Raiņa «Virpuļa kalendāram 1908. gadam». A. Gulbja

21. okt. (3. nov.) vēstulē (16387) teikts: «Patlaban man ir cīniņš ar Tava

kalendāra caurdabūšanu. Zeltiņš to neuzņēmās Rīgā izdot, kādēļ pūļu

še [Pēterburgā) visai pulka.»
2

Aspazijas apcerējuma «Sievietes franču revolūcijā» 1. daja «Re-

volūcijas sarkanā roze» — «Rīts», 25.—30. nr., 661.—673. lpp.
• Runa ir par J. Asaru.

4
A. Gulbis (turpat) rakstīja, ka ar decembri «Rīta» Izdošanu pār-

trauc. 2urnāla pēdējie numuri (36.-48.) iznāca apvienoti, datēti ar

1907. g. novembri-decembri. Seit nodrukāti Raiņa dzejoji «Mūsu zeme»

(bO2. lpp.) un «Mans brālis» (836. lpp.).

5 A. Gulbja 21. okt. (3. nov.) vēstule: «Esmu Jau vairākkārt pārli-

cis, ka sākt no jauna ar Gētes kopotu darbu izdošanu, bet ne burtnī-

cās vairs, bet visus darbus vienā reizē iz drukas laist klajā. Protams,

mums no jauna jāvienojas, jo nevienam citam es tos nedošu tulkot,

l .1 Es nu reiz esmu spraudis par savu dzīves mērķi — Gēll, Šekspīru,

lbsenu etc. izdot. To es uzskatu savā ziņā par savu dzīves darbu.»

• A. Gulbis (turpat): «Esmu iestidzis milzu parādos un sākšu tos kār-

tai maksāt (pirmā laikā vekseļos). Tādēļ lūdzu mani atvainot, ka ne-

esmu Tev vēl arvien izsūtījis [. .ļ»

7

Traģēdija 4 cēlienos «Kropļi» («Rīts», 1907, 25.-48. nr). Kā ro-

•ns. Rrt ,nis vēl nebija saņēmis «Rita» oktobra burtnīcu, kurā publi-

cēts lugas 2. cēliens.
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56.

E. Birzniekam-Upītim

Kastaņolā 1907. gada 21. novembrī (70. lpp.)

Atklātne (17995). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņolai

pasta zīmoga. Atklātne adresēta E. Birzniekam-Upītim uz Benkendorla

un Ko firmas kantori Baku.

57.

E Birzniekam-Upītim

Kastaņolā 1907. gada 24. novembrī (71. lpp )

Atklātne (17996). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Raiņa

piezīmju grāmatiņas. Kastaņolas pasta zīmogs — 25.11.7. Atklātne

adresēta E. Birzniekam-Upītim uz Benkendorfa un Ko firmas kantori

Baku.

1 J. Jankavs bija atbrīvots no aresta.

3 1907. g. beigās iznāca J. Jankava sastādītā sindikālistu gadagrā-

mata «Darbs» un brošūra divās daļas «Sociāldemokrātija ir kungu inte-

liģentu, bet nevis strādnieku partija».
8 Alīne Vārpa.

58.

F. Mierkalnam

Kastaņolā 1907. gada 24. novembri (71. lpp.)

Vēstules melnraksts (17005). Pirmpublicējums A, 1932, 398. nr.,

18. lpp.

1
Atbilde uz F. Mierkalna 6. (19.) nov. vēstuli (28840), kurā Izklāstīts

jauna žurnāla izdošanas pluns.

Tā kā koncesija žurnāla «Lāpa» izdošanai bija noilgusi, F. Mpa-

kalns bija nodomājis izdot jaunu žurnālu «Vijņi», uzaicinot tajā publi-

cēties arī Raini un Aspaziju. 2urnāls tomēr netika izdots.

59.

A. Kastejansklm

Kastaņolā 1907. gada 2. decembrī (72. lpp.)

Tulkojums no krievu valodā rakstīta vēstules melnraksta (18207i.

Tulkojuma pirmpublicējums. Turpat vēstules melnraksts E. Volteram.

Datējums noteikts pēc satura un Raiņa piezīmju grāmatiņas.

1
Pēteiburgas universitātes profesors A. Kasteļanskis uzaicināja Raini

ņemt dalību viņa sastādītajā rakstu krājumā par nacionālo kustību ior-
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mām. Par E. Voltera rekomedāciju Rainim paziņoja A. Gulbis (16392;
vēstule Kastapolā saņemta ap 2. decembri).

60.

E Volteram

Kastaņolā 1907. gada 2. decembrī (72. lpp.)

Tulkojums no krievu valodā rakstīta vēstules melnraksta (18207).

Tulkojuma pirmpublicējums. Turpat vēstules melnraksts A. Kasteļan-

skim. Datējums noteikts pēc satura un Raiņa piezīmju grāmatiņas.

6t.

A. Cielēnai

Kastaņolā 1907. gada 10. decembrī (73. lpp.)

Atklātnes fotokopija (Psjs73). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc

Raiņa piezīmju grāmatiņas. Kastaņolas pasta zīmogs — 12. 12.7. At-

klātne adresēta: Ligra. A. Cielen. Bern, Cācilienstr. 30, parterre.

1 A. Cieiēnas 9. dcc. vēstulē (20922): «Cirikiešu koncerts bija labi

apmeklēts, ta ka būšot ap 500 fr. atlikums.»

62.

A. Kaste|anskim

Kastaņolā 1907. gada 15. decembrī (73. lpp.)

Tulkojums no krievu valodā rakstīta vēstules noraksta (448). Pirm-

publicējums. Datējums noteikts pēc Raiņa piezīmju grāmatiņas.

1 Raiņa ieraksts dienas hronikā 15. dcc. (127920/74): «Atsakos no

Kasteļ(anska) darba, lai varētu savus dzej[u) krfājumus] nobeigt, un ka

baidos, ka nav laktu.»

* Kārlis Hellats — Igauņu jurists, studējis tieslietas Pēterburgā,

1H99. g. kā tautiskās apziņas modinātājs spiests atstāt Igauniju, ap-

metas Novgorodas guberņā, kur strādāja par tiesnesi. Sai laikā — Krie-

vijas rūpniecības un tirdzniecības bankas juridiskās nodaļas vadītājs

Pēterburgā.
s

Saīsinājums no Sanktpēterburga.
*

Neprecīzi. Kā Hāpsalas apriņķa kandidātu K. Hellatu 1906. g. ievē-

lēja par I Valsts domes locekli. Par Viborgas uzsaukuma parakstīšanu

viņam piesprieda Uis mēnešus cietumsoda.
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63.

V. Zejenko

Kastaņolā 1907. gada 15. decembrī (74. lpp.)

Tulkojums no krievu valodā rakstita vēstules melnraksta (18218).

Pirmpublicējums krievu valodā LM I, 266.—268. lpp. Tulkojuma pirm-

publicējums. leraksti Raiņa dienas hronikā (127920/62, 63, 65, 66, 71,

74) rāda, ka vēstule tapusi laikā no 21. novembra līdz 14. decembrim

Nosūtīšanas datums noteikts pēc Raiņa piezīmju grāmatiņas.

Vasilijs Zelenko — Rigas pilsētas skolas skolotājs, beidzis Baltijas

skolotāju semināru. Viens no 1 tautskolotāju kongresa organizatoriem,

tautskolotāju Centrālbiroja priekšsēdētājs. Labi pratis latviešu valodu.

Lielisks orutois. Velak strādājis Pēterburgas augstskolās.

1 V. Zelenko arests.

2 V. Zelenko vēstulē Rainim (121767; saņemta 1907. g. 17. nov.; tul-

kojums no krievu vai.): «Jau sen gatavojos iepazīstināt plašāku krievu

publiku ar latviešu literatūru, bet lidz šim laikam to realizēt traucēja

te revolūcija, te «konstitūcija», un vezums nekustējās no vietas. Ta-

gad šis jautājums izlemts. Man ir paziņa, kurš liek priekšā, pirmkārt,

sniegt latviešu literatūras (beletristikas un dzejas) virzienu vispārēju

raksturojumu, īsas biogrāfiskas ziņas par katru rakstnieku, tā portretu

un tulkojumu vienam no labākajiem darbiem.

Kad publika ieinteresēsies, es varēšu izdot veselu sēriju, bet pašlaik

Jāapmierinās ar mazumiņu.

Tad es nolēmu lūgt, uzstājīgi lūgt Jūs abus dot īsas autobiogrāfiskas

ziņas, norādīt, kurus Jūsu sacerējumus tulkot, pareizāk sakot, kuru no

saviem sacerējumiem Jūs gribētu redzēt tulkojumā, un, ja iespējams,

izteikt savus uzskatus par šodienas latviešu literatūru un virzieniem

tajā.»

Nav ziņu, ka šis plāns būtu realizēts.

8 Aspazijas raksti 11 burtnīcās, izdoti A. Gulbja apgādā Pēterburgā

1904. g. Priekšvārdu «Aspazija un viņas dzeja» sarakstījis J. Asars.

* Šķirklis «AaramcKa» AHTepaTvpa». (Graru.: 3uiniKAoneAhnecKHii cao

Bapfc, t 17. M3AaTeAH: CD A. GpoKray3 (Aedniuir), M. A. Ecppo»

(C -nerepGvpr). CnO., 1896, crp. 390—391)

Šķirkļa autors — E. Volters.

8 Neprecīzi. Domāts dzejolis «Pastara diena».

8 Aspazijas novele «Cīņa par nākamību».

7 Šķiet, domāts K. Skalbes raksts «Dzeja un kultūra» («Balss», 1906,

240. nr.).
8

Akuraters J. Maldu zvaigzne. Fantāzija. — «Stari», 1907, 3.-6. nr.

• Skat, 12. vēstules 15, pie/īmi.
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10 1907. gadā Apsesdēlu apcietināja un par piedalīšanos revolactjt

notiesāja uz 10 gadiem spaidu darbos. Lidz šim laikam bija izdoti Ap-

sesdēla dzejoļu krājumi «Tumsā un tvanos» (1905), «Tāļu vēl rīts»

(1905) un «Gurstot» (1907).
11 Pēdējā perioda virzienu raksturojums (2 rindkopas) uzmetumā ar

daudziem saīsinājumiem un svītrojumiem, grafiski neskaidrā izkārto-

jumā. Sī iemesla dēļ šifrējumā iespējamas atšķirīgas redakcijas.
12 Domāta Līgotou Jēkaba sastādītā «Latviešu literatūra. (Materiāli

latviešu rakstniecības vēsturei.)».

64.

E. Birzniekam-Upitim
Kastaņolā 1907. gada 25. decembri (76. lpp.)

Atklātne (17994). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Raiņa pie-

zīmju grāmatiņas. Kastapolas pasta zīmogs — 27.12.7 Atklātni pa-

rakstījusi ari Aspazija. Atklātne adresēta E. Birzniekam Upītim us

Benkendorfa un Ko firmas kantori Baku.

1 1907. g. 5. (18.) dcc. vēstulē (105712) E. Birznieks-Upītis paskaid-

roja: «Aizvakar uzrakstīju Jums adresi, gribēju zinot dažas rindiņas,

bet vēstulite pazuda — mūsu jastiljons aizsūtījis neaprakstītu. Varbūt

brīnījāties par tukšo kartīti.»

* Carfe btanche (franču vai) — tīra, neaprakstīta lapa; neierobežotas

pilnvaras.

65.

A. Deglavam

Kastaņolā 1907. gada 28. decembrī (76. lpp)

Vēstule (FBR, K. Egles f., 478, 9), rakstīta kā Aspazijas vēstules turpi-

nājums un nosūtīta reizē. Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc

satura un Raiņa piezīmju giamatinas.

1 Raksts A. Kasteļanska krājumam.
J A. Kasteļanskis 7. (20.) dcc. vēstulē (123672) lūdza Raini tomēr

rast iespēju sagatavot rakstu un pagarināja dari» nodošanas termiņu

par 15 dienām.

3
Saglabājies A. Deglava gatavotais materiāls (123288/4).

4 Domāts Arveds Bergs.
•

1907. g. «Rīgas Avīzes» redaktors F. Veinbergs cīņai pret revo-

l'cionaro kustību nodibināja Latviešu Tautas partiju — tiigotāju.
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namsaimnieku un lauku lielsaimnieku reakcionāru politisku apvienību

«Tautībnieki» aizstāvēja patvaldību un lūdza valdibu enerģiskāk viu-

Sties pret revolucionāriem. Vipi aktlvļ proj>agandēja naciondlisma, anti-

semītisma un reliģiskā misticisma idejas, palīdzēja cara policijai atklāt

un arestēt LSD dalībniekus, denuncēja un vajāja progresīvi noskaņotos

latviešu inteliģentus, strādnieku kustības dalībniekus.

6
Baltijas Konstitucionālā partija — baltvācu muižniecības un liel-

buržuāzijas politiska organizācija, dibināta 1905. g. rudenī. Tā jūsmīgi

apsveica soda ekspedīciju izrēķināšanos ar revolucionāriem un dekla-

rēja visu Baltijas tautu mantīgo šķiru spēku saliedēšanu.

7 Baltvācu dienas avīze «Rigasche Neueste Nachrichten».
8

Skat. 25. vēstules 12. piezīmi.
9 Die Heimatskunde (vācu vai.) — dzimtenes mācība.

10
Neprecīzi. 1903. g. pilsētas domes vēlēšanas nenotika; iepriekšē-

jās notika 1901. g., nākamās — 1905. gadā.
" Saglabājies A. Deglava gatavots materiāls (123288/105).
12 K. Kurševics rakstīja Rainim, ka nodomājis pārņemt savās rokas

žurnāla «Rīts» izdošanu. Sis plāns tika īstenots, tikai žurnālam dots no-

saukums «Vārpas». K. Kurševica 17. (30.) dcc. vēstulē (18843): «[..) raušu

žurnāls sauksies nevis «Rīts», bet «Vārļias». Tā nospriedām pašā pēde|ā

laikā. Lieta tā, ka «Rīts» esot pārak krities publikas acīs, tā ka mums

būtu nācies pārāk grūti to kaut cik dabūt uz kājām.»
13 J. Miezis-Mezevskis — žurnāla «Vārpas» izdevējs Pēterburgā.
M I. Baumanis bija nodevis kādu Aspazijas manuskriptu F. Mier-

kalnam publicēšanai jaundibināmajā izdevumā «Viļņi». Tas netika iz-

dots, un 1908. g. 22. janv. (4. febr.) A. Deglavs ziņoja (16262), ka

manuskriptu dabūjis atpakaļ.

66.

J. Jankavam

Kastaņolā 1908. gada 6. un 7. janvārī (78. lpp.)

Vēstules noraksts Aspazijas rokrakstā (73362), uz tā Aspazijas at-

zīme ar zīmuli «Raiņa vēstule Ķirpēnam». Pirmpublicējums. Adresāts

noteikts pēc vēstules satura, datējums pēc satura, ierakstiem Raiņa

dienas hronikā (22820/3,4) un piezīmju grāmatiņas.

1 Vēstule rakstīta laikā, kad J. Jankavs jau pilnīgi nodevies anar-

hosindikālisma Idejai un sācies viņa pavērsiens uz reakciju. Neuzkn-

tošā veidā Rainis piezīmē, ka J. Jankava teorijai nav sava pamata, —

būtībā tā bija mēģinājums piemērot Eiropā pazīstamās oportūnistiskas

teorijas pašmāju apstākļiem.
*

Domāts 1905. g. oktobra ģenerālstreiks.
8 J. Jankava sastādītā simlikālislu gadagrāmata «Darbs».
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4 Jēdzienu «saimnieciskā cīņa» Rainis saprot plašāk — kā politisku

cīņu, pretēji sindikālistiem, kuri orientē tikai uz ekonomiskās cīpas

formām.

6 1906. g. beigās un 1907. g. sākumā J. Jankavs sarakstīja plašu darbu

pret dekadentiem— «Vecie elki mūsu jaunākajā literatūrā». Literatūras

un sabiedrības parādību skaidrojumā viņš te izlieto atsevišķas marksis-

tiskas atziņas, lai gan izprot tas sekli un bieži nomaldās vulgarizēju-

mos. Taču tieši vēršanās pret dekadentisko mākslu ir par iemeslu tik

ilgai Raiņa pietātei pret sev nepieņemamiem uzskatiem.

6 J. Jankava mudināts, L Baumanis 1907. g. gatavojās izdot žur-

nālu «Domas». Par ta galveno sagatavotāju kļuva J. Jankavs, kurš iz-

strādāja žurnāla virzienu, plānoja saturu un apsvēra iespējamo līdz-

strādnieku kandidatūras.

Grāmatas «Vecie elki mūsu jaunākajā literatūrā» beigās ievietots

«Domu» programmas sludinājums, kurš noslēgts ar sindikālisma teori-

jas pieteikumu: ««Domas» piegriezīs sevišķu vērību strādnieku šķiras

saimnieciskās organizācijas jautājumiem.»

67.

E. Birzniekam-Upītim

Kastaņolā 1908. gada 18. janvārī (81. lpp.)

Atklātne (17998). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Raiņa pie-

zīmju grāmatiņas. Kastaņolas pasta zīmogs — 20. 1.8. Atklātne adre-

sēta E. Birzniekam-Upītim uz Benkendoria un Ko firmas kantori Baku.

1 «Uguns un nakts» iznāca 1908. gada sākumā, tas bija pēdē-

jais apgāda «Spēks» («Domas») izdevums; grāmatas iznākšana sakrita ar

apgāda likvidēšanu.

2
8. (21.) nov. L Baumanis rakstīja Rainim (28584), ka J. Jankavam

neizdevīgi sakārtot «Kopumu», pirms nav pārrunāti daži jautājumi, ko

varēs darīt tikai pēc viņa jaunās brošūras («Sociāldemokrātija ir kungu

inteliģentu, bet nevis strādnieku partija») iznākšanas. Ar jauno vir-

zienu domāta J. Jankava antimarksistisko ideju propaganda.

* Zinātnisks un literārs žurnāls, ko 1908. g. janv. Pēterburgā sāka

izdot J. Miezis-Mezevskis. 2urnāla redaktors bija J. Jansons (Brauns).

68.

A. Kasteļanskim

Kastaņolā 1908. gada 29. janvāri (82. lpp.)

Tulkojums no krievu valodā rakstīta vēstules melnraksta (27041).

Tulkojuma pirmpublicējums.

1 Raksts «Latvieši» («AaTbium»).
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69.

A. Kasteļanskim

Kastaņolā 1908. gada 4. februāri (82. lpp.)

Tulkojums no krievu valodā rakstīta vēstules melnraksta (123514).

Tulkojuma pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc satura un Raiņa

piezīmju grāmatiņas.

70.

A. Kaste]anskim

Kastaņolā 1908. gada 18. februāri (82. lpp.)

Tulkojums no krievu valodā rakstīta vēstules melnraksta (123514).

Tulkojuma pirmpublicējums.

IA. Kastelanskis 31. janv. (13. febr.) rakstīja (123691): «[..) būtu

loti veļams izmainīt Jūsu pseidonīmu, aizstājot to ar raksturīgāku uz-

vārdu, lai tik ļoti nekristu acīs tā pseidonīma forma. Kaut ari tā ir

tikai ārēja formalitāte, tā tomēr nedaudz traucē izdevuma harmonijai.»

71.

N. Helmanim

Kastaņolā 1908 gada 22. februārī (83. lpp.)

Vēstules melnraksts (17010). Pirmpublicējums A, 1932, 401. nr.,

18. lpp. Vēstules tulkojums krievu valodā žurnālā «AHTepaTvpHoe

o6o3peHHe», 1968( 8. nr., 154.—155. lpp.

1 Kā redzams no vēstulēm, ko N. Helmanis 1907. g. 27. nov. (23527)

un 1908. g. f. febr. (23528) rakstījis no Bāzeles, viņš nosūti|is Rainim

«kādu lugu (ne visai garu) kritizēšanai».

72.

li. Birziiiekam-Upītim

Kastaņolā 1908. gada 27. lebruāri (83. lpp)

Vēstule (18000). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc satura un

Raiņa piezīmju grāmatiņas.

1 J. Jankava sastādītās gadagrāmatas «Darbs» lielāko da)u aizņēma

tulkojumi no K. Marksa «Kapitāla» 1. sējuma. Siem tulkojumiem

J Jankavs bija devis savas piezīmes, kurās mēģināts teorētiski pamatot

latviešu anarhosindikālisma koncepciju ar franču anarhosindikālistu

2. Sorela un I. Lagardela uzskatu palīdzību. Viņš aicināja strādniekus

atteikties no politiskās cīņas, jo tā nākot par labu tikai pilsoniskajai

sabiedrībai un visiem tiem Inteliģentiem, kas uzkundzējušies strādnieku
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šķirai, deklarēdams, ka jebkura valsts vara Ir naidīga strādnieku šķirai,

kurai jācenšoties vienīgi pēc ekonomiskam pārmaiņām. Sīs cīņas or-

ganizēšanā neesot nepieciešamas nedz politiskas partijas, nedz saistība

ar inteliģenci.

1 J. Jankava brošūra «Sociāldemokrātija ir kungu inteliģentu, bet

nevis strādnieku partija»; tās metiens tūlīt pēc iznākšanas tipogrāfijā

tika konfiscēts, izņemot dažus eksemplārus. Vainu par konfiskāciju

vēlāk J. Jankavs centas uzvelt LSD.

1 Par «Uguns un nakts» iznākšanu Rainis vēl nebija informēts.

4 Rainis atsaucās uz E. Birznieka-Upīša atklātni 18. (31.) janv.

(18844), kas beidzas ar vārdiem «Uz redzēšanos kādreiz».

4
Kopš 1907. g. vasaras Sudrabu Edžus uzturējās Baku, kur ar

E. Birznieka-Upīša palīdzību viņam izdevās dabūt skolotāja vietu.

6
I. Baumaņa vēstulēs parasti runāts par E, Birznieka-Upīša naudas

aizdevumiem. Tiešu liecibu, vai tie atmaksāti, nav izdevies atrast. Taču

«Spēka» neilgā pastāvēšana, materiālās grūtības, kādās 1907. g. beigās

un 1908. g. sākumā nonāca I. Baumanis, kā ari idejiskās nesaskaņas ap-

gāda līdzdalībnieku starpā vedina domāt, ka E. Birznieka-Upīša aizde-

vumi tā arī palikuši neatmaksāti.

*
J. Raiņa «Virpuļa kalendārs 1908. gadam» tūliņ pēc Iznākšanas

tika konfiscēts, bet pēc neilga laika lēmumu atcēla.

73.

J. Jankavam

Kastaņolā 1908. gada 8 —10. martā (85. lpp.)

Vēstule (120740). Saglabājies vēstules noraksts mašīnrakstā (120835).

Pirmpublicējums. Vēstules saturs lielā mērā sakrīt ar Raiņa biogrāfisko

rakstu «Mans ceļš uz sociālismu» (120861). Publicēts: «Literatūra un

Māksla», 1964, 12 sept., 37. nr Publikācijas autors P. Birkerts raksta

tapšanu datējis ar 1907. gadu, tomēr šķiet, ka tas radies tieši šajā

laikā, par ko liecina Raiņa lūgums vēstuli neiznīcināt, jo «šobrīd man

nav laika pārrakstīt». lespiests pēc noraksta.

1 1908. g. Liepājā izdotā «Mēnešraksta» 4. nr-ā iespiesti 4 dzejoļi:

«Nāc!» (194. lpp.), «Dzimtenē» (202. lpp), «Rīts» (205. lpp.). «Klusa

nakts» (22. lpp.,) kas parakstīti ar iniciāļiem K. A. IA. Kancāns?]

1 Kārlis Aizup3 — cara armijas podporučiks, 19. gs. 80. gadu sākumā

nodibināja narodovoļcu sazvērnieciska rakstura organizāciju. Vairāk >s

avotos minēts, ka vienā no Aizupa organizētajiem sporta pulciņiem,

kurā jauniešus apmācīja šaušanā, piedalījies arī Rainis. Pats Rainis to-

mēr norāda: «No visas tās pulciņu apmācības nekas neiznāca, šauja-

mos pat netikām rokā ņēmuši.» (DzD, 1. sēj., 34. lpp.) Līdzīgi Rainis
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izteicies ari vēstulē A. Deglavam 191l.g. 27. martā (skat. šī sējuma

341. un 342. lpp.).
3 Inflante (Intlantv polske) — po|u nosaukums Latgalei. So nosau-

kumu lietoja apmēram lidz 1910. gadam.
4 Skat.: Upītis J. Rainis, ģimnāzistu pulciņi un Aizups. — «Skolo-

tāju Avīze», 1965, 1. sept., 35. nr.

• Boleslavs Miklaševskis.

6 Skat. 66. vēstules 2. piezīmi.

74.

J. Jankavam

Kastaņolā 1908. gada 10. martā (89. lpp.)

Vēstule (23110). Pirmpublicējums.

1 Kā pierāda J. Jankava sacerējumi, viņa marksisma izpratne bija

dziji nepilniga un vulgāra, bet vēlāk brošūrā «Kad pusnakts pāri, mas-

kas krīt» viņš atklāti pasludināja, ka piekrišana marksismam bijusi

kļūda.

2 No J. Jankava vēstulēm redzams, ka viņš, iepriekšēju nodomu va-

dīts un ari zinādams, ka atsevišķos jautājumos Rainim ar P. Stučku

un J. Jansonu (Braunu) pastāv personiska rakstura domstarpības, apzi-

nāti provocējis Raini uz saasinātu attiecību izklāstu, lai vēlāk šos Raiņa

subjektīvos un neizsvērtos vērtējumus plaši apspēlētu atklātībā, it

īpaši savās brošūrās «Kad pusnakts pāri, maskas krīt» (1913) un «Rainis

un sociāldemokrātiskā kliķe» (1913), mēģinātu sarīdīt Latvijas Sociālde-

mokrātijas redzamākos darbiniekus ar Raini.

3 Ar vārdu «veikalisks» Rainis domājis jēdzienu «praktisks», nepa-

matoti pārmetot P. Stučkām un J. Jansonam (Braunam) «ekonomiskās

dzīves» nozīmes pārspīlēšanu un garīgas darbības nenovērtēšanu.

P. Stučka šai sakarā rakstīja J. Jansonam (Braunam): «Rļuinisļ pats do-

mājot, ka iekš «veikaliska sociālisma» (gan nezinu labi, vai es caur to

socļiālismu] esot taisījis veikalus jeb es sociālistus pataisījis par veikal-

niekiem) neesot nekas apvainojošs. Es ar viņu, kā saka «bin fertig»

lesmu ticis galā|, grūtāk to pārdzīvot Dorai.» (Stučka P. Rakstu izlase,

2. sēj., 1978. 487. lpp.)

* Rainis sakāpinātā formā izceļ savu lomu marksistiskās domas iz-

platībā Latvijā. Precīzi apstākļus raksturojis P. Stučka, norādot, ka šis

process gandrīz vienlaikus norisinājies pa vairākiem ceļiem: «Un jo

drizl toreizējā «Dienas Lapa», kurā Jansons ņēma dzīvu dalību līdz

viņas pilnīgai aizslēgšanai (1(397. gadā), pārvērtās par jaunās mācības

sludinātāju, kuru tanī pašā laikā pa citu ceļu no ārzemēm ieveda Lat-

vijā toreizējais «Dienas Lapas» redaktors J. Pliekšāns (Rainis).»

(P. Stučka. Rakstu izlase, 2. sēj., 1978, 130. lpp.)
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75.

Izdevniecībai «OCuie-CTBeHHasi noAb3a»

Kastaņolā 1908. gada 17. martā (91. lpp.)

Tulkojums no krievu valodā rakstīta vēstules melnraksta (18221).

Tulkojuma pirmpublicējums. Turpat vēstules melnraksts A. Kasteļan-

skim, kas datēts ar 17.3. 8. Sis pats datējums arī Raiņa piezīmju grā-

matiņā.

76.

A. Kaste)anskim

Kastaņolā 1908. gada 17. martā (91. lpp.)

Tulkojums no krievu valodā rakstīta vēstules melnraksta (18221).

Tulkojuma pirmpublicējums. Turp>at vēstules melnraksts izdevniecībai

«OOuiecTßOHHaa noAb3a».

77.

J. Kovalevskim

Kastaņolā 1908. gada 21. martā (92. lpp.)

Vēstules melnraksts (17011). Pirmpublicējums LM I, 270.—271 lpp.

1 1908. g. J. Kovaļevskis Liepājā izdeva žurnālu «Mēnešraksts»;

Rainim bija piesūtīts tā 1. nr.

2 Laikrakstā «Ziemeļblāzma» (1908, 27. lebr. (11. martā), 11. nr.) bija

ievietota asa kritika par «Mēnešrakstu», kurā teikts, ka «nopietnu,

kritiski domājošu lasītāju tas nekādā ziņā nevar apmierināt».
* Sich m Szene setzen (vācu vai.) — izcelt sevi.

*
Pēteris Brods 1907. g. Pēterburgā izdeva laikrakstu «Strādnieks».

8 2urnāla 1. nr-ā ievietota br. (J. Jansona (Brauna)] korespondence

«Aiz robežām. lespaidi un uzzīmējumi iz Beļģijas». Paziņots, ka gaidāms

turpinājums, taču tas nesekoja.
6

«Mēnešrakstā» Raiņa publikāciju nav.

7 2urnālā iespiesti Aspazijas dzejoļi «Agrumā» (3. nr., 181. lpp.),

«Brīnumdaris» (4. nr., 193.—194. lpp.), «Ziedoņa dvēsele» (5. nr.,

257. lpp.), «Dienu ritumā» (5. nr., 301. lpp.).

78.

D. un P. Stučkām

Kastaņolā 1908. gada 21. martā (93. lpp.)

Vēstules melnraksts (17012) ar datējumu «21.3.8.» un melnraksts

(17008). Pirmpublicējums A, 1932, 402. nr., 15. lpp. (ar adresāta no-

rādi — «vēstule māsai Dorai» v. c. atšķirībām).

1
Raiņa vēstule ir atbilde uz P. Stučkas vēstuli (73390), kura rak-

stīta «Pēdējā masļenīcas dienā», t. i., 24. febr. (8. martā). Tajā teikts:
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«Šinīs dienās beigās nosūtīju Tev II num. «Atvases» — paziņo lūdzams,

vai uz to pašu adresi un ar kādu priekšvārdu [uzvārdu] var sūtīt

naudu, tas ir, mazliet honorāra par Taviem darbiem.» Rakstu krājuma

«Atvases» 2. nr-ā bija publicēti Raiņa dzejoji «Almogavaru dziesma»,

«Tinte un asins», «Ideāls» un «Cilvēcibas gods».
2 Revolucionāro propagandu masās stipri apgrūtināja apstāklis, ka

Latvijas Socilādemokrātijai nebija legāla preses izdevuma. Tā radīšana

bija ]oti grūts uzdevums. Ar V. I. Ļeņina atbalstu un finansiālu palī-
dzību (pēc viņa ieteikuma KSDSP Centrālā Komiteja izsniedza 500

rubļus) P. Stučkām 1907. g. tomēr izdevās realizēt plānu par legālas

marksistiskas literatūras izdošanu. Pēterburgā tika noorganizēta Izdev-

niecība «Dzirkstele».

«Dzirksteles» apgādā iznāca populārzinātnisku rakstu krājuma «At-

vases» I un II burtnīca (II burtnīca konfiscēta, bet 111, veltīta K. Mar-

ksa piemiņai, vispār netika iespiesta). Cenzūras vajāšanas dēļ turpmākie

izdevumi iznāca katrs ar citu nosaukumu.
* Nervozais žurnālista darbs, mūžīgās rūpes par materiālo eksistenci,

vairišanās no izsekotājiem un citi smagi pārbaudījumi ātri iedragāja

J. Asara veselību. Pēc J. Asara paziņu liecībām, jau 1907. g. sākumā

viņam bijušas manāmas garīgā paguruma un slimības pazīmes. 1908. g.

sākumā brālis viņu no klīnikas Somijā pārveda uz Sēnfelda privāto

nervu klīniku Rigā, bet no turienes, izpldot administrācijas pavēli, uz

Aleksandra augstumu psihiatrisko slimnīcu. Seit viņš arī mira 1908. g.

31. augustā.
* 1907. g. 4. (17.) dcc. (109147) P. Stučka rakstīja Rainim: «Vai Tu

bez dzejām nevarētu kādreiz pasniegt ari ko citu, piemēram, kādu kri-

tisku apcerējumu par modernāko literatūru, par tas virzieniem ārze-

mēs un iekšzemēs. [~] Par ārzemju literatūru no mūsējiem nu neviens

nav «au courant» (lietas kursā] — to varētu, pēc manām domām, vie-

nīgi Tu.» Sadu rakstu Rainis ari bija apsolījis, tādēļ 1908. g. 24. febr.

(8. martā) P. Stučka rakstīja: «Vai nevari arī ko noteiktāku atrakstīt,

zem kāda virsraksta IV burtnīcai varētu no levīs gaidīt (piemēram, to

literārisko apcerējumu). Neuzdrošinos tā likt uz vāka, kā Tu agrāk

rakstīji, jo redzēju drusku līdzīgu tematu «Vārpu» sludinājumā.» Žur-

nālā «Vārpas» 2 nr-a sludinājumos bija minēts Raiņa raksts «Par jau-

nāko vācu literatūru».

8 Rainis atsaucās uz P. Stučkas 1907. g. 31. okt. (13. nov.) vēstulē

teikto (in°l 16), ka izdevniecība apgādās galvenokārt zinātniskus rakstus.

fi Rainis to minējis aiz pārpratuma, kas radies de7informācijas dē|,

jo J. Jansons (Biauns) nekad «Dzelmē» nav publicējies.

7
Emigrācijas atrautīlvi nepietiekami j>arzinādams īsteno Sociālde-

mokrātijas nostādni konkrētos partijas darba teorijas un prakses jau-

tājumos, Rainis dažkārt vispārināja atsevišķu partijas darbinieku vul-

garizētos un vienkāršotos tuiktējumus, attiecinot tos uz partiju vispār.
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Ari šajā gadījuma Rainis nav zinājis patieso stāvokli, uz ko noradīja
P. Stučka atbildes vēstulē 25. martā (7. apr.) (109149): «Tu saki, ka

«Atvjasēml» beletristika neesot no svaia. Es nebūt ta neskatos, un ne-

skatās tā ari citi mani biedri, bet ka tur neka nav tamlīdzīga, tad itin

vienkāršs iemesls: ja gribētu paplašināt šo nodalu, tad vajadzētu tie-

šam būt redakcijai, kas var sijāt, izvēlēt un pat audzēt jaunus spēkus.

Mums redakcijas nav, jo nav ar ko to algot, un nebūtu ari te, ko uz to

aicināt.»

" «Atvašu» 2. nr-ā publicēts J. Jansona (Brauna) raksts «Pret deka-

dentiem». Ka noprotams no P. Stučkas 1907. g. 28. dcc. (1908. g.

10. janv.) vēstules (109151), arī Rainis bija apsolījis rakstīt par šo te-

matu, taču materiāls varētu tikt ievietots tikai nākamajās burtnīcās,

Jo «divus gabalus vienā burtnīcā par to pašu tematu gan neietu labi

[. 1». P. Olmane izteikusi domu, ka Raipa raksts «Par dekadenci» (LM

1, 394.—3%. lpp.) bijis domāts «Atvasēm», bet pēc J. Jansona raksta

netika nosūtīts («Karogs», 1969, 9. nr., 124. lpp.).
• P. Stučkas atbildes vēstule 25. martā (7. apr.): «Tas partijas jau-

tājums jau ir diezgan sarežģīta lieta. Tā disciplīna, kas ir tās

šauas pamats, attīstās savukārt pilnīgi patstāvīgi un noved pie autori-

tātes ticibas, pret kuru jāuzstājas uz ciešāko. Kā piemēru varu pie-

vest tikai to, ka pat tagad, reakcijas ziedu laikā — Latvijā literatūra

ar partijas «lebeli» jeb ieteikšanas etiķeti Izplatīsies momentāni, ka-

mēr «neatkarīga», kaut arī pilnīgi ortodoksa un pilnīgi tanī pat garā —

ies visai lēni. Sevišķi cīņas laikmetos tas attistās jo spilgtākā veidā, un

tas noved pie dažādām nenormālām attiecībām. Bet tagad to var at-

klāti sacit, un tas ir jādara. Un to mēs ari gribētu darīt savā apgādnie-

cībā, ja — tai būs novēlēts ilgāks mužs.

Es nepārzināju labi, kā viss norisinājās Rīgā 1905. g., bet, man §k>t*t,

kaut kas tamlīdzīgs bija vainīgs, ka Tev nebija tik cieši sakari ar

partijas olicialajiem vīriem, bet tagad tie apstākli ir taču pavisam citi

un citādi. Tagad pat ir tādi apstākli, ka partijas vadības tikpat kā ne-

maz nav, un tātad par kaut kādiem partijas uzskatiem šini nozīmē ne-

var būt runas. Partijas masas turpretim ir vispār maz apzinīgas — ne

vien literatūras lietā, bet ne mazāk zinātniskā laukā. Ja mums būtu

iespējams «A(tvas]ēs» literarisko dalu nošķirt pienācīgi — es nemaz ar

to nekavētos, bet tagad mums ir (jāaprobežojas ar Tevi vai vēl kādiem

labu gabalu tulkojumiem.»

79.

I. Baumanim

Kastaņolā 1908. gada aprīļa sākumā (94 lpp)

Vēstule (17149). Pirmpublicējums. Aptuvens datējums noteikts pēc

vēstules satura.
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1 J. Jankava brošūra «Sociāldemokrātija lr kungu inteliģentu, bet

nevis strādnieku partija».
-

leraksts dienas hronikā 31. martā (22820/46) liecina, ka L Bauma-

nis piesūtijis Rainim «Uguns un nakts» eksemplārus.

80.

A. Kasteļanskim

Kastaņolā 1908. gada 2. aprīlī (95. lpp.)

Tulkojums no krievu valodā rakstīta vēstules melnraksta (18221).

Tulkojuma pirmpublicējums.

1 A. Kasteļanska 8. (21.) marta vēstulē (123694) teikts: «Vai Jūs

nevarētu savu rakstu parakstīt ar īsto uzvārdu, kas būtu ļoti vēlams.»

Raksts iespiests ar pseidonīmu R. Pētersons.

81.

A. Deglavam

Kastaņolā 1908. gada 6. aprīlī (95. lpp.)

Vēstule (FBR, K. Egles f., 476, 27). Pirmpublicējums. Vēstule nosūtīta

kopā ar Aspazijas vēstuli, uz kuras norāde svešā rokrakstā «1908. g.

6. IV».

1
Raksts A. Kasteļanska krājumam.

82.

A. un B. Pricdīšiem

Kastaņolā 1908. gada 6. aprilī (96. lpp.)

Vēstules melnraksts (17013). Pirmpublicējums.

1 Runa ir par naudu, kuru A. Ulpe, būdams ilgāku laiku Raiņa

pilnvarotais naudas lietās, palicis parāda

A. Priedites 4. (17.) maija vēstule (21805): «Se klāt pielieku Jums

vēstuli no Saša, kuru vakar no viņa dabūjām, zināms, ne tam nolūkam,

lai mēs viņu Jums sūtītu. Sūtu Jums viņu, lai Jūs vismaz zinātu, cik

Saša Jums parādā, ja Jums vēl nebūtu rēķins no viņa. Kā Jūs iz tās

vēstules redziet, tad Saša naudu nav vis priekš sevis izdevis, bet ar to

Papu pabalstījis [. .1».

Pēc ilgas klusēšanas 1909. g. 4. (27.) martā (23460) Rainim atrakstīja

arī pats A. Ulpe un apņēmās pakāpeniski nolīdzināt parādu.
1 27. martā (9. apr.) (21804) A. Priedīte rakstija, ka Brencis vienu

no saviem izgudrojumiem grib patentēt vairākās valstīs un drīzumā

cer atrast tam pircēju. Vēlāk gan Izrādījās, ka izgudrojums jjatentēts

jau pirms 15 gadiem,
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83.

H. Simsonam

Kastaņolā 1908. gada 22. aprīlī (96. lpp.)

Vēstules melnraksts (29493). Pirmpublicējums A, 1932, 403. nr.,

15. lpp.

1 H. Simsons 17. apr. rakstīja (29103), ka Parīzē radies nodoms iepa-
zīstināt Rietumeiropu ar notikumiem Latvijā un izdevums «Le Courrier

Europeen» ar mieru publicēt veselu rakstu sēriju. Sai sakarā H. Sim-

sons lūdza Raini uzrakstīt apcerējumu par latviešu literatūru, pats uz-

ņemoties materiāla tulkošanu franču valodā.

a H. Simsons bija piesūtījis Rainim vairākus ārzemju autoru rak-

stus par Latviju.

84.

J. Vecozolam

Kastaņolā 1908. gada 22. aprīlī (97. lpp.)

Vēstules melnraksts (29493). Pirmpublicējums A, 1932, 403. nr.,

15. lpp.

1
J. Vecozols bija nosūtījis Rainim fragmentus no stāsta «Strādnie-

ces dēls».

8 2urnālā «Stari», 1908, 5./6. nr., 422.-428. lpp. publicēts J. Vecozola

stāsta «Strādnieces dēls» fragments ar nosaukumu «Kad sarma gulstas».

Žurnāla redakcijai to piesūtīja Rainis.

85.

J. Jankavam

Kastaņolā 1908. gada 23. aprīlī (97. lpp.)

Vēstule (17014). Pirmpubhcējums A, 1932, 401. nr., 18. lpp. (ar ad-

resātu «J. J.» un datējumu «25. 4. 8.»).

1 Sis Raiņa dotais Lāčplēša tēla interpretējums ir pretrunā ar viņa

paša skaidrojumu 10.—12. aug. vēstulē; vēlāk dzejnieks no «Uguns un

nakts» simbolisko tēlu analīzes atturējās.

86.

H. Simsonam

Kastaņolā 1908. gada 6. maijā (98. lpp)

Vēstules melnraksts (17016). Pirmpublicējums.

IH. Simsona 27. apr. vēstule (29104): «[..] mums, latviešiem, jau

nav no tik liela svara, kādā kāitiba un kad Eiropa tiks iepazīstināta
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ar mūsu zemi, bet tikai, ka tas notiktu pēc iespējas sistemātiski un pa-

matīgi, tāpēc ari tika sastādīta šāda programma: agrārjautājums (lūdzu
P. Stučkas kgu par to rakstīt), Latvijas autonomijas jautājums (lūdzu

M. Valteri), juridiskais jautājums, baznica, skola, kulturāla attīsti!*

materiālā attistiba, lauksaimniecība, literatūra, māksla.»

H. Simsons ziņoja par nodomu izmantot arī citus žurnālus, piem..

«Mercure dc France», iekārtojot tajā rubriku «(Latviešu liteiaturas

vēstules».

87.

J. Vecozolam

Kastaņolā 1908. gada 6. maijā (98. lpp.)

Vēstules melnraksts (17015). Pirmpublicējums A, 1932, 403. nr,

15. lpp.

1 Atbilde uz J. Vecozola 24. apr. vēstuli no Cīrihes (18874), kurā

viņš }>ateicas Rainim par sava stāsta augsto novērtējumu un lūdz no-

rādīt «acīs krītošas kļūdas kā kompozīcijā, tā valodā».

88.

B. Skujeniecei un J. Dambckalnam

Kastaņolā 1908. gada 10. maijā (99. lpp.)

Vēstule (127787). Saglabājies melnraksts (17017) ar datējumu un se-

kojošu vēstules melnrakstu P. Daugem. Pirmpublicējums A, 1932, 403

nr ,15 lpp., ar izlaidumiem.

1 Vēstule rakstīta piims B. Skujenieces un Maskavas universitātes

Juridiskas fakultātes studenta J. Dambekalna kāzām, kuras notika

1908. g. 11. (24.) maijā.
a 18. apr. (1. maijā) B. Skujeniece nosūtīja Rainim un Aspazijai at-

klātni — fotogrāfiju (21002), uz kuras jauniešu grupā redzams ari

J. Dambekalns.

3 Līdz ar 7. (20.) apr. vēstuli Aspazijai (127970) B. Skujeniece nosū

tīja 30. martā (12. apr.) Maskavā notikušā Aspazijas vakara programmu.

B. Skujeniece šajā vakarā deklamējusi Aspazijas dzejoli «Pasaciņa*.

4 «Rīgas Avīzes» Feļetona pielikumā 1908. g. 29. martā (11. apr),

74. nr., 19. apr. (2. maijā), 90. nr., 26. apr. (9. maijā), 96. nr., 3. (16.)

maijā, 102. nr., 10. (23.) maijā, 108. nr., 17. (30.) maijā, 114. nr. ievie-

tots izplūdis un melīgs R. Klaustiņa raksts «J Rainis», kurā nopelta

Raiņa tulkotāja, dzejnieka, revolucionāra un aģitatora darbība.

B. Skujeniece piesūtīja Rainim avīzes numurus ar raksta sākumu un

pauda savu sašutumu par to.

'
Aspaz.ijas vakarā students J. Celms nolasīja referātu par Aspazi-

jas drūmam.
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B. Skujenieces atlaides vēstulē 2. (15.) maijā (127971) teikts: «Re-

ferāts par drāmām (kuru C-lms lasīja» neiznāks, jo nav sastādīts prieki
drukāšanas.»

6 Valdemāra loma. Par to liecina B. Skujenieces vēstule Rainim

(turpat): «Vai tad «Ģirts Vilks» tā zēna loma tika man rakstīta? To es

nemaz nezināju. Es milzīgi priecājos par to.»

7 Rainis bija iecerējis, ka «Ģirts Vilks» būs vairākcēlienu lugas sā-

kuma posms jeb pirmais cēliens. Viencēlienu izrādīt aizliedza, un tas

pirmo reizi parādījās uz skatuves tikai 1917. gadā.

89.

P. Daugem

kastatiola 1908. gada 10 maijā (100. lpp.)

Vēstules melnraksts (17017). Pirmpublicējums. Turpat vēstules meln-

raksts B. Skujeniecei un J. Dambekalnam (17017), kura datējums —

10. 5. 8. Datējums sakrīt ar ierakstu piezīmju grāmatiņā.

1 P. Dauges brālis Aleksandrs Dauge.

90.

H. Simsonam

Kastaņolā 1908. gada 16. maijā (101 lpp.)

Vēstule nav atrasta. Pirmpublicējums A, 1932, 403. nr., 15. lpp.

lespiests pēc pirmpublicējuma.

1 Runa ir par kādas A. Tokvila grāmatas tulkojumu, kurš H. Simso-

nam nepieciešams studijām.
2 Rainis ironizē par H. Simsona 12. maija vēstulē (29192) teikto, ka

«Latviešu literatūras vēstulēs» Rainis un Aspazija tāpat pratīs norādīt

savu vietu latviešu literatūrā, kā to pratis Cēzars gailu kara vēsturē.

91.

J. Mikelsonam

Kastaņolā 1908. gada 17. maijā (101. lpp.)

Vēstules melnraksts (17018). Saglabājusies vēstules sākuma dala

(17019). Pirmpublicējums.
1 J. Miķelsons vēstulē no Cīrihes 21. martā (21802) rakstīja ka

grib nosūtīt Rainim savus dzejoļus, un lūdza Raini izteikt par tiem

vērtējumu.
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s J. Miķelsons norādīja adresi Berlīnē, uz kurieni braukšot meklēt

darbu.

92.

B. Skujeniecel un J. Dambekalnam

Kastaņolā 1908. gada 21. maijā (103. lpp.)

Vēstule (17020). Saglabājies vēstules melnraksts (17020). Pirmpubli-

cējums A, 1932, 399. nr., 18. lpp.

12. (15.) maijā B. Skujeniece nosūtīja Aspazijai un Rainim savu

dzeju kladi (75495).
* 2. (15.) maijā B. Skujeniece rakstīja (127971), ka J. Dambekalna

tēvs un citi piederīgie iebilst pret viņu laulībām un atsakās viņus ma-

teriāli atbalstīt.
8 Dann blcibl es m der Familie (vācu vai.) — tad tas paliek ģimen.\
*

Er sah es on, und slehe, es war Ailes gut (vācu vai.) — viņš pa-

skatījās uz to, un redzi, viss bija labi,

93.

D. un P. Stučkām

Kastaņolā 1908. gadā, ap 24. maiju (104. lpp.)

Vēstules melnraksti (17007, 17153, 17199). Vēstules sākuma dalās

(līdz vārdiem «(. .] jauna gan nedzejoju») pirmpublicējums LM 1,

283.—284. lpp. (ar datējumu «1909»); tālākais teksts (lidz vārdiem «[..]

ka sarkanu dzelzi nejūt») — A, 1932, 406. nr., 15. lpp. (bez adresāta,

ar datējumu «1909», ar atšķirībām); vēstules beigu daļa (no vārdiem

«kad un kā būs atdzimšana?» līdz «[..] it kā es priekš tiem rakstītu») —

A, 1932, 399. nr., 18. lpp. (bez adresāta un datuma, sekojošais teksts —

nepareizi pievienots fragments no Raiņa vēstules K. Ķirpēnam (18047)).

Aptuvenais datējums noteikts, pamatojoties uz P. Stučkas 1908. g. 14.

(27.) augusta atbildes vēstuli (109150), kā ari ierakstiem Raiņa pie-

zīmju grāmatiņā un dienas hronikā (22820/72,73).

1
«Jānis tēva dēls sveicina Pēteri tēva dēlu.»

3 P. Stučkas 14. (27.) aug. atbildes vēstule: «Tanī sava kalendāra

lietā par honorāru atraksti man tomēr tuvāk, varbūt varu ko izdarīt.

Neticu gan vairs, vai varētu atrast Tavu pilnvaru, tā guļ laikam tai

nelaimīgajā prāvā ar Levenšternu, kuru toreiz uz Tavu vārdu cedēju

[pierakstīju] un vēlāk tik bēdīgi pazaudēju.»
8 P. Stučka 25. marta (7. apr.) vēstulē (109149) rakstīja par reakci-

jas sjttidiem un grūtībām, kas saistiti ar «Atvašu» izdošanu un izpla-

tīšanu: «[..] sabiedriski stāvu pilnīgi nomaļus no partijas un tās dzīves,
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cik tālu no tās kas palicis pāri, jo mājās visi aiz restēm; art mans

lidzredaktors pie «A[tvasēm]» Roziņš no pag[ājušāsļ svētdienas ir

provokācijas upuru skaitos. [..] Vienīgais, ko es varētu un tādēļ ar

visu varu gribēju darīt, lai šī sakaru pārtraukšana nebūtu galiga, bija

tas apgādības uzņēmums, bet tas iet tik vāji un gausi, ka dažu labu

dienu domāju, ka tas būs jābeidz pie pirmajiem soļiem. Uzsākām ar

drusku rožainām cerībām, bet bez praktiskiem palīgiem; gandrīz bez nau-

das un vienīgi ar labu gribu, pie tam neiespējamos drukas apstākļos un,

ka izrādās, vēl neizdevīgākos izplatīšanas apstākļos. Nerunājot jau par

I neizdevušos «Aļtvašuļ» burtnīcu, pat II burtnīca nav izplatījusies

vaMk kā 1000 eks.. tā ir izmaksājusi pie 600 rbļ.l Un iendcis ir 120!

Tagad, kur tā nedēļas laikā pēc iznākšanas tika konliscēta — un pie

tam bez pamata —, to Baltijā arī vairs nevarēs izplatīt, reiz organizā-

cijas aparāts mums nenāk palīgā. Marksa burtnica ir pussalikta pali-

kusi drukātavā. kas vairs tālāk to negrib likt. baidīdamās administrā-

cijas — un jārauga atkal pēc jaunas drukātavas. Tomēr vēl atkāpties

negribas.»

Jāpiezīmē, ka iespiesto krājumu izplatīšanās nesekmējās tādēļ, ka

«LSD CX neuzskatīja tos par partijas izdevumiem un neiesaistīja iz-

platīšanā organizāciju tiklu.» (Olmane P. «Slāpētas bij domu kvē-

les...» — «Karogs», 1969, 9. nr., 123. lpp.)

94.

H. Simsonam

Kastaņolā 1908. gada 28. maijā (106. lpp.)

Vēstules melnraksts (17015). Pirmpublicējums A, 1932, 403. nr.,

15. lpp. (ar datējumu — «6.5.8.»). Lapiņas otrā pusē — vēstules meln-

raksts J. Vecozolam, kas datēts ar 6. 5. 8. Datējums noteikts pēc satura

un Raiņa piezīmju grāmatiņas

1 Ziņa par 4 meiteņu mocīšanu Rīgas cietumā.

95.

A. Deglavam

Kastaņolā 1908. gada 30. maijā (106. lpp.)

Vēstule (FBR, K. Egles f ,476, 30) Pirmpublicējums. Datējums noteikts

pēc Raiņa piezīmju grāmatiņas. Kastaņolas pasta zīmogs — 31.5.8.

Vēstule adresēta A. Deglavam uz viņa dzīvokli Parka ielā Rigā.

» V. Plūdoņa sastādītais (izdevējs P. Bērziņš) dzejoļu un domugraudu

almanahs «Balva» un Zvārguļu Edvarda sastādītais (izd. E. Zirģelis)

oriģināldzejoļu krājums «Jūtu pasaule»; abos ievietota virkne Raiņa

un Aspazijas dzejoļu.



IA. Deglava vēstulē Rainim 26. maijā (8. jūn) teikts (77674):

«Kadu dzejolīti vai vairākus (arī Elza) esi tik laipns un aizsūti prieki

tfi Smita un arī kādu rakstiņu, jo viņš grib izdot bez kalendāra šad un

tad pa rakstu krājumiņam, apmēram tā kā «Dzimtenes kalendārs».*

* A. Deglava vēstulē 24. apr. (7. maijā) (16263): «Es tagad patlaban

strādāju pie Konversācijas vārdnīcas «par latviešu drāmu» (izpalīdzu

slimajam Duburam). Te jau man ļoti daudz nākas izsacīties par Jūsu

abu nozīmi latviešu literatūrā, it sevišķi par Elzas. Jo abi esam savus

uzskatus revidējuši un atraduši, ka līdz ar Elzas darbu parādišanos

latviešu drāmā jāskaita jauns laikmets — ja atņem viņu nost, tad no

latviešu dramatiskās literatūras maz kas paliek pari.»

96.

J. Jankavam

Kastaņolā 1908. gada 3 jūnijā (108. lpp.)

Vēstule (18516). Pirmpublicējums.

97.

A. Gulbim

Kastaņolā 1908. gada 7. jūnijā (109 lpp.)

Vēstule (29595). Saglabājies melnraksts (17022). Pirmpublicējums

1 Atbilde uz A. Gulbja 19. apr. (2. maija) vēstuli (16395): «. . stei-

dzos Tev ziņot, ka kalendāri pēc tam, kad Zeltiņš to neriskēja drukāt

un man ieteica, arī es no tā izdošanas spaidīgo apstākļu dēļ atteicos,

kaut gan bija jau viena loksne nodrukāta, un to iznicināju Pēc tam

Brēdenfelda tipogrāfijas īpašnieks Mekss kalendāru izdeva, uzdrukā-

dams «Jagara apgādībā». Pa svētkiem Rīgā būdams, pārliecinājos, ka

Jagars, agrākais «Jauno Domu» redaktors-izdevējs, ir pēc konfiskācijas

atcelšanas noņēmis 2000 eks. no dzelzceļa un tos pats paturējis, pie-

šmaukdams Meksi un Zeltiņu, kuru starpā nu laikam izcelsies prāva,

tā kā pēdējie abi vainu grūž viens uz otru.»

Jāpiezīmē, ka honorāru par šo izdevumu Rainis tā arī netika sa-

ņēmis.

98.

K. Kurševicam

Kastaņolā 1908. gada 7. jūnijā (110. lpp.)

Vēstules melnraksts (17021). Pirmpublicējums

1 «Vārpu» 3. nr-ā bija publicēti Raiņa dzejoļi «Droša cīņa» (195.

lpp), «Dzīves apnikums» (213. lpp.) un Aspazijas dzejolis «Vakara

sarkanā laivā» (196. lpp). Bez tam I—4. nr-ā publicēta G. Bihnera

drāma «Dantona nave» Raiņa tulkojumā.

510
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1
K. Kurševica 19. apr. (2. maija) vēstulē (29655) teikts: «Nepatik-

šanas tai manuskripta lietā bi] tas. ka vēl isi pr(iekš] lieldienām mums

to bijāt solījuši un ka pie tam vēl savu solījumu neatsaucāt. Caur to

Iznāca, ka žurnāls stipri nokavējās un vēl bij jāizdod rubļi tris uz tele-

grammu. Mēs, piotams, pierādījām savu «nevainību» šai lietā un tāpat
raudzīsim to pieradīt ari attiecībā uz Jums. Ar to arī incidents ir iz-

beigts un nav vērts vairs par to runāt, nedz arī apskatīt viņu par die-

zin kādu radikālu traucēkli mūsu attiecībās.»

3 K. Kurševics (turpat): «No 4. honorāra nāksies drusku pagaidīt, ja

nepiepildīsies mūsu jaunie plāni. Lieta tā, ka «Vārpas» solījās turpināt
kāds turīgs grāmatnieks Kalnieks. Es nedomāju, ka tas to uzņemsies

tagadējos grūtos laikos [. .)»

Pēc 4. nr-a žurnāla izdošana tika pārtraukta un turpmāk tas vairs

neiznāca.

99.

A. Cielēnai

Kastaņolā 1908. gada 9. jūnijā (110. lpp.)

Vēstule (29632), uz tās atzīmes svešā rokrakstā ar tinti un zīmuli

«C. 8. 6. 8. 1908. gadā Zetei Kalniņai (Liepulapiņai)», domājams, izdarī-

tas 30. gados, sagatavojot vēstuli publicēšanai. Pirmpublicējums A,

1932, 405. nr., 15. lpp. (ar adresātu —
Zetei Kalniņai (Liepulapiņai) un

datējumu — 1908). Vēstule ir atbilde uz A. Cielēnas 1908. g. 1. jūnija

vēstuli (21788). Datējums noteikts pēc Raiņa piezīmju grāmatiņas.

1 A. Cielēnas 1. jūn. vēstulē: «Zinu no piedzīvojumiem, kā iet sve-

šumā, kari apgāds, kad finanses aptrūkst, tad te, kur esam vairāki kopā,

viens otram palīdzam. Jūs tur esat vieni, un, ja ari gadās, ka aptrūkst,

tad rakstāt, ja varēsim, labprāt palīdzēsim.»
2

Domāti Aspazijas māte un brālis.

3 16. martā (21786) A Cielēna rakstija, ka J. Masters Stokholmā no-

tiesāts uz 6 mēnešiem spaidu darbos, bet 1. jūn. vēstulē teikts: «Biedrs

Masters raksta, ka viņam netiek ierēķināts tas laiks, kuru nosēdējis

izmeklēšanas cietumā, un tādēļ tik 24. novembri tiks brīvs.»

100.

A. Cielēnai

Kastaņolā 1908 gada 14. jūnijā (111. lpp.)

Vēstules melnraksts (17023). Pirmpublicējums.

1 13. jūn. ieraksts dienas hronikā (22820/83), ka no A. Cielēnas sa-

ņemti 40 franki.
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2
Raiņa vēstule ir atbilde uz A. Cielēnas 8. jūn. atklātni (20759),

kurā Raini un Aspaziju sveicinājuši arī J. Vecozols un A. Cielēnas

meita Viktorija.

101.

V. Šiliņam

Kastaņolā 1908. gada 14. jūnijā (112. lpp.)

Vēstules melnraksts (17023). Pirmpublicējums.

1 V. Šiliņa brošūras «Kopkase» un «Maz.saimriiecības un kooperācija»

(abas ar apakštitulu «Zemnieka pūrs»).

102.

B. un L. Skujeniecēm un J. Dambekalnam

Kastaņolā 1908. gada 21. jūlijā (112. lpp.)

Vēstule (107266). Pirmpublicējums RGGr, 1979, 143.—146. lpp. Raiņa

vēstule ir atbilde uz B. Skujenieces 1908. g. 2. (15.) jūlija (127978) vēs-

tuli. Datējums noteikts pēc satura un Raiņa piezīmju grāmatiņas.

1 Domāts zinātnisks un literārs mēnešraksts «Vārpas», kas 1908. g.

iznāca Pēterburgā, tā izdošanā piedalījās arī E. Kurševica (dzim. Kal-

niņa).
2 Überv,'undener Standpunkt (vācu vai.) — novecojis, pārvarēts vie-

doklis.

• 1908. g. maijā Izglītības biedrība rīkoja R. Blaumaņa vakaru. B. Sku-

jeniece 2. (15.) jūl. (127978) to raksturo :«Tad bija ari tur visa musu

«smalkā inteliģence»: Ķēniņi, Maldons, Ligotnis [..], visu latv. ģimna/iļu

skolotāji, dakteris Reinhards, «māmuļas» aktieri, dekadenti — rakst-

nieki (rindā sasēdušies), beigās — arī vēl kā tāda astīte, tie aktieri, kuri

senāk bija «Sabiedrībā» un tagad šturmē «māmuļu». Priekšlasījumi bija

pavisam slikti. Man vienīgais tikai patika, kā Duburs deklamēja humo-

ristiskus dzejoļus. (. ,]

Teodors lasīja tur ari priekšlasījumu par Bl(aumaņa) darbiem, bet

nevarēja saprast galu galā, ko viņš īsti domā par Blaumaņa darbiem,

ko viņš ar savu priekšlasījumu bija gribējis panākt. Drusku tā varētu

iedomāties; Blaumaņa darbiem neesot nekādas tendences, un tas esot

labi un pareizi.»
*

Fotoattēls: B. Skujeniece kopā ar māsu Vitu (149416).

103.

E. Birzniekam-Upītim

Kastaņolā 1908. gada 22. jūlijā (115. lpp.)
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Vēstule (17961). Saglabājies melnraksts (17024), bez sākuma dajas, ar

datējumu «22.7.8.». Datējums sakrīt ar ierakstu Raiņa piezīmju grā-

matiņā.

.

1 25. jūn. (8. jūl.) vēstulē (105713) E. Birznieks-Upītis rakstija:
««Darbā» izteiktajiem uzskatiem nevaru visur piekrist, bet tur citētā

brošūra, kuras nemaz neesmu redzējis, liekas vēl palielina mūsu uz-

skatu plaismu. Bet, tā kā mūsu kopīgais mērķis ir progress un labāka

sociāla nākotne, tad neredzu vēl pietiekoša iemesla «Spēka» galīgai

likvidēšanai.»

* Turpat: «Tagad pa savu klusēšanas laiku (iepriekšējo vēstuli E. Birz-

nieks-Upītis bija nosūtijis apmēram pirms pusgada! piedabūju Inniņberģi

un sāksim izdot «mēģinājuma dēļ» dažas grāmatas uz tīri veikalniecis-

kiem pamatiem. Ja Jums un Aspazijai būtu patikšana, tad miļi lūdzam

Jūs talkā. Jūs varbūt ņemtos sakopot otru «Kopumu», pārstrādāt (var-

būt arī saīsināt) «Kautskv. Kari Marx oekonomische Lehren», sastādītu

kādu rakstu par ievērojamiem utopistiem (arī ne visai gani). Aspaziju

lūgtu jjartulkot Viktora Igo «Uz nāvi notiesātā pēdējā diena» (Le der-

nier jour d' un condamne), tad kādu krājumiņu sastādīt no Mopasana,

Sillera labākajiem rakstiem. Varbūt Jums abiem jau kas ir gatavs vai

padomā. Par visām lietām lūdzu katru reizi f>aziņot honorāra noteikto

summu, visvēlākais, līdz ar manuskripta piesūtišanu. Tā kā uzņēmums

pilnīgi veikalniecisks, tad tas vajadzīgs, lai var noteikt drukājamās grā-

matas cenu».

• Domāts H. Simsons.

104.

A. Deglavam

Kastaņolā 1908. gada 25. jūlijā (117. lpp.)

Vēstule (FBR, K. Egles f., 476, 40). Saglabājies neliels vēstules frag-

menta uzmetums (124732/2, no vārdiem «vaļas brīžu dzejošanu» līdz rind-

kopas beigām). Tā pirmpublicējums A, 1932, 410. nr., 15. lpp. (ar

redakcionālām atšķirībām, bez adresāta un datuma norādes). Vēstules

pirmās lapas augšmalā atzīme svešā rokrakstā «A. Deglavam. Pasta

zīmogs: Castagnola. 29. VII 08.» Datējums noteikts pēc satura un Raiņa

piezīmju grāmatiņas.

1 Ārzemēs izdotās bilžu grāmatas, kurām Rainis un Aspazija E. Plā-

tesa apgāda izdevumā sagatavoja tekstus latviešu valodā. (Sīkāk skat..

KR, 4. sēj., 1978, 377.—380. lpp.)
2 Domāta recenzija par L. Bīhnera grāmatu «Spēks un viela».

A. Deglavs vēstulē 26. maijā (8. jūn.) (77674): «Tava Bīhnera kritika arī

nevar tikt izlietota aiz bailēm no cenzora, tā nu sastiķēta tiku tikām

un beidzot nolikta pie malas.» Skat. arī 31. vēstules 7. piezīmi.
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8 1008. g. lika Izdots H. S. Olkota «Budistu katķismis». To tulkoja

un plašu ievadu uzrakstīja A. Deglavs.
4

Aspazijas «Sieviešu kalendāru» gatavojās Izdot E. Eķis un

H. Asars. tomēr manuskriptu trūkums, H. Asara aizņemtība «Staru»

vadīšanā, kā arī Aspazijas slimība šo nodomu nejāva īstenot.

1 A. Deglava vēstule Rainim ?6 maijā (8 jūn.): «Man, piemēram, no

kāda Rūcana par «Sociāldemokrātiju un reliģiju» bija jādabū 150 rbj.

honorāra. Grāmata iznāca ap 6. janvāri. Martā vioš man tik pēc lielas

dzīšanas aizmaksāja pirmos 40 rbl., pēc tam atkal miers, un, kad drau-

dēju sūdzēt, tad nolika pēdējo terminu uz 31. maiju.»
8 Spīsers (no vācu der Spleßer, resp., der Spießburger) — mietpil-

sonis.

' Nedrēbnums (apvidvārds) — riebeklis, pretīgs radījums.

105.

A Deglavam

Kastaņolā 1908. gada 8. augustā (120. lpp.)

Vēstule (FBR, K. Egles f., 476, 31). Pirmpublicējums. Datējums no-

teikts pēc Raiņa piezīmju grāmatiņas. Kastaņolas pasta zimogs —

9.8.8. Saglabājusies aploksne, kura adresēta A. Deglavam uz vina dzī-

vokli Parka ielā Rīgā.

1 J. Raiņa «Virpuļa kalendārs 1909. gadam» tā arī palika rokraksta,

tas pirmpublicējumu pieredzēja tikai DzD 10. sējumā.

106.

J. Jankavam

Kastaņolā 1908. gada 10 —12. augustā (121. lpp.)

Vēstules melnraksti un uzmetumi (17026), pirmajai lapai (lidz vār-

diem «Mums caur to [. .]») saglabājies arī tīrraksts. Pirmpublicējums

A. 1932, 400. nr., 18. lpp ; 401. nr., 18. lpp.; 402. nr., 15. lpp. (atsevišķu

fragmentu veidā un ar atšķirīgu teksta izkārtojumu, vēstules sākuma

dajal datējums «10 —12. VIII 8», citiem fragmentiem — «1908», adre-

sāts — J. J. vai bez tā norādes). Vēstules tulkojums ktievu valodā

(saīsinātā veidā) — «AirrepaTypnoe ooVnpcHiie», 1968, 8. nr., 149.—

154. lpp.

1 J. Jankavs bija atsūtījis G. Sorela grāmatu «Reflexions sur la vio-

lence». Paris, 1908.

1 V. Igo romāns «Deviņdesmit trešais gads».
8 H. Asara 23. jūl. (5. aug.) vēstulē Rainim (28842) teikts: «Par «Ug. un

Nakti» salikta I puse no -ws kritikas 5. burtnīcai, bet tagad viņš iedo-

mājas nesūtīt II dalu (beigas) no kritikas, jo esot vīna rakstā, kas
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4. burtn. drukāts, daudz strīpojis. Bet tas nav tiesa, ka tur es esmu

ko strīpojis.» Tā kā ar 5 /6. numuru «Staru» iznākšana tika pārtraukta,

J. Jankava recenzija žurnālā nav publicēta.
4 Domāts F. Roziņa apcerējums «Latviešu zemnieks» (Bernē 1904 g.

papildināts izdevums 1906. g. Rīgā). Grāmata tapa emigrācijā, tādēļ

autors daudzos gadījumos bija spiests izmantot Baltijas vācu vēstur

nieku darbus, jo citi nebija pieejami. Tā, piemēram, viņš izmantots

Rīgas rātes sekretāra Johana Smita sastādīto 1558.—1562. gadu (Livo

nijas kara) notikumu aprakstu, kurā ievietotajiem materiāliem bija ga

dijuma raksturs; no tiem viņš nepareizi secināja pai Krievijas valsi,

politiku Baltijā.
• Rainis atsaucies uz G. Plehanova brošūru «Henrik Ibsen» (Stuttgart

1908; ar daudzām Raiņa atzimēm tā glabājas viņa personiskajā biblio

tēkā; 125031).

G. P)ehanovs uzskatīja, ka īstenības attēlošana ar simboliskiem pa-

gātnes tēliem vērtējama kā trūkums, jo neatsedz parādības būtību.

«Un, kad attiecīgās sabiedrības mākslā izpaužas tieksme uz simbolismu

tad tā ir droša pazīme, ka šis sabiedrības doma, — vai tās

šķiras doma, kas mākslu ietekmē, — nespēj izprast sabiedrības paš

reizējās attīstības jēgu. Simbolisms ir kaut kas līdzīgs nabadzības ap

liecībai Kad doma ir apbruņota ar īstenības izpratni, tad tai nav jādo
das simbolisma tuksnesī.» (Pļehanovs G. V. Henriks Ibsens. Filozofisko

darbu izlase. 5. sēj., 1963, 418. lpp.)
• J. Jankava vēstulēs runāts par M. Valtera brošūru «Latviešu krt

tika mākslas un zinību jautājumos».
7

Skiet, domāts V. Egliša stāsts «Rīta blāzma» («Austrums», 1901

4.-7. nr.).

•V. Egliša priekšlasījumā Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisija

vasaras sapulcēs «Mūsu kultūras stāvoklis» (publ.: Rakstniecības alma

nahs. 11. Sast. Zeltmatis. Rīgā, 1908, 1.—23. lpp) J. Asars un F. Vem

bergs izvirzīti kā divi sabiedrību raksturojoši pretpoli.
9

Domāts adresāts J. Jankavs.

107.

E. Birzniekam-UjMtim

Kastaņolā 1908. gada 27. augustā (128 lpp.)

Atklātne (18013). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Raiņa pie-

zīmju grāmatiņas. Kastaņolas pasta zimogs — 28.8.8. Atklātne adresēta

Russie. Tny 3. EHprmeK. Jalta (fIATa), Ao BOCTpeooMHHS (adrese svīt-

rota sveša rokrakstā un norādīta Baku adrese).

1 Sillera drāma «Laupītāji» bija Raiņa un Aspazijas kopīgs tulkojums,

tas tika iecerēts kā «Dzirciemnieku» pirmā grāmata. Taču izdošana
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aizkavējās, un drāma nāca klajā kā «Dzirciemnieku» 12. Izdevums.

(Sīkāk tā izdošanas vēsturi skat.: Egle K. Izdevniecība «Dzirdēm-

nieki». — Grām.: Grāmatas un to krātuves. R., 1966, 142.—143. lpp.)
' «Le dernier jour d' un condamnē».

108.

A. Cielēnai

Kastaņolā 1908. gada 9. septembrī (128. lpp.)

Atklātnes fotokopija (Psssri). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc

Raiņa piezīmju grāmatiņas. Kastaņolas pasta zīmogs — 10.9.8.

1 Rainis atsaucies uz K. Ķirpēna 23. aug. (5. sept.) vēstuli (21706)

par dzejoļu krājuma izdošanu, kurā dalību ņemtu ari A. Biiķerts,

A. Kreplins v. c.

* A. Cielēna ieteica J. Ansbergu.
*

Šķiet, M. Ozoliņš (Smits, Zālits) — Rīgas strādnieks, jaunstrāvnieks.
1898. g. emigrēja uz ASV, piedalījās sociāldemokrātiskajā kustībā;

1908. g. atgriezās Latvijā, lai piedalītos nelegālajā partijas darbā.

109.

E. Birzniekam-Upītim

Kastaņolā 1908. gada 18. oktobrī (129. lpp.)

Atklātne (17997). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Raiņa

piezīmju grāmatiņas. Kastaņolas pasta zīmogs — 19. 10.8. Atklātne

adresēta E. Birzniekam-Upītim uz Benkendorfa un Ko firmas kantori

Baku.

1 P. Kalderona luga «Salameas tiesnesis», «Dzirciemnieku» Izdevnie-

cībā nav parādījusies.

110.

K. Ķirpēnam

Kastaņolā 1908. gada oktobra beigās (129 lpp )

Vēstule (17006). Pirmpublicējums. Aptuvenais datējums noteikts pēc

satura un pamatojoties uz K. Ķirj>ena 1908. g. 13. (26.) oktobra (21705)
vēstuli.

1 Runa ir par krājumu «Pamata mācības tautsaimniecībā. Pēc dažu

tautsaimnieku (Bogdanova, Zeļeznova, Denisjuka v. c.) populāriem dar-

biem pārstrādātas un sakopotas no dažiem Rigas politehniskā institūta

studentiem zem cand. rer. mērc. K. Zvingeviča redakcijas». Rīgā, 1907,

D. Zeltiņa apgādā. Grāmata ar studentu veltījumu Rainim glabājas dzej-
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nieka personiskajā bibliotēkā (126196). (Arī K. Ķirpēns sājā laikā bija

Rigas Politehniskā institūta students )
a Ar K. Kirpēnu un A. Birkertu Rainis plānoja dzejoļu krājuma

«Klusā grāmata» izdošanu. Nodomu īstenot neizdevās.

• Domāti 1908. g. Ziemsvētki.

4K. Kirpēna 13. (26.) okt. vēstule: «Antons Izteica Līgotņa vēlēša-

nos, lai Tu nodotu grāmatu Šveices internacionālajā vai, ja nemaldos,

latviešu bibliotēkā.»

6
Turpat: «Lai gan kara stāvoklis atcelts, tomēr tiesā un soda pa

agrākam. Gribēju aizsūtīt Tev «PiuKcnas MucAb» izvilkumu no apvai-
nošanas raksta pie Herteļa tiesāšanas un pakāršanas, bet laikam būsi

jau lasījis kādā laikrakstā.»

8
Ugunsgrēks, kas 1903. g 19. jūn. (2. jūl) Iznīcināja Latviešu bied-

rības namu, kura telpās atradās Jaunais latviešu teātris, pēkšņi radīja

apstākļus jauna teātra nodibināšanai, kurš vēlāk ieguva nosaukumu —

Jaunais Rīgas teātris. (Sīkāk par tā dibināšanu skat.: Kundziņš K. Lat-

viešu teātra vēsture. 2. sēj., 1972. 99.—107. lpp.)

111.

A. Deglavam

Kastaņolā 1908. gada novembra sākumā (130. lpp.)

Atklātne (FBR, K. Egles f., 478, 4). Pirmpublicējums. Aptuvens datē

jums noteikts pēc satura.

1
H. Asars lūdza Raini uzrakstīt «Staru» 7. numuram nekrologi

J. Asarām. Kā noprotams no H. Asara vēstulēm, materiāls art nosūtīts

taču žurnāla iznākšana tika pāilraukta.

112.

B. Priedītim

Kastaņolā 1908. gada 7. novembrī (131. lpp.)

Atklātne (15748). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņolas

pasta zīmoga. Atklātne adresēta: Mr. Ingeneur B. Priedit. Davos-Platz,

Sanatorium-Turban (adrese pārlabota svešā rokrakstā)

18. Prieditis saslima ar kakla kataru, un A. Priedīte I. (14.) nov.

rakstīja (21807), ka viņi drīzumā izbraukšot uz sanatoriju Davosā un

gribētu tur tikties ar Raini un Aspaziju.
'

A. Priedīte.

8
1909. g. marta sākumā Priediši apmeklēja Raini un Aspaziju Lu-

gāno.
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113.

B. Priedītim

Kastaņolā 1908. gada 11. novembrī (131. lpp.)

Atklātne (123863). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņolas

pasta zīmoga. Atklātne adresēta: Mr. Ingeneur B. Priedit. Davos-Dorl,

Neues Sanatorium.

1 L Vagulis šajā laikā strādāja Erlikonas mašīnu rūpnīcā.

114.

A. Birkertam

Kastaņolā 1908. gadā, ap novembra vidu (132 lpp.)

Vēstules melnraksts (18147). Pirmpublicējums A, 1932, 399. nr.,

18. lpp. (ar adresātu «Līgntnim» un datējumu «1908», ar redakcionā-

lām atšķirībām). Vēstules adresāts noteikts pēc A. Birkerta atmiņām

(kur publicēta arī šī vēstule) —
LM I, 501.—502. lpp. Aptuvenais da-

tējums noteikts pēc A. Birkerta atbildes vēstules 1908. g. 7. (20.) no-

vembrī (128182).

1 Līgotņu Jēkaba sastādītā «Latviešu literatūras vēsture», nodalu

par Raini tajā sarakstījis A. Birkerts.

* 1904. g. vasarā A. Birkerts vairākas dienas ciemojās Raiņa vasar-

nicā.

3 V. Eglīša kntika «Poruks.

4
Romāns «Pedagogi».

115.

E. Pīpiņam

Kastaņolā 1908 gada 18 novembrī (133. lpp.)

Vēstules melnraksts (17025). Pirmpublicējums.

1 E Pīpiņa 31 okt (13 nov.) vēstulē Rainim (16564) teikts: «Lat-

vijas Skolotāju biedrība nolēmusi izdot mēneša žurnālu ar zinātnisku,

pedagoģisku un dailliteratūias saturu. Žurnāls sliesies tik tālu uz kreiso

pusi, cik to acumirkli apstākli pie mums Riga atļauj. Biedrības pilnā

sapulcē ievēlēja redakciju (Dr Kasparsons. Teodors 7.eiferts, Andr.

Upīts, skolotais Jorens. Dekens un es). Reriakciļas kon i;as vārdā

griežos pie Jums un Aspazijas ar laipnu lūgumu nākt mums talkā ar

saviem darbiem. Ar mīļu roku saņemsim visu, ko mums piesūtīsiet

[. .] Pirmo burtnīcu gribam izdot ap gadu maiņu, tā ka manuskripti

būtu itin driz vajadzīgi.» Teiktais attiecas uz žurnālu «Izglītība», tā pir-

mais numurs iznāca 1909. g. janvārī, redaktors bija E. Pīpiņš.
? Žurnāla l. nr-ā (4. lpp.) iespiestas Raiņa «Sentences» («Sekmes»,

«Jauna cēlējs», «Kreisā puse»). Ar Raiņa parakstu 1. nr-ā (19.—20. lpp.)
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lespiests ari dzejolis «Cik tālu tiki?» Faktiski tā autore ir Aspazija

E. Pipiņš vēstulē Rainim 1909 g. 13 (26.) febr (18599) kļūdu izskaid-

roja sekojoši: «Jūs nebijāt nekā piezīmējuši un tālab noturēju abus

piesūtītos dzejoļus par Jūsējiem.»
' Publicēta žurnālā «Izglītība», 1909, 7. nr., 481.—493 lpp.
*

«Izglītībā» nav publicēta.

116.

E. Birzniekam-Upītim

Kastaņolā 1908. gada 19. novembrī (134 lpp.)

Atklātne (17999). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Raiņa pie-

zīmju grāmatiņas un Kastaņolas pasta zimoga. Atklātne adresēta E. Birz-

niekam-Upītim uz Benkendorla un Ko fiimas kantori Baku.

1 Skat. 107. vēstules 1. piezīmi.

117.

Aspazijai

Kastaņolā 1908. gada 21. novembri (134. lpp.)

Atklātne (18108). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņo-

las pasta zimoga. Adrese: Mmc A. Cielen pour Mmc A. Naglin. Beru,

Cacilienstr. 24.

1 Raiņa un Aspazijas paziņas, dzīvoja Ruviljanā.
* Lavandia (itāļu vai.) — veļas mazgātāja, veļas sieva.

1
Atklātnes otrā pusē M. Sartenas-Antinkas vēstule Asj>azijal.

118.

Aspazijai

Kastaņolā 1908. gada 22. novembri (134. lpp.)

Vēstule (10818). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc satura un

Raiņa piezīmju grāmatiņas.

1
Slobodska.

2
Rainis piedāvāja «Imantas» dibinātājam K. Kurševicam dzejoļu

krājumu «Klusā grāmata», un 1909. g. tas iznāca Pēterburga.
* Domāts K. Landera apcerējums t°>ah«arlri i i virzieni latviešu lite-

ratūrā» («Mūsu dzimtenes kalendārs 1909. gadam», 32.-48. lpp), kurā

dots subjektīvs A. Niedras daiļrades vērtējums.
4

Asjiazija bija apsolījusi rakstu «Saimnieču un zelteņu kalendā

ram».

s X Durmanis laikrakstā «Dzīve». 1908, 58. un 59. nr-ā ievietoja re-

cenziju «Dažas piezīmes garāmejot» par A. Deglava apcerējumu «Tiku-
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miskie problēmi» («Mūsu dzimtenes kalendārs 1909. gadam», li.—31.

lpp.) un K. Landera «Sabiedriski virzieni latviešu literatūrā». A. Deg-

lavs atbildēja rakstā «Cīna dēl tikumiskiem problēmiem» («Dzīve»,

1908, 62. nr.) un K. Landers — «Dažas piezīmes par kādu kritiku»

(«Dzīve», 1908, 63. un 64. nr.). Polemiku turpināja K. D. (K. Ducmanis)

«Vēsturiskais materiālisms un mākslas kritika» («Dzīve», 1908, 73., 75.,

77.—80. nr.) un K. L. (K. Landers) «Vēsturiskais materiālisms un viņa

latviešu kritiķis» («Dzīve», 1909, 45., 46., 49., 51., 54. nr.).

• Herzensseeliņ, Liebvogiņ (no vācu vai.) — sirdsdvēselīt, mījputniņ.

119.

Aspazijai
Kastaņolā 1908. gada 23. novembri (135. lpp.)

Atklātne (18450). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Raiņa pie-

zīmju grāmatiņas un Kastaņolas pasta zīmoga. Atklātne sūtīta Aspazijai

uz A. Cielēnas adresi Bernē.

120.

Aspazijai

Kastaņolā 1908. gada 24. novembrī (136. lpp.)

Atklātne (18458). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Raiņa pie-

zīmju grāmatiņas un Kastaņolas pasta zimoga. Atklātne sūtīta Aspazijai

uz A. Cielēnas adresi Bernē.

1 Dos Frauchen (vācu vai.) — sieviņa.

121.

Aspazijai

Kastaņolā 1908. gada 25. novembrī (136. lpp.)

Atklātne (18438). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņolas

pasta zimoga. Atklātne sūtīta Aspazijai uz A. Cielēnas adresi Bernē.

1 Kasarate.

2
Virtšafte (no vācu die \Virtschalt) — saimniecība, saimnieko-

šana.

■ Skat. iepriekšējās vēstules 1. piezīmi.

122.

Aspazijai

Kastaņolā 1908. gada 26. novembrī (137. lpp.)
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Atklātne (18483). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Raiņa pie-

zīmju grāmatiņas un Kastaņolas pasta zimoga. Atklātne sūtīta Aspazi-

jai uz A. Cielēnas adresi Bernē.

1 Minestra (itāļu vai.) — zupa, vira.

• A. Cielēna.

123.

Aspazijai

Kastaņolā 1908. gada 26. novembrī (137. lpp.)

Atklātne (18457). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņo-

las pasta zīmoga. Atklātne sūtīta Aspazijai uz A. Cielēnas adresi Bernē.

124.

A. Deglavam

Kastaņolā 1908. gada 27. novembri (138. lpp.)

Atklātne (FBR, K. Egles f., 476, 36). Pirmpublicējums. Datējums no-

teikts pēc Kastaņolas pasta zīmoga. Atklātne adresēta A. Deglavam

uz viņa dzīvokli Parka ielā Rīgā.

1 A. Deglavs. «Cīņa dēļ tikumiskiem problēmlem». — «Dzīve», 1908,

25. okt. (7. nov ), 62. nr. Skat. ari 118. vēstules 5. piezīmi.

' A. Deglava 8. (21.) nov. vēstulē (61270): «Landers kādā privātā

vēstulē atzinies, ka nava manus vēlākos darbus lasījis, bet apsolījies

ar tiem iepazīties. Vēstule uz manu pacieto bija turēta diezgan sirsnīgā

tonī, tā, jādomā, mēs sapratīsimies it labi.»

125.

K. Kirpēnam

Kastaņolā 1908. gadā, ap 2. decembri (138. lpp )

Vēstule (17025, nepabeigta, seko vēstules melnraksts E. Pipiņam 18.

11. 8.). Pirmpublicējums A, 1932, 397. nr, 18. lpp. Adresāts un aptuve-

nais datējums noteikti pēc vēstules satura un ierakstiem Raiņa pie-

zīmju grāmatiņā.

1 «Klusā grāmata». Spriežot pēc K. Kirpēna 25. nov. (8. dcc.) atbil-

des vēstules (21707), Rīgā dzejoļu krājums saņemts 6. dcc.

2 Līdz 1908. g. beigām Vidzemē un Kurzemē, kā arī Rigā pastāvēja

kara stāvoklis, bet līdz 1912. g. — pastiprinātas apsardzības stāvoklis.
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126.

E. Birzniekam-L'pitim

Kastaņolā 1908. gada 7. decembri (139. lpp.)

Atklātne (18001). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņo-

las pasta zimoga. Atklātne adresēta E. Birzniekam-Upītim uz Benken-

dorfa un Ko firmas kantori Baku.

127.

A. Ranķim

Kastaņolā 1908 gada 7. decembri (139. lpo.)

Vēstules melnraksts (114470). Pirmpublicējums LM I, 278. lpp.

1 A. Raņkis 4. (17.) dcc. rakstīja (21Rl 1), ka dzejoju krājuma «Tālas

noskaņas zilā vakarā» metiens izpārdots un ka viņi uzņemtos tā at-

k irtotu izdošanu. «Tālu noskaņu zilā vakarā» otrais izdevums iznāca

1 109. g. L. Grenctāla apgādi.
3 K. Ķirpēna vēstule Rainim 13. (26.) okt. (21705): ««M{arksa] ekono-

miskās mācības» tulkojis jau agiāk Zutis partijas uzdevumā, bet, tā kā

vienu pietrūcis naudas apgādāšanai, tad atsūtītie eksemplāri izgaisuši,

lagad viņš rakstot trešo reizi..»

3
Saglabājies neliels «Kapitāla» tulkojuma fragments (120741), be/

datējuma.

128.

K. Kirpēaam

kastaņolā 1908. gada 12. decembri (140 lpp.)

Vēstule (18049). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc vēstules

satura un Raiņa piezīmju grāmatiņas.

1 H. Asars steidzināja Raini sūtīt oriģināldarbus levietošanai «Sta-

ios», sniegt sīkākus norādījumus Aspazijas «V'aidelotes» iestudējumam

Jaunajā Rīgas teātrī, kā arī pārtulkot teātra vajadzībām F. Sillera «Mīlu

vn viltu» un «Laupītājus». 1908. g. 30. nov. (13 dcc.) notika «Laupītāju»

t irmizrāde, 5. (18.) dcc. (123784) H. Asars oaziņoja. ka luga uzņemta

icpertuārā Ziemciešu Marijas tulkojumi.
* Skat. 118. vēstules 2. piezīmi.

129.

A. Birkeitam

Kastaņolā 1908. gada 12. decembri (141 lpp.)
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Vēstule (18049). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc satura un

Raiņa piezimju grāmatiņas.

1 A. Birkerta 25. nov. (8. dcc.) vēstulē (21708) uzskaitīti 10 dzejoli,

kas varētu dot iemeslu grāmatas konfiskācijai.

no.

K. Kirpēnam

K.isi-.nolā l'K)8. gadā, ap decembra vidu (142. lpp.)

Vēstule (18047). Saglabājies neliels vēstules uzmetuma fragments

(122473/2), kura pirmpublicējums A, 1932, 399. nr., 18. lpp. (kā teksta

pēdējā rindkopa nepareizi pievienots Raiņa 1908. g. ap 24. maiju rakstī-

tajai vēstulei D. un P. Stučkām). Aptuvenais datējums noteikts pēc

vēstules satura.

1 1908. g. 17. (30.) nov. pagaidu kara tiesa Rīgā Izskatīja Vija Der-

n.aņa lietu un piesprieda viņam 4 gadus katorgā.
2 Domāta avīze «Rīgas Apskats».

13t.

H.

Kastaņolā 1908. gada 28. decembrī (143. lpp.)

Vēstule (107261). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc vēstules

satura un Raiņa piezīmiu grāmatiņas.

1
Saglabājusies B. Skujeniecei-Dambekalnai Maskavā adresēta at-

klātne (127801) ar dzejoli^
Uz laimīgu jaungadu

Trejuziedu sveicienul

Trīs lietas vēlu:

Daiju, labu un cēlul

No ziediem ņem sveiciendvašu,

Atbildi dod tādu pasu.

(Uz atklātnes — trīs sarkanas neļķes.)
2

Skat. 92. vēstules 1. piezīmi.

132.

A. Kaste}anskim

Kastaņolā 1908. gada 29. decembri (143. lpp )

Tulkojums no krievu valodā rakstita vēstules melnraksta (123515).

Tulkojuma pirmpublicējums.
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133.

A. Gulbim

Kastaņolā 1908. gada 30. decembri (144. lpp.)

Vēstules melnraksts (17027). Pirmpublicējums.

1 Runa ir par A. Gulbja lugas tulkošanu vācu valodā.
* A. Gulbja 12. (25.) dcc. vēstulē Rainim (16394): «Latviešu rakst-

nieku darbu izdošanu krievu valodā uzņemsies kāda Maskavas krievu

firma, ar kuru es tieši sarakstos Maslakovice (d/im. Ozola) vārdā.»

134.

K. Kirpēnam

Kastaņolā 1908. gada 31. decembrī (144. lpp.)

Vēstule (18041). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc satura un

Raiņa piezīmju grāmatiņas.

1 Skat. 32. vēstules 9. piezīmi.
'

K. Ķirpēns šai laikā studēja Rīgas Politehniskajā institūti.

* Dzejolis «Karā kauta dvēselīte».

135.

E. Birzniekam-Upītim

Kastaņolā 1909. gada 3. janvāri (145. lpp.)

Atklātne (18002). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Raiņa pie-

zīmju grāmatiņas. Kastaņolas pasta zīmogs — 5. 1. 9. Atklātne adresēta

E. Birzniekam-Upītim uz Benkendorla un Ko firmas kantori Baku.

1 Rainis, domājams, pateicas par naudas sūtījumu, kuru E. Birznieks-

Upītis pieminējis 1908. g. 15. (28.) nov. vēstulē (105714): «..decembri

varēšu Jums aizsūtīt vēl .50 rub.».

* F. Sillera drāmas «Laupītāji» tulkojums.
* Rekomandēts (no franču tecommandi) — ierakstīts.

* Faktiski pirmā «Dzirciemnieku» apgādā izdotā grāmata bija Sud-

rabu Edžus tulkotā Ļ. Tolstoja pasaka «Muļķa Jānis», kura iznāca jau

1908. g. beigās.
* Darmkatars (no vācu der Darmkatarrh) — zarnu katars. Patie.si':ā

Aspazija slimoja jau no 1908. g. augusta. Pēc konsultēšanās pie spe-

ciālista kādā Bernes klīnikā novembra otrajā pusē, tātad apmēram

«kopš mēneša», bija noskaidrojusies vienīgi slimības diagnoze.
6

Aspazijas tēlojumu krājums «Spoži sapņi», kas nāca klajā 1909. j

beigās kā «Dzirciemnieku» ceturtais izdevums.

7 «Arhitekta», resp., J. Driegas, un vairāku citu Baku latviešu nodi-

binātā naftas ieguves sabiedrība «Svira». E. Birznieks-Upītis bija viens

no tās finansētājiem.
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136.

A. Deglavam

Kastaņolā 1909. gada 3. Janvārī (146. lpp.)

Vēstule (FBR, K. Egles f., 477, 1). Pirmpublicējums. Datējums no-

teikts pēc Raiņa piezīmju grāmatiņas. Vēstules pirmajā lappusē pie-

zīme svešā rokrakstā: «Pasta zīmogs 1909. g. 5. I».

1 F. Sillera «Laupītāju» tulkošanu bija stipri traucējusi gan Aspazi-

jas slimība, gan Raiņa saspringtais darbs pie «Virpuja kalendāra

1909. gadam» literārās daļas un dzejoļu krājuma «Klusā grāmata»,

*
Rainis te runā par Latviešu skatuves biedrības Teātra komisiju,

kura, nolēmusi ar «Laupītāju» inscenējumu Jaunajā Rīgas teātrī atzi-

nāt F. Sillera 150. dzimšanas dienu, lugas tulkojumu no Raiņa un Aspa-

zijas gaidīja jau kopš 1908. g. rudens. Tā kā tas savlaicīgi netika pa-

beigts, teātris «Laupītājus» iestudēja un decembrī sāka izrādīt veca-ā,

t. Li Ziemciešu Marijas tulkojumā. No Raiņa un Aspazijas novēlotā

tulkojuma komisija tomēr neatteicās un, domājams, uz tā pamata iz-

darīja korekcijas iestudējuma tekstā.

1 1908. g. Ziemsvētki.

* Seit pieminētas publikācijas «G. Landsberga Latviešu kalendārā

1%9. gadam» (šis izdevums lidz 1908. g. saucās «Zislaka Latviešu ka-

lendārs») — Raiņa dzejoji «Uz nākotni» (18. lpp.) un «Pie upes krasta*

(54. lpp.), kā arī Aspazijas «tēlojums iz vēstures» — «Rolāna kundze»

(41.—54. lpp.).

4
Izdevējs E. Eķis abiem dzejniekiem bija parādā honorāru par mē-

nešraksta «Stari» pēdējos numuros iespiestaļiem daiļdarbiem un Rai-

nim — avansu par «Virpuja kalendāra 1909. gadam» literārās daļas

<i gatavošanu.

* 1908. g. 19. dcc. (1909. g. 1. janv.) atklātnē (16331) A. Deglavs

Rainim un Aspazijai rakstīja, ka «vecais «Mājas Viesis» atkal pāriet

Di. pbvlos. P. Zāliša redakcijā kā nedēļas žurnāls», un P. Zālites vārdā

uzaicināja viņus «lidz strādāt».

' Ar Plātesa firmas periodisko izdevumu redaktoru P. Zālīti, nerau-

goties uz viņu atšķirīgajiem sabiedriski politiskajiem uzskatiem, Rainis

bija daudz sadarbojies Pleskavas un Slobodskas trimdas laikā. Publi-

kācijas (galvenokārt pasaules literatūras klasikas tulkojumi) P. Zālites

vadītajos izdevumos izsūtītajam dzejniekam bija galvenais eksistences

avots.

• Arnolds Plātess, laikraksta «Mājas Viesis» Izdevējs (1887—1908).

Sakot ar 1909. g., A. Plātess tiešām izdeva «Mājas Viesi» žurnāla va-

riantā.

•
Aspazijas raksts «Kāds labums mums no mūsu studējošām sievie-

tēm?», kas tobrid atradās pie A. Deglava. Minētajā atklātuē A. Deg-
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lavs apvaicājās, vai rakstu būtu vēlams notlot P. Zālitem iespiešanai

«Mājas Viesi».

10
Rainis te runā par konfliktu starp izdevējiem E. Meksu un D. Zel-

tiņu sakarā ar «Virpuļa kalendāru 1908. gadam». E. Mekss, kura

tipogrāfijā Pēterburgā tika iespiests kalendārs, laikrakstā «Ziemeļ-

blāzma» 1908. g. novembra beigās to bija izreklamējis kā savu izde-

vumu. Taču uz ienākumiem no kalendāra pretendēja ari D. Zeltiņā,

kurš bija veicis vidutāja lomu starp sastāditājiem un izdevēju. Lidz

liesas prāvai, kā Rainim 1908. g. 12. (25.) dcc. vēstulē (16394) uz

baumu pamata bija rakstījis A. Gulbis, lieta tomēr nenonāca.

" «Virpuļa kalendārs 1909. gadam». A. Deglavs 1908. g. 4. (17.) dcc.

Rainim rakstīja (16271), ka E. Eķis. apstākļu spiests, «Virpuli» gribot

i/dot nevis kā kalendāru, bet gan «ka rakstu krājumu ar kādu mazu

kabatas kalenderu piedevām».

12 Pie E Eķa atradās abu dzejnieku iesūtītie manuskripti «Staru»

7. —9. nr-am, kā ari Raiņa fotouzņēmums, kuru bija paredzēts IfcipM
Žurnāla 8. nr.

15 Faktiski par žurnālu «Mājas Viesis»,

137.

B. Priedītim

Kastaņolā 1909. gada 4. janvāri (147. lpp.)

Atklātne (15749). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Raiņa pie-

zīmju grāmatiņas. Kastaņolas pasta zīmogs — 5.1.9. Atklātne adresēta

B. Priedītim uz sanatoriju Davosā.

1 B. Priedīša 1908. g. 31. dcc. atklātne (20970) no Davosas ar laimes

vēlējumiem Rainim un Aspazijai Jaunajā gadā.

2 F. Sillera «Laupītāju» tulkojums.

1 Skat. 135. vostules 5. piezīmi.

138.

A. Deglavam

Kastaņolā 1909. gada 17. janvāri (148. lpp)

Vēstule (FBR, K. Egles f., 477, 2). Pirmpublicējums. Datējums noteikts

pēc Raiņa piezīmju grāmatiņas. Vēstules beigās piezīme svešā rok-

rakstā: «Uz aploksnes Kastaņolas pasta zīmogs Castagnola 19.109.».

1 Skat. 136. vēstules 6. piezīmi.
2 «Klusa grāmata».
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139

B. Priedītim

Kastaņolā 1909. gada 18. janvāri (148. lpp.)

Atklātne (15750). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Raiņa pie-

zīmju grāmatiņas un Kastaņolas pasta zimoga. Atklātne adresēta B. Prie-

dītim uz sanatoriju Davosā.

140.

A. Deglavam

Kastaņolā 1909. gada 3. februāri (149. lpp.)

Vēstule (PRB, K. Egles f.
r

477, 4). Saglabājies ar 1909 gada 3 feb-

ruāri datēts konspektīvs vēstules u/.metums (114418). Pirmpublicējums.

Vēstules pirmajā lappusē piezīme svešā rokrakstā: «Pasta zīmogs
1909. g. 4. II».

1 Rainis te atsaucas uz piezīmi A. Deglava 10. (23) janv. vēstules

(16273) noslēgumā: «Par Elzīti mēs abi (A. Deglavs un viņa dzīves-

biedre] rūpējamies, ka viņai nemaz negrib klāties labāk. Viņai tddēļ

vienu skūpstu vairāk.»
* «Dzirciemnieku» vadītājs E. Birznieks-Upītis.
• Aspazijas iecerētais tēlojumu krājums «Spoži sajjņl».
4 Par «Meitenes mirtes» publicēšanu jau 1908. g. novembrī bija

ievadītas sarunas ar jaundibinātā Latvijas Skolotāju biedrības žurnāla

•Izglītība» redaktoru E Pīpiņu (skat. 115. vēstuli šī sējuma 133. lpp).

Tēlojums iespiests «Izglītības» 1909. g. 7. nr„ 481.—493. lpp.
* Kāds Aspazijas raksts par franču muižnieci, 2. P. Marata sle;v

kavu S. Kordē. Kā redzams, sākumā dzejniece to gribējusi publicēt

«Virpu|a» kalendārā 1909. gadam», bet pēc tam — mēnešrakstā «Iz-

glītība». Raksts tomēr, domājams, palika neiespiests. Tā manuskripta

a: rašanās vieta nav zināma.

6
Jaunais Rīgas teātris.

T
«Vaidelotes» Inscenējuma reilsoram J. Duburam adresētos norā-

dījumus Aspazija 1908. g. decembri bija nosūtījusi Skatuves biedrības

Teātra komisijas loceklim H. Asarām.

• Par «vecos Rainis acīmredzot dēvē 1894. g. Jelgavā lespiestā

«Vaidelotes» pirmizdevuma tekstu, bet par «jauno» — pārstrādāto

«Vaidelotes» variantu, kas bija iekjauts Pēterburgā 1904. g. A. Gulbja

izdotajos Aspazijas Rakstos.

9
Skat. 136. vēstules 12. piezīmi.

10 A. Deglava humoresku «Olimpa kandidāts», kura sākotnēji bti*

pievienota «Virpuja kalendāra 1909. gadam» literārajai dajai. Hu >■

reska iespiesta laikrakstā «Dzīve» 1909. g. 140., 143., 14G., 148 m 150,

nr.



528

n Honorārs par «Izglītības» 1909. g. 1. nr. publicēto Raiņa dzejoju

kopu «Sentences» (4. lpp.) un Aspazijas dzejoli «Cik tālu tiki?» (19. lpp).

/cm pēdējā aiz pārpratuma iespiests paraksts «Rainis».

12
Honorārs par Raiņa tulkotas G. Hauptmaņa lugas «Nogrimušais

zvans» pirmizrādi Jaunajā Rīgas teātrī, kas notika 14. (27.) janvm.
18 G. Hauptmaņa «Nogrimušā zvana» tulkojumu Jaunajam latviešu

jeb tā sauktajam Sabiedrības teātrim Rainis bija pārdevis 1903. g.

14 Jaunais latviešu teātris beidza j>astāvēt 1905. g„ un Jaunais Rigas

teātris, kas gan darbojās tajās pašās telpās (Romanova, tagad Lāčplēša

ielā 25) un zināmā mērā turpināja arī Jaunā latviešu teātra 1905. g.

iedibinātās progresīvās idejiski mākslinieciskās tradīcijas, bija gluži

cita, patstāvīga mākslas iestāde.

15 Rainis te runā par viņa tulkotā J. V. Gētes «Fausta» izrādi Lie

pājas Latviešu un G. Hauptmaņa «Nogrimušā zvana» izradi Liepājs

Tautas teātrī 1908. g. Ziemsvētkos.

16
Liepājas Latviešu teātris pilsētas subsīdiju saņēma jau kopš 1908. g.

17 A. Beiga brošūra «3eMCKoe xo3hhctbo npHoaATHMCKoro span»

(1908). Rainim tā bija nepieciešama, lai izstrādātu galīgo redakciju rak

stam «AaTbiiiiH» Pēterburgas universitātes profesora A. Kastejanska sa-

stādītajam rakstu krājumam «OopMbi KanHonaAbHoro ,vmxu*HHH r» coh

peMeiiHbix rocyAapcrnax ..» (1910).
18

10. (23.) janv. vēstulē A. Deglavs ar humoru aprakstīja savas par

labu Rainim un Aspazijai izietās «parādu piedzinēja» gaitas: «No Ēka

visu [i nesalasāms vārds], kas nācās par «Stariem» (64 rbl.). Neatlaidu,

gāju katru dienu, citēju no bībeles, kā Jēkabs sacījis uz to Dieva dēlu:

«Kungs, es tevi neatlaidīšu, kamēr tu mani svētīsi...».»

19 Minētajā vēstulē A. Deglavs ziņoja par divu plašu dzejas anto-

loģiju iznākšanu (tajās bija iekļauti vairāki desmiti Raiņa un Aspazi-

jas dzejoju): «Zirģelis izdevis «Jūtu pasauli» Zvārguļu Edvarda izde-

vumā un P. Bērziņš «Balvu» Plūdoņa izdevumā. Abi viņi Jūs lielā

mērā izmantojuši.» Tālāk A. Deglavs rakstīja: «Griezos pie apgādātā-

jiem ar pieprasījumu. Tie atbildēja, ka tiem vienīgi esot darīšana ar

sastādītājiem. [..] Kā šī lieta patiesibā ir un ko tur var darīt, to Tu kā

jurists labāki zināsi. Būtu labi, ja Tu pats tieši grieztos pie sastādīta-

jiem ar rēķinu, jo līdzstrādnieka eksemplāru vismaz viņi taču būs pie-

sūtījuši, un vari noraidīt viņus tad ar maksājumu pie manis. Man

citādi grūti viņiem pilnvaroties. Un tad atraksti man, ko esat nodomā-

juši. Daži juristi, i>iem., Pelūde, domā, ka te varētu ko darīt, vismaz

šī principa lieta tik svarīga, ka to vajadzētu mēģināt izšķirt.»

20 Rainis te runā par Latviešu grāmattirgotāju un apgādātāju bied-

rību.

21 A. Deglavs tajā pašā vēstulē bija atzīmējis, ka izdevēja P. Sau-

līša atraitne labprāt laistu klajā Raiņa dzejoju krājumu «Tālas noska-

ņas zilā vakarā», un lūdza dzejnieku paziņot izdošanas noteikumus
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n «Klusā grāmata».
13 Divi studenti, kuri ar A. Deglava starpniecību lūdza Aspazijai at-

ļauju tulkot krieviski viņas lugu «Sidraba šķidrauts».
24 A. Deglavs minētajā vēstulē bija plaši iztirzājis nesen Iznākušo

M. Valtera apcerējumu «Latviešu kritika mākslas un zinību jautājumos»

(1908).
25 Rainis te acīmredzot runā par sirgstošās Aspazijas sasegšanu.
28 A. Deglavs turpat rakstīja, ka strādājot pie «oriģināldarba «Filo-

zofiskā stratēģija»», kuru gribot laist klajā jau tajā pašā gadā. Viņa

iecere nepiepildījās.

141.

E. Birzniekam-Upītim

Kastaņolā 1909. gada 6. februāri (151. lpp.)

Atklātne (18004). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Raiņa

piezīmju grāmatiņas un Kastaņolas pasta zīmoga. Atklātne adresēta

E. Birzniekam-Upītim uz Benkendorfa un Ko firmas kantori Baku.

1
Naudas sūtījums no Baku, par kuru E Birznieks-Upītis 15. (28.)

janv. atklātnē (20818) Rainim paskaidroja: «Priekš dažām dienām aizsū-

tīju Jums 80 rb. No tiem 30 r. man iedeva Vilis [Hertelis] priekš Jums;

viņam piesūtījuši tiflisieši [Tiflisas latvieši).»

* E. Birznieks-Upītis minētajā atklātnē rakstīja: «Kā ar Heini, Adu

Negri un Nekrasovu? Ja domājat tos maz pamazam atdzejot, tad pie

sūtīšu Nekrasova darbus un abus Heines dzejoju krājumus (no Jan-

ševska un Brača).» E. Birznieks-Upītis uz Kastaņolu nosūtīja vienīgi

divus N. Ņekrasova darbu izdevumus.

8 Rainis te runā par Aspazijas tēlojumu krājumu «Spoži sapņi», kā

arī par P. Kalderona lugas «Salameas tiesnesis» un G. dc Mopasāna

stāstu tulkojumiem.
4 «Sokrāts un bakhante» vai ari «Via dolorosa».

8
Resp., kā otro «Dzirciemnieku» apgāda izdevumu. Faktiski «Spoži

sapņi» iznāca kā ceturtais izdevums.

8 «Spožu sapņu» manuskripts uz Baku tika nosūtīts tikai ap 23.—

24. martu (skat. 145. vēstuli šī sējuma 154. lpp.).

7 E. Birznieks-Upītis tajā pašā atklātnē bija optimistiski novērtējis

«arhitekta», resp., J. Driegas, nodibinātās naftas ieguves sabiedrības

nākotnes perspektīvas.
8

Atklātnes kreisajā malā Aspazija pierakstījusi: «Sveikil Jūsu gi

metne izskatās Joti brangai Tīri pēc kāda atamaņa vai pēc tā Jātnieka

uz baltā zirga ar sarkanajiem nagieml A.» Aspazija šeit komentē E. Birz-

nieka-Upīša fotouzņēmumu, kas redzams uz 15. (28.) janv. atklātnes.

Rakstnieks nofotografējies ādas jaka, ar karakula papahu galvā.
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142.

A. Kasteļanskim
Kastaņolā 1009. gada 7. februārī (151. lpp.)

Tulkojums r,o kiievu valodā rakstīta vēstules melnraksta (18213).

Tulkojuma pirmpublicējums.

1 A Kastelanskis 3. febr. atklātnē (18932) lūdza Raini izvērst krāju-

mam «OopMM HarrnoHaAbHoro b coßpeMeHHx:x rocvAap-

CTBax
.

.» iesniegtā raksta «AaTbruni» otro noria}u, kurā bija raksturota

jaunlatviešu kustība.

14.1.

B. Skujeniecel

Kastaņolā 1909. gada 11. februārī (152. lpp.)

Vēstule (107267 un 120873). Saglabājies konspektīvs vēstules uzme-

tums (71031). Pirmpublicējums RGGr, 1979, 149.—151. lpp., ar šikām

atšķirībām.

1 Rainis ilgāku laiku nebija atbildējis B. Skujeniecei. Kaut gan

1908. g. 2. (15.) dcc. vēstulē (127976) vīna bija apgalvojusi, ka neapvai-

nošoties, ja Rainis un Aspazija viņai rakstīšot reti, tomēr tālāk sūdzē-

jās: «Beidzamā laikā es tomēr esmu drusku Iz sliedēm izsviesta. Es

bieži esmu dusmīga. Senāk es arvien nestrīdējos kā tagad. Es par visu

dusmojos ..
.»

2 Nevarēdama sagaidīt vēstuli no Raiņa, B. Skujeniece viņam, do-

mājams, bija nosūtījusi tolaik populāro atklātni ar krievu tēlnieka

A. Beklemiševa skulptūias <<KaK xopomn, nav cBeJKn omah po3bi» foto-

X produkciju (Raiņa arhīvā tā nav atrasta). A. Bekļemiševa darbā at-

tēlota noskumusi, domās nogrimusi meitene ar rozēm rokās.

3 Rainis šajā vēstulē vairākkārt piemin B. Skujenleces dzejoļus no

kladītes (75495), kuru viņa 1908. g. 2. (15.) maijā bija nosūtījusi Ul

Kastaņolu ar īpašu veltījuma ierakstu abiem dzejniekiem. Seit Rainis

pārfrāzētā veidā citē dzejoli «Brīnumus stāsta». Oriģinālā attiecīgās rin-

das skan sekojoši: «Sarkani mirdzošā Liesmu vaiņagā Saulīte stāvēs

Augstākā kalngalā.»
4 Kā liecina B. Skujenieres 1908. g. 8. (21.) apr. atklātne Aspazijai

(21002), aktrises dzīve biedis J. Dambekalns IW4. g. vagarā bija strā-

dājis «par skolotāju pie viena barona, kurš reizē ar viņu un 10 gadus

veco skolnieku braukāja pa ārzemēm».

*
Te, domājams, pieminēts J. Dambekilna iec/erētais kandidāta

darbs Maskavas universitātē «Baltijas kuģniecības vēsture».

6 1909. g. 8. (21.) janv. vēstulē (127990) B. Skujeniece aprakstīja

Jaungada atzīmēšanu (bet ne sabaidīšanu, kā sapratis Rainis) pie

P, Dauges kopā ar Maskavas latviešiem.
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1 Raiņa un Aspazijas dzīvoklīti Kastaņolā.

8 Rainis šeit atceras 1905. g. vasaru, ko B. Skujeniece pavadīja jiie
v; i un Aspazijas Jaundubultu vasarnīca.

9
Aprakstīdama nodarbības Maskavas Filharmoniskās biedribas mu-

zikāli dramatiskajā skolā, 8. (21.) janv. vēstulē B. Skujeniece atzī-

mēja: «Tagad mēs grupā jau ņemam cauri kosmogrāfiju un slāvu va-

lūtu. Man kosmogrāfija Mi patīk.»
10 B. Skujenieces dzejoli «Brīnumus stāsta», kas Rainim bija

sevišķi iepaticies, ir sekojošas rindas: «Bērziņis, bezbēdis Lapiņām ča-

bina: «Nesnaužiet, nesnaužiet Tumšajā naksniņai Saulīte nesnauž Tā-

lajā aizjūrā!»»
" B. Skujenieci ļoti satrauca bargais vērtējums, kuru par viņas dze-

joļiem bija izteicis Maskavas students Ritiņš. 1908. g. 2. (15.) dcc.

B. Skujeniece šai sakarā Rainim bija rakstījusi: «..viņš mani tā v

sabaidījis, ka man pašai visu šo laiku vairs negribas ne paskatities uz

saviem dzejolīšiem. Dusmas: kamdēļ man vajadzēja viņus dot citiem'■

" Dzejolis «Brīnumus stāsta» B. Skujenieces dzejoju kladītes no-

daļā «Bāraiņu dziesmas». Autore to tiešām aizsūtīja «Izglitībai», un

d/ejolis tika publicēts žurnāla 1909. g. 5. nr., 333. lpp.
" B. Skujenieces dzīvesbiedram J. Dair.bekalnam veltīta nodaļa

(«J. D.») dzejoļu kladītē.

144.

A. Cielēnai

Kastaņolā 1909. gada 27. februārī (153. lpp)

Atklātne (76544). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc atklātnes

satura un Raiņa piezīmju grāmatiņas. Atklātne adresēta A. Cielēnai uz

Bērni. Tā nav nosūtīta, domājams, pārāk intīmā toņa dēļ, kas nebija

raksturīgs Raiņa vēstulēm A. Cielēnai. Nedaudz vēlāk (1909. g.

9. martā) līdzīga satura atklātni šim pašam adresātam nosūtījusi Aspa-

zija (Pajs7s).

1
Aspazija 9. marta atklātnē šo sūtījumu (tas, iespējams, bija do-

māts kā dāvana dzejniecei dzimšanas dienā — 16. martā) dēvēja par

«lielo kukuļu kasti» un rakstija: «Mēs gan jūtam, ka tā ir dzimtenes

svētku maizīte.»

1 lespējams, te domāti 20 gadi spaidu darbos.

145.

1 Birzniekam-Upītim

Kastaņolā 1909. gada 20. martā (154. lpp )

Atklātne (1800o). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pec Raiņa pie-
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zīmju grāmatiņas. Kastaņolas pasta zīmogs — 22.3.9. Atklātne adre-

sēta E. Birzniekam-Upītim uz Benkendorfa un Ko firmas kantori Baku.

1 Jānis Ozols, resp., Balahanu Jānis, kurš redzams uz E. Birznieka-

Upīša 15. (28.) febr. atklātnes (20629). Zem fotoattēla E. Birznieks-

Upītis atzīmējis: «Esmu tagad pa pusei fotogrāfs un sūtu Jums jau
otru no saviem uzņēmumiem. Vai šo mīļo cilvēciņu pazīstat? Svētdien

noņēmu taisni priekš Jums.»

* Pirmais E. Birznieka-Upīša fotouzņēmums, kuru viņš nosūtīja uz

Kastaņolu, bija autoportrcts uz 15. (28.) janv. atklātnes (20818).
3 V. Hertelis.

4
Tēlojumu krājuma «Spoži sapņi» manuskripts.

•
V. Igo darbs «Uz navi notiesātā pēdējā diena». 15. (28.) febr.

E. Birznieks-Upītis lūdza Raini un Aspaziju drīzumā to pārtulkot.
6 Rainis te runā par «Dzirciemnieku» apgādam iecerētajiem G. dc

Mopasāna darbu tulkojumiem.
7 K. Kautska grāmatu «Kārļa Marksa ekonomiskās mācības» no

vācu valodas partijas uzdevumā 1907. g. bija pārtulkojis K. Zutis, taču

tulkojums vēl arvien nebija izdots.

• E Birznieks-Upītis Rainim bija lūdzis V. Šiliņa adresi.

146.

A. Deglavam

Kastaņolā 1909. gada 4. aprīli (154. lpp.)

Vēstule (FBR, K. Egles f., 477, 8). Saglabājies otrs vēstules nobeiguma

variants (17156) un konspektīvs uzmetums bez datējuma (121008/238).

Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Raiņa piezīmju grāmatiņas.

Kastaņolas pasta zīmogs —
5.4.9. Vēstule adresēta A. Deglavam uz

viņa dzīvokli Parka ielā Rīgā.

1 Rainis nebija atbildējis uz A. Deglava 24. febr. (9. marta) vēstuli

(16274) ar lūgumu steidzīgi dot norādījumus attiecībā uz «Vaidelotes»

izrādīšanas noteikumiem, «Tālu noskaņu zilā vakarā» izdošanu un vai-

rākiem citiem svarīgiem jautājumiem, tā ka A. Deglavam uz Kastaņolu

par tiem bija nācies rakstīt atkārtoti.
3 Raiņa un Aspazijas vasarnīca Jaundubultos.

* 24. febr. (9. marta) A. Deglavs Rainim rakstīja, ka «Klusās grā-

matas» izdošanu, viņaprāt, vajadzētu atlikt uz vēlāku laiku, jo «tagad

tāds darbs., bez. žēlastības tiktu nokonfiscēts». Viņš ieteica tajā vietā

atkārtoti izdot pret cenzūru jau nodrošinātās un tautā ļoti populārās

«Tālas noskaņas zila vakarā».

4 1909. g. «Virpuļa kalendāra» literārās daļas materiāli. Minētajā

vēstulē A. Deglavs Rainim lūdza norādījumus, kā piespiest E. Eķi at-

dot šos manuskriptus. Izdevējs apgalvojot, ka nezinot, kur tie palikuši,

un nereaģējot uz draudiem viņu iesūdzēt tiesā. Savukārt 16. (29.) marta
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vēstulē (16275) A. Deglavs rakstīja, ka «Virpuļa» manuskripti it ka

esot apķīlāti.

8
16. (29.) marta vēstulē A. Deglavs ziņoja: «Ar «Vaideloti» ir 13,

ka nu grib izrādīt abi teātri, ir vecais, ir jaunais. Es vecajam gan aizrak-

stīju, ka Elze ir apsolijuse jaunajam uz sevišķa līguma pamata, pie kam

nāk jauns ietērpums un jauns inscenējums; lai viņi tad tagad neizrāda,

kamēr rāda jaunais, vismaz šinī sezonā ne, bet lai pieprasa atkal nākošu

gadu. Bet viņi, kā dziržu, manu ierunu nebūšot resjjektēt, jo vecais

ligums viņiem dodot tiesību izrādīt, un tur pastāvot arī kāds sevišķs

nolīgums par mūziku, kas viņiem tādu tiesību dodot, lai Elzīte atraksta

man, kā tā lieta ir un ko viņa domā.»

8 «Vaidelotes» pirmizrāde Interimteātrl notika 18. (31.) martā, bet

Jaunajā Rīgas teātrī — 20. martā (2. apr.).

7 lesaistoties finansiālā sāncensībā ai Interimleātri, Jaunā Rīgas te-

ātra direkcijas locekļi A. Benjamiņš un E. Mierkalns bija nolēmuši

forsēt «Vaidelotes» izrādīšanu. Kad J. Duburs māksliniecisku apsvč

rumu dēļ bija pret to kategoriski iebildis, teātra rej;ertuāra komisija

ar minētajām personām priekšgalā bija nobalsojusi j>ar iestudējuma

režijas nodošanu citam režisoram. A. Deglavs Aspazijas vārdā nekavē

joties bija protestējis pret šādu rīcību, taču saņēmis atbildi, ka «Vai-

delotes» inscenējuma sasteigšana esot vienīgais ceļš, kā Izglābt teātri

no bankrota. J. Duburs, juzdamies dziļi aizskarts, pēc šī incidenta bija

atteicies no Jaunā Rīgas teātra vadības.

8 Sākotnējās cerības, ka pilsēta piešķirs Jaunajam Rigas teātrim

subsīdiju, tiešām nepiepildījās. Taču, par spīti Raiņa bažām, teātrim

tomēr izdevās nostabilizēties, un tas kļuva par ievērojamu progresīvas

kultūras centru.

9 1909. g. 5. (18.) apr. minētā konflikta rezultātā J. Duburs oficiāli

atkāpās no Jaunā Rīgas teātra direktora amata un uz pastāvīgu darbu

šajā teātri vairs neatgriezās.
10 Kā DzV, tā JDL par to ziņoja 17. (30) martā.

" Gatavošanās «Uguns un nakts» inscenējumam Jaunajā Rigas te

ātri īsti sākās tikai nākamajā sezonā, bet lugas pirmizrāde notika

1911. g. 26. janv. (8. febr.).

18 Rīgas Latviešu biedrības Derīgu grāmatu nodaļas priekšniek.

Voldemārs Zālītis (rakstnieks Valdis) ar A. Deglava starpniecību lūdza,

lai Rainis nodaļai uz rudens pusi dod «kādu dzejisku tulkojumu no

Sillera» (16274), kā piemērotāko minot «Vallenšteina nometni».

13 Nevienu no minētajiem sacerējumiem Rainis tomēr nej)ārtulkoJa,

kaut arī atsevišķos gadījumos viņš jau bija aizsācis priekšdarbus.

Dzejnieka arhīvā glabājas samērā plašs V. Šekspīra «Otello» I cēliena

tulkojuma fragments tīrrakstā (23084), kā arī sešas tīrraksta lapiņas un
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daži panti melnraksta no F. Sillera triloģijas p!rmßs daļas «Valleo»

šteina nometne» tulkojuma (23079). Sie materiāli diemžēl nav datēti.

14
J. V. Gētes «Egmontu» Raiņa tulkojuma vecais, t. i., Rigas lat-

viešu teātris bija izrādījis 1906. gadā. Interimteātra periodā lugu iestu-

dēja no jauna. Pirmizrāde notika 1909. g. 20. febr. (5. martā).

15 A. Deglavs bija publicējis paziņojumu «visām biedrībām uo

teātru rīkotājiem, kas izrādījuši Aspazijas lugas», ka «slimā rakstniece»

viņu pilnvarojusi saņemt honorārus par savu lugu izrādēm ()DL, 1909,

4. (17.) febr., 28. nr.). 24. febr. (9. martā) Rīgas pilnvarnieks uz Kas-

taņolu rakstija, ka ziņa par Aspazijas slikto veselības stāvokli sabie <■

ribā izraisījusi «ļoti līdzjūtīgu atbalsi, tā ka uz kolektēšanu vien viss

taisītos, ja tikai uz to tiktu dota kāda zīme, t. i., kas atklāti kvitēts*.

Tālāk A. Deglavs piebilda: «Es tomēr to neuzdrošinājos un gribētu

dzirdēt Jūsu domas šinī lielā.»

18 Rainis šeit runā par kādu no eventuālajiem klasisko drāmu tul-

koļiimiem, par kuriem viņš ar Derīgu grāmatu nodaļu vēl nemaz ne-

bija lidz galam vienojies.

17 E Birznieks-Upītis.

18 Asjttzijas tēlojumu krājums «Spoži sapņi».

18 Rainis atsaucas uz to «sabiedrības pārstāvju» nehumāno izturē-

šanos pret smagi slimo Rūdolfu Blaumani, kuri laikā, kad notiki

līdzekļu vākšana rakstnieka glābšanai, atļāvās apšaubīt viņa materiālā

stāvokļa kritiskumu, provocējot Rūdolfu Blaumani uz pazemojošiem

publiskiem paskaidrojumiem.

20 A. Deglavs ar DzV tikpat kā nesadarbojās, tomēr attiecībā uz

Aspaziju vēlāk, 16. (29.) apr. vēstulē (16276), rakstija: «..viņas dzejas

tur jau reiz bija drukātas, un viņa var strādāt, ja tikai labi samaksa.»

31 24. febr. (9. marta) vēstulē A. Deglavs bija lūdzis atļauju pašam

izvēlēties izdevīgāko brīdi, kad piedzīt no Pčtersones viņas parādu

Rainim un Aspazijai.

22
A. Deglavam bija izdevies no Jaunā Rigas teātra iekasēt maksi-

māli augstu honorāru par katru lidz tam notikušo «Nogrimušā zvana»

izrādi.

23 Acīmredzot honorārs par Liepājas laikraksta «Dzīve» 1909. g

janvāra un februāra numuros publicētajiem Raiņa un Aspazijas dzejo-

ļiem

24 Te pieminēti honorāri par Aspazijas lugas «Neaizsniegts mērķi' �

izrādēm Siguldā, Skultē un Straupē 1908. g. decembri un 1909. g.

janvāri.

78 E. Deglava, nodrošinoties pret pēkšņiem cara policijas apciemoju-

miem, lūpīgi slēpa Raiņa un Aspazijas «Rigas kases» rēķinus.
28 24. lebr. (9. maita) vēstulē A. Deglavs stāstija par viņa protežē-
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tās P. Sauliša atraitnes jeb tā sauktās Rutes sarežģījušos likteni un

savu palīdzīgo līdzdalību tajā.
r Seko vairāki nosvītroti teikumi, kurus nav iespējams saiesit.

88 P. Bērziņš un E. Ziiģelis.

147.

A. Deglavam

Kastaņolā 1909. gada 4. aprīlī (158. lpp.)

Vēstules melnraksta fragments (17156). Spriežot pēc satura, tas lr

Raiņa 1909. g. 4. aprīļa vēstules A. Deglavam (FBR, K. Egles f., 477,

8) nobeiguma variants, no kura dzejnieks nezināmu lemeslu dēļ at-

teicies. Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc fragmenta satura un

minētās Raiņa vēstules.

1 Rainis šeit atsaucas uz A. Deglava (ps. Eos) recenziju par Ll-

gotņu Jēkaba «Latviešu literatūras vēsturi» laikrakstā «Dzīve» (1909,

24* 25., 27., 30., 31. un 33. nr.). Visai negativās recenzijas noslēgumā

teikts: «[Līgotņu Jēkabs] savā priekšvārdā aizrāda uz Klaustiņa kļū-
dām un ierodas ar savu darbu kā tādu, kas izpildīšot jūtamu robu ari

skolās. Skolas grāmatai jāiztur sevišķi stingra kritika, un, ja Klaustiņa

vēsture kā skolas grāmata nederīga, tad tas vēl neliecina, ka Līgotņa

jau derīga («Dzīve», 1909, 28. febr. (13. martā), 33. nr.).

I A. Deglavs minētajā publikācijā visnotaļ akcentēja J. Jansona

(Brauna) darba «Domas par jaunlaiku literatūru» (I—2, 1892—1893)
vēsturisko nozīmi.

*
Raksts ««Rīgas Avīze» un «Auseklis»» («Rīgas Apskats», 1908, 4

(17.) nov., 256. nr.). A. Deglavs šajā publikācijā aizstāvējās pret ap-

melojumiem, kurus viņam bija adresējusi «Rīgas Avīze» (1908, 27. okt.

(9. nov.), 247. nr.) sakarā ar viņa priekšlasījumu par laulības un ģi-

menes dzīves vēsturi atturības biedrības «Auseklis» «liteiāriskajā va-

karā» 1908. g. 24. okt. (6. nov.).
4

Rīgas Latviešu amatnieku palīdzības biedrības 1909. g. pilnsapulcē,
kā ziņoja prese, bija nolemts, ka Bisnieka fondam ik gadu atvēlētie

1200 rubji tiks izlietoti «prēmijām par labākiem latviešu valodā iz-

nākušiem darbiem mākslas, zinātnes un literatūras laukos», un šis

prēmijas piešķirs «zem Bisnieka priekšsēdibas Bisnieka izvēlētā komi-

sija» (JDL, 1909, 19. febr. (4. martā), 40. nr.). Pai konkrētu nabu šajā

virzienā laikrakstos pēc tam nekas netika minēts.

5
Rainis te atsaucas uz J. Miķelsona lugumu 1. febr. vēstulē (17295).

8
Rīgas Latviešu biedrības Literatūras fonds.

7 Par A IVvdava piedalīšanos Rums pilsētas dom<-s 1909 g. vēlē-

šanas zinu nav.
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148.

E. Birzniekam-Upītim

Kastaņolā 1909. gada 12. aprīli (158. lpp.)

Atklātne (18010). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Raiņa

piezīmju grāmatiņas. Kastaņolas pasta zīmogs — 13.4.9. Atklātne

adresēta E. Birzniekam-Upitim uz Benkendorla un Ko firmas kantori

Eaku.

1 Rainis te runā par V. Igo darba «Uz nāvi notiesātā pēdējā diena»

tulkošanu.

1 Seit pieminēta iecerētā F. Sillera «Laupītāju» tulkojuma izdošana

«Dzirciemnieku» apgādā,

149.

H. Asarām

Kastaņolā 1909. gada 29. aprīlī (159. lpp.)

Vēstule (29823). Saglabājies konspektīvs vēstules uzmetums bez da-

tējuma (121008/183). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc vēstules

satura, H. Asara 1909. g. 10. (23.) aprīļa vēstules Rainim (28486) un

dzejnieka piezīmju grāmatiņas.

1
Carlssimo (itāļu vai.) — mījais; raksturīga uzruna, kas abpusēji

lietota gandrīz visā Raiņa un H. Asara sarakste.

2 Rainis šeit atsaucas uz H. Asara 10. (23.) apr. vēstuli, kurā situ-

ācija Jaunajā Rīgas teātri bija novērtēta, pa daļai pamatojoties uz

Skatuves biedrības 5. (18.) apr. pilnsapulcē pieņemtajiem lēmumiem

un nostādnēm, pa daļai no paša vēstules autora subjektīvā viedokļa.
3

Domājams, šeit pieminēta gaidāmā pastiprinātās apsardzības stā-

vokļa atcelšana Baltijā.
4 Rainis šeit acīmredzot runā par «Sidraba šķidrauta» II cēliena

sesto jeb karoga skatu un lugas finālu, kurā tās galvenā varone Guna

ar sarkano šķidrautu aizdedzina patvaldnieka pili. Sie fragmenti varēja

izskanēt kā atgādinājums par nesenajām cīņām un revolūcijas asiņaino

apspiešanu, kļūstot par iemeslu lugas aizliegšanai. 1909. g. rudenī «Sid-

raba šķidrautu» Jaunais Rīgas teātris tomēr neiestudēja, bet 1910. g.

pavasarī dramatiskā cenzūra to atļāva izrādīt tāpat bez svītrojumiem,

tikai ar citu nosaukumu. Pārdēvēta par «Gunu», luga uz Jaunā Rīgas

teātra skatuves parādījās 1910. g. 20. apr. (3. maijā).
5 Krievu rakstnieka L. Andrejeva sacerējumi ar savu protestu pret

dzīves nejēdzībām tolaik bija loti populāri. Ari Jaunajā Rīgas teātrī

1909. g. pirmajos mēnešos vien izrādīja veselas trīs šā autora lugas.

Taču dažās L. Andrejeva drāmās, kuras bija sarakstītas revolūcijas at-

plūdu periodā, dominēja dekadentiskas tendences, tika sludināts pe-

simisms un individuālisms. Idejiskās ievirzes ziņā apšaubāma bija ari
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Raiņa pieminētā L. Andrejeva luga «Melnās maskas», kuru Jaunajā

Rigas teātrī izrādīja, sakot no 1909. g. 1, (14.) apr.

b
Dzejnieks te starp rindām Jauna Rīgas teātra vadībai pārmet ide-

jiski un mākslinieciski mazvērtīgas A. Benjamiņa lugas «Miglā» iekļau-

šanu repertuārā.
7 Ka Skatuves biedrībai, tā Derīgu grāmatu nodaļai apsolito lugu

Rainis tomēr nepārtulkoja.
6 Dzejnieks te atsaucas uz faktu, ka ziņojumos presē par «Laupī-

tāju» izrādēm Jaunajā Rīgas teātri 1909. g. pirmajos mēnešos nebija

pieminēts lugas tulkotājs.

•G. d'Annuncio luga «Džokonda» J. Asara tulkojumā.
10

Rainis, kā redzams, uzskatīja, ka šī H. Ibsena sarežģītā fdozofiskā

drāma neatbilst Jauna Rīgas teātra toreizējam mākslinieciskajām un

tehniskajām iespējām.
11 Minētajā termiņā ne Rainis, ne Aspazija jaunas lugas neuzrak-

stīja.

150.

A. Deglavam

Kastaņolā 1909. gada 2. maijā (160. lpp.)

Vēstule (FBR, K. Egles f., 477, 10). Pirmpublicējums. Datējums no-

teikts pēc Raiņa piezīmju grāmatiņas. Vēstules pirmajā lappusē piezime

sveša rokrakstā: «(1909. 3. VJ».

1 Ar F. Sillera «Laupītāju» tulkojumu bija atgadījies divkāršs pār-

pratums. A. Deglavs, gribēdams sekmēt operatīvu lugas izdošanu un

nezinādams par Raiņa vienošanos ar E. Birznieku-Upīti, ka «Laupītājus )
laidīs klajā «Dzirciemnieki», manuskriptu pēc savas iniciatīvas bija

iesniedzis Rigas Latviešu biedrības Derīgu grāmatu nodaļai. Rainis šo

pārpratumu apjauta pēc A. Deglava 16. (29.) apr. vēstules (16276) sa-

ņemšanas un Joti uztraucās, Jo nezināja, ka E. Birznieks-Upītis «Dzir-

ciemniekiem» nodoto «Laupītāju» tulkojuma eksemplāru ar J. Inlņ-

berga starpniecību arī bija iesniedzis Derīgu grāmatu nodajai (viņam

pašam drīzumā lugu izdot nebija iespējams). Nodaja «Laupītājus»

iespiest tomēr neiesāka, tādēj ka pārak zemās tulkotāja honorāra lik-

mes dēl pēdējā brīdī E. Birznieks-Upītis J. Iniņbergam manuskriptu

lika paņemt atpakaļ.
2

Rainis un Aspazija uzturēja dzejnieces māti G Rozenbergu, kā ari

materiāli atbalstīja Aspazijas brāli Kristapu un māsu Doru. Bez tam

daudz līdzekļu prasīja Jaundubultu vasarnīca, pasta sūtījumi, dzimtenē

iznnkušo grāmatu iegāde, laikrakstu abonementi utt.

3
Skat 25. vēstules 13. piezīmi.

*A. Puškina «Boriss Godunovs» Raiņa tulkojumā MVM tika publicēts

1898. g. (3. nr., 167.—176. lpp.; 4. nr., 252.-261. lpp.; 5. nr., 321.—



538

332. lpp), bet G. Lesinga «Natans Gudrais»
— 1899. g. (5. nr., 325 —

340. lpp.; 6. nr., 405.—418. lpp.; 7. nr., 485.-498. lpp.; 8. nr., 565.-

---577. lpp.; 9. nr., 645.-659 lpp).
•

Skat. 146. vēstules 13. piezīmi.

6 A. Deglavs 16. (29.) apr. rakstija. ka savākti gandrīz visi «Tālu

noskanu zilā vakarā» izdošanai ne; ,< ievinnē līdzekli, gtamatas no-

formēšanai sarunāts mākslinieks J. Madernieks un nodomāts krājumu

iespiest jaunajā ortogrāfijā. Bez. tam viņš interesējās, vai Rainis kla-

jumam nav iecerējis kādus papildinājumus vai jaunu priekšvārdu, kā

arī lūdza norādījumus par grāmatas formātu, papīru, māksliniecisko

ietērpu, cenu un, galvenais, par to, kurai no trim Rainim tuvu stāvo

šām personām — G. Rozenbergai, D. Rozenbergai vai A. Deglavam —

parakstīties kā grāmatas izdevējam.
7

Aspazijas māsa Dora, kura tolaik dzīvoja Rīgā un strādāja vācieši

Dormaņa aptiekā par mācekli, darba apstākļu, reakcionāri no

skaņota principāla varmācības, kā arī nesen pārdzīvotās

traģēdijas rezultātā jutās garīgi un fiziski salauzta.

• Spriežot pēc A. Deglava 16. (29.) apr. vēstules, tie bija A. Pried-

kalns, G. Zemgals, J. Graudiņi, M. Ozoliņš, A. Priedītis, A. Kreplins.

pats A. Deglavs v. c.

9 Domājams, ka Rainis šeit runā par poēmu «Ave soli».

10
Minētajā termiņā dzejnieks nevienu jaunu dzejoju krājumu ne

pabeidza.
11 Kā «Tālu noskaņu zilā vakarā» Izdevēja pēc A. Deglava ieteikumi

galu galā parakstījās Aspazija.
" 2uināla «Zalktis» formāts bija 13,5X20 cm. «Tālu noskaņu zilā

vakarā» otrais izdevums tiešam tika iesjnests uz tāda paša papīra ka

«Zalktis», taču grāmatas formāts bija nedaudz mazāks — 12,5XlB cm

13 Sis Raiņa ieteikums nāca par vēlu — grāmatu jau bija sākuši

iespiest jaunajā ortogrāfijā.
14 Sajā zinā dzejnieks, nepietiekami labi pārzinādams apstākļus

dzimtenē, kļūdījās.
"

Aprīļa nogalē ar A. Deglava gādību bija pabeigta Jaundubulti.

vasarnīcas krāsošana.

46 Rainis te piemin Aspazijas ba/as, ka attiecību pasliktināšanas ai

viņu bijušo pilnvarnieci Petersorn varētu kaitēt va.sanuca» iznešana

I<K)9. g. sezonā.

17 10. (29.) apr. vēstulē A. Deglavs kastaDohesiem stāsti ja, ka pa-

vasari G. Rozenberga viņam iedevusi ka«iu vekseli, kuru Aspazijai sava

laikā izrakstījis nelaiķis grāmatizdeveļs J. Ozols. Viņa atraitne esot

solījusies atlīdzināt visus vira parādus, taču minētais vekselis neesot

reģistrēts izdevniecības kases grāmatas. Lai varētu izvirzīt oficiālu pra-

sijumu, A. Deglavs lūdza Aspazijai ziņas par vekseļa izcelšanos.

'* J. Ozola atraitni.
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19 A. Deglavs J. Ozola apgādam kā vienu no parāda dzēšanas iespē-

jam bija piedāvājis bez atlīdzības iespiest viņu tipogrāfijā kādu Raipa

vai Aspazijas grāmatu.
■ Jaunais Rīgas teātris vēl nebija samaksājis Aspazijai ne par vienu

no līdz tam notikušajām «Vaidelotes» izrādēm.
31 Skat. 146. vēstules 9. piezimi.
22

16. (29.) apr. vēstulē A. Deglavs rakstīja, ka vasarā cerot «iztaisīt

par literāīiski vācisku» lugas «Sociāldemokrāti» tulkojumu vācu va-

loda.

23 A. Deglavs dzejnieka uzdevumā bija noskaidrojis, ka Rīgas Lat-

viešu teātra direkcija jau pēc pirmās J. V. Gētes «Egmonta» izrādes

18Mb g. kādai personai, visticamāk, Raiņa tā laika pilnvarniekam A.

Ulpem, izmaksājusi 75 rubļus par lugas tulkojumu. Rainis So honorāru

nebija saņēmis.

151.

A. un B. Priedīšiem

Kastaņolā 1909. gada 5. maijā (163. lpp)

Atklātne (15751). Pirmpublicē|iims. Datējums noteikts pēc Raiņa pie-

zīmju grāmatiņas. Kastaņolas pasta zīmogs — 6.5.9. Atklātne adre-

sāta B. Priedītim uz Milovici.

1
Par «sikretarīti» Rainis dēvē A. Priedīti, kura parasti rakstija uz

Kastaņolu visas ģimenes vārdā.
1 Kā liecina A. Priedītes 17. (30.) marta vēstule (23331) un 8. (21.) apr.

atklātne Rainim (21323), vina ilgāku laiku bija slimojusi ar bronhītu.

3
Priedīšu dēlēns, tā dēvētais «mīļais Pauls», ilgāku laiku bija uztu-

rējies pie vecāku radiem vai draugiem Āboliņiem Latvijā.

152.

A Priedītei

Kastaņolā 1909. gada 11. maijā (163. lpp.)

Atklātne (15752). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Raiņa pie-

zīmju grāmatiņas. Kastaņolas pasta zīmogs — 12.5.9. Atklātne adre-

sēta B. Priedītim uz Milovici.

1
Rainis, domājams, runā par sirsnīgo A. Priedītes 7. (20.) maija vēs-

tuli (23546) un naudas sūtījumu (Pnediši centas ik mēnesi nosūtīt us

Kastaņolu 25 rubļus, lai palīdzētu A. Priedītes brālim A. Ulpem, biju-

ša jam dzeļnieka pilnvarniekam, nomaksāt parādu — iekasētos, taču

Rainim nenogadatos honorārus).
2

Dzejnieks no A. Priedītes brālēna Leonharda Vaguļa nesen bija sa-

ņēmis aizdotos 200 frankus.



540

8
Minētajā vēstulē A. Priedīte bija izteikusies, ka glabājot vissiltā-

kās atminas par viesošanos Kastaņolā (A. un B. Priedīši Raini un As-

paziju bija apciemojuši marta sākumā, B, Priedītim atgriežoties mājās

pēc ārstēšanās Davosā) un tik ļoti vēloties vēlreiz tur nokļūt, ka mē-

ģināšot nodibināt īpašu «reptiliju fondu priekš ceļojuma».
4 A. Priedīte uzskatīja, ka Aspazijas veselības stāvoklis neuzlabo-

jas nepilnvērtīgā uztura dēļ un, piedāvādama materiālu atbalstu, 7 (20.)

maija vēstulē piekodināja: «Lūdzami, neraērdējaties, kur nākotnes per-

spektīve tik laba!»

8 A. Priedīte stāstīja, ka viņa nesen pārdzīvojusi smagu sirdslēkmi,

kuras sekas jūtot joprojām.

153.

J. Kugam

Kastaņolā 1909. gada maija pirmajā pusē (163. lpp.)

Vēstules tīrraksts ar dažiem Raiņa svītrojumiem, precizējumiem un

papildinājumiem (75525). Adresētam acīmredzot nosūtīts otrs tīrraksta

variants. Saglabājies melnraksta fragments (75525). Pirmpublicējums

rakstu krājumā «Jaunais Rigas teātris. 1908—1915», 92.—95. lpp., ar

nenozīmīgām atšķirībām, bez datējuma. Aptuvenais datējums noteikts

pēc Raiņa 1909. g. 29. aprīļa vēstules H. Asarām (29823).

1 Resp., bizantieši.

2 Arheoloģiskais materiāls, kas Raiņa laikā vēl nebija pazīstams.

pierāda pretējo.
8

Seit un turpmāk Rainis atsaucas uz «Uguns un nakts» pinni/de-

vumu (1908).

154.

A. Deglavam

Kastaņolā 1909. gada 25. maijā (167. lpp.)

Vēstule (FBR, K. Egles f., 477, 12). Pirmpublicējums. Datējums no-

teikts pēc Raiņa piezīmju grāmatiņas. Kastaņolas pasta zīmogs —

28.5.9. Vēstule adresēta A. Deglavam uz viņa dzīvokli Parka ielā

Rīgā.

1 A. Deglavs 8. (21.) maija vēstulē (16277) Rainim atvainojās [ir

pārpratumiem, kuri bija radušies sakarā ar «Tālu noskaņu zilā vakarā»

un F. Sillera «Laupītāju» tulkojuma izdošanu.

2 Skat. 150. vēstules 1. piezīmi.
• E. Birznieks-Upītis.
4 A. Deglavs 8. (21.) maijā Rainim rakstīja: ««Noskaņas» būs patie-

šām zilas, kā Tu pats redzēsi... tik zilas, cik Madernieks var būt

zils.»
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■ A. Deglava vēstulei pievienotais rēķins ar abu dzejnieku Rīgas

ienākumiem un izdevumiem laikā no 1909. g. 1. janv. lidz 5. maijam

(127953/8).
8 «Mājas Viesa» redakcijai iesūtītais Bernē studējošo latviešu pole-

mikas raksts «Aspazija studējošo latviešu sieviešu apsūdzētajās lomā»

sakarā ar dzejnieces publikāciju «Kāds labums mums no mūsu studē-

jošām sievietēm?» («Mājas Viesis», 1909, 1. nr., 5.—6. lpp.; 2. nr.,

24.-26. lpp.). Sis pretraksts tika iespiests tikai «Mājas Viesa» divdes-

mitajā, t. i., 20. maija (2, jūn.) numurā, taču Rainis un Aspazija, kā

redzams, par tā parādišanos bija informēti jau iepriekš.
T 8. (21.) maijā A. Deglavs starp citu ziņoja, ka Jaundubultu vasar-

nīcā «nozuduse rene — āķi vien palikuši».
8 A. Deglavs tajā pašā vēstulē atzīmēja, ka Jaunā Rīgas teātra dar-

binieki, kuriem viņš kārtējo reizi pieprasījis honorāru par «Vaidelotes»

izrādēm, lūguši, lai A. Deglavs Aspazijai aizdodot attiecīgo summu, jo

teātris vēl arvien neesot maksātspējīgs.
9 Rainis te runā par A. Deglava vēstulē pieminēto «aizpērno goda

parādu», no kura viņam vēl neesot atdoti 200 rubļi, un piezīmi, ka

«Fricis [Mierkalnsļ dabūjis savu visu, vienkārši aizķīlājis» (16277).

10 Skat. 155. vēstules 2. piezīmi.
11 Dzejoļu krājuma «Vētras sēja» pirmizdevums J. Ozola apgādā

Cēsīs 1905. g.

11 Par «Imantas» dalībnieku lēmumu izdot «Kluso grāmatu» Rainis

uzzināja no K. Kurševica 23. apr. (6. maija) vēstules (107242) un

krājuma manuskriptu jau bija aizsūtījis uz Pēterburgu.

" Domājams, vairāki latviešu tautas pasaku un teiku izdevumi.

14 D. Rozenberga.

15 Rainis te acīmredzot runā par A. Deglava pieprasīto vēstuli «Gū-

tenberga» (L. Grenctāla) tipogrāfijai, kurā Aspazija oficiāli apliecinātu,

ka uzņemas «Tālu noskaņu zila vakarā» Izdevējas funkcijas.

■ 8. (21.) maija vēstulē A. Deglavs ziņoja, ka nesen no apcietinā-

fuma atbrīvotais grāmatizdevējs J. Leimanis gribot laist klajā kalendāru

un lūdzot Rainim un Aspazijai dzejoļus vai arī kādu prozas sacerējumu.

155.

H. Asarām

Kastaņolā 1909. gada 30. maijā (169. lpp.)

Vēstule (FBR, K. Egles f., 478, 10). Pirmpublicējums. Datējums no-

teikts pēc vēstules satura un Raiņa piezīmju grāmatiņas.

1 Skat. 149. vēstules 1. piezīmi.
* 29. apr. (12. maija) vēstule (28487), kurā H. Asars Raini Infor-

mēja par 28. apr, (11. maija) pilnsapulcē notikušo šķelšanos Rlg»
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Latviešu biedrībā starp liberālo buržuāziju un F. Grosvalda un A. Krasi-

kalna vadīto «māmuļas» labējo spārnu. Vēstulei bija pievienota izdevēja

J. Ozola atraitnes P. Ozolas vēstule Aspazijai ar lūgumu sniegt pa-

skaidrojumus vīra izrakstītā vekseļa lietā (vēstule nav atrasta).

8 Pret Rīgas Latviešu biedrību opozicionāri noskaņota liberālā bur-

žuāzija griezās pie latviešu tautas ar demokrātiskiem lozungiem un

aicinājumiem uz «bezpartejisku» visu šķiru kopdarbību kultūras un

izglītības lauk.i. Par šis kopdarbības centru «liberāļi» centas izveidot

1908. g. dibināto Latviešu izglītības biedrību. Ar laiku pierādījās, ka

«liberāļu» galvenie pulipi faktiski vērsti uz to, lai nostiprinātu bur-

žuāzijas ietekmi plašās iedzīvotāju masas.

4
Turigās sīkburžuāziskās aprindas un demokrātiski noskaņotā Inteli-

ģence, kas, norobežodamas no Rīgas Latviešu biedrības, jau kopš

19 gs. 80. gadiem grupējas ap Rīgas Latviešu amatnieku palid/īl>as bied-

rības Krājaizdevu kasi. Si uzplaukstošā kredītiestāde kļuva par daža

laba progresīva kultūras pasākuma atbalstītāju, un viens no tās direk-

toriem, P. Bisnieks, līdz 1897. g. bija laikraksta «Dienas Lapa» izdevējs
5

Dzejnieks liek vienlīdzības zīmi starp Rigas Latviešu sabiedrību,

kas laikā no 1902. lidz 1905. g. uzturēja Jauno latviešu teātri, un Lat-

viešu skatuves biedrību — Jaunā Rīgas teātra dibinātāju un subsidē-

t.iļu Abām kopīgais bija samērā progresīvā idejiski politiskā orientā-

cija, taču funkciju un organizatorisko pamatu ziņā Rigas Latviešu sa-

biedrība un Latviešu skatuves biedrība atšķiras viena no otras. Pirmā

nodarbojās ar dažādu kultūras nozaru atbalstīšanu un attīstišanu, ka-

mēr otrā tika dibināta īpaši teātra mākslas izkopšanai Bez tam Ska-

tuves biedrība dibinājās uz daudz plašākiem sabiedrības slāņiem nekā

Rīgas Latviešu sabiedrība.

6
Rainis te, domājams, atsaucas uz faktu, ka Latviešu skatuves bied-

rība l'K)9. g. 8. (21.) maija sēdē bija nolēmusi vasaras sezonā rīkot

izrādes «Cerības» biedrība Pārdaugava un Apollo teātrī. Tas tomēr

nenozīmēja, ka Jaunais Rigas teātris pamestu savas telpas.
7

Laikraksts «Vārpas», kuram 1909. g. jūn. sakumā vajad/■■i.i

iznākt apturētās «Ziemeļblāzmas» vietā.

8 Rainis te runā par tiem «Uguns un nakts» pirmizdevuma eksem-

plāriem, kuru pārdošanu bija uzņēmies E. Eķis.

9 «Vētras sēju» un «Sidraba šķidrautu» J. Ozols 1905. g. laida klajā

arī atkārtoti, tā saucamajā «otrajā drukā». Grāmatu autoriem šis lakts

acīmredzot tika noklusēts. Rainim tomēr bija radušās aizdomas, ka

J. Ozols patvaļīgi palielinājis «Vētras sējas» un «Sidraba šķidrauta» izde-

vumu metienu.

10
«Virpuļa kalendāra 1908. gadam» izdošanā un izplatīšanā iesais-

tītās personas, kuru savstaipejo nesaskanu dēļ Rainis vēl arvien nebija

saņēmis honorāru par kalendaia literātus daļas sagatavošanu.
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"
Und da keiner wollle leiden, dafl er lūr den ander* zahte, —

znhlte keiner von den beidcn (vācu vai.) — tā kā neviens negribēja

paciest, ka viņš maksā par otru, nemaksāja neviens no viņiem. Ne-

daudz pārfrāzēts H. Heines dzejoja «Divi bruņinieki» (1851) fragments.

Oriģināli attiecīgās rindas skan sekojoši: *Und da keiner wolUe lei-

den. Daß der andre lūr ihn zahlc, Zahlte keiner von den belden»

(citēts no grām.: Heines VVerke m fiinf Bānden. B. 1. VVeimar, Volks-

%'ilug, 1956, S. 241) — «tā kā neviens negribēja paciest, ka otrs

maksā par viņu, nemaksāja neviens no viņiem».
12

Nāmlich — es ist eine aile Geschichte (vācu vai.) — proti —•

šis stāsts ir sen jau dzirdēts, — rinda no H. Heines dzejoja «Kāds jau-

neklis meiteni milē» (tulkojums citēts no grām.: H. Heine. Uz dzies-

mas spārniem. Sastad. un atdzej. Ā. Elksne. R., «Liesma», 1975,62. lpp.).

156.

E. Birzniekam-Upītim

Kastaņolā 1909. gada 31. maijā (170. lpp.)

Atklātne (18012). Pirmpublicējums LM I, 279.—280. lpp., ar neno-

zīmīgām atšķirībām. Datējums noteikts pēc Raiņa piezīmju grāmatiņas.

Kastaņolas pasta zīmogs — 1.6.9. Atklātne adresēta E Birzniekam-

Upītim uz Benkendorfa un Ko firmas kantori Baku.

1 E. Birznieks-Upītis 12. (25.) maija atklātnē (128223) rakstīja: «Šo-

dien Jums aizsūtīju 2 grfāmatas] Nekrasova, 2 gr[āmatas] Mejšina-

Jakuboviča un Hauptmaņa «Florian Geyer».»
2

Rainis te runā par G. Hauptmaņa lugas «Florians Geljers» tulkošanu.

(Dzejnieka vēstuli E. Birzniekam-Upītim, kurā jau agrāk būtu pieminēt*

nodoms tulkot «Florianu Geijeru», nav izdevies atrast.) Rainis tiešām

iesāka strādāt pie šīs G. Hauptmaņa lugas latviskojuma (neliels tā

fragments glabājas dzejnieka arhīvā; 23080), tomēr to nepabeidza.

1 Skat. 140. vēstules 4. piezīmi.
*

Aspazijas tēlojumu krājums «Spoži sapņi», kura manuskripts

E. Birzniekam-Upītim tika nosūtīts marta beigās.
6 Par to, ka Aspazija butu pabeigusi kadu daju no V. Igo «Uz

nāvi notiesātā pēdējas dienas» tulkoļuma un nosūtījusi to E. Birznie-

kam-Upītim, nekas nav zināms. «Dzirciemnieki» šo V. Igo sacerējumu

neizdeva.

6 Skat. 145. vēstules 7. piezīmi.
7 Sī Raiņa iecere nepiepildījās. K. Kautska «Kārja Marksa ekonomis-

kās mācības» K. Slosa (K. Zuša) tulkojumā ar aktīvu dzejnieka at-

balstu 1910. g. izdeva Latviešu Kultūras biedrība.

' A. Gulbja Pēterburgā izdotie Aspazijas Raksti (1904).

• A. Deglavs.
*" ~*"

10 Tā dēvētais «Kopums. II». Laist klajā šo krājumu neizdevās.
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" «Ar kādu kritisku gabaliņu» par rakstu krājuma līdzautoru pie-

aicināt J. Jansonu (Braunu) Rainim tajā pašā atklātnē bija ieteicis

E. Birznieks-Upītis.
12 Rainis te atsaucas uz J. Jansona (Brauna) rakstu «Piezīmes par

mūsu literatūru» 1909. g. «Pēterburgas Latviešu tautas kalendārā», kurā

Aspazijas lirikai tika pārmests sentimentāls tonis, žēlīgums un rauduli-

gums, kā arī pārāk bieža ziedoņa motīvu atkārtošanās. Savukārt tēlo-

jumu «Nāves pagalmos» J. Jansons (Brauns) minējis kā pierādījumu

savam viedoklim, ka «tagadējā laikmeta saturs neļaujas ievistīties

«fantāzijās» un «alegorijās», ka, salīdzinot ar reālas mākslas plastiku,

šādi «simboli» pilnīgi nobāl un Izdziest...» (82. lpp.).
13 1909. g. Ziemsvētki.

14 Uz E. Birznieka-Upīša 12. (25.) maija atklātnes bija redzams

Viļa Herteļa fotoattēls.

157.

J. Kugam

Kastaņolā 1909. gada maijā (171. lpp.)

Vēstules melnraksta fragments (127829). Pirmpublicējums. Aptuve-

nais datējums noteikts pēc fragmenta satura un H. Asara 1909. g.

29. aprīļa (12. maija) vēstules Rainim (28487), kurā, droši vien at-

saucoties uz dzejnieka lūgumu, minēta J. Kugas adrese.

158.

Asjjazijai

Laveno 1909. gada 2. jūnijā (172. lpp.)

Atklātne (15885). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc atklātnes

satura un Raiņa piezīmju grāmatiņas, izsūtīšanas vieta — pēc pasta

zīmoga. Uz tā datējums — 3.6.9. Atklātne adresēta Aspazijai uz Kas-

taņolu.

1 Rainis tobrīd atradās nelielā ceļojumā pa gleznaino Lagomadžores,

resp., Madžores ezera, apkārtni, lai nedaudz atpūstos un netraucēti

jjastrādātu. No Kastaņolas viņš bija izbraucis 1. vai 2. jun. un, šķēr-

sojot Itālijas robežu, nokļuvis Laveno pilsētā Lagomadžores dienvid-

austrumu krastā. Ceļojuma laikā Rainis Aspazijai gandrīz ik dienas sū-

tīja atklātnes ar skatiem no tām vietām, kur viņš atradās vai ari ku-

ras tikko bija apskatījis. Uz šis atklātnes redzama Laveno pilsētas pa-

norāma.

8 Domājams, Nudo kalns netālu no Laveno.

3 1909. g. 7. jūn.
4 1909. g. 5. jūn.
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6 Acīmredzot Isolabella, kā arī Madres, Borromejas un Superiores
salas Madžores ezerā iepretim Laveno.

6 H[erz] S[eeliņ] (no vācu daa Herzseelchen) — sirdsdvēselit, Raiņa

un Aspazijas sarakstē bieži lietots mīlināmais vārdiņš.

159.

Aspazijai

Isolabella 1909. gada 3. jūnijā (172. lpp.)

Atklātne (70935). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Raiņa

piezīmju grāmatiņas un Isolabellas pasta zīmoga, izsūtīšanas vieta — pēc

pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Kastaņolu.

' Dzejnieks tobrīd atradās Isolabellā, vienā no skaistākajām Lago-
madžores salām.

2
Forestieri (no itāļu forestlere) — tūristi, ārzemnieki, iebraucēji.

8
S. Giovanni (itāļu vai.) — Sandžovanni.

4 Rainis te runa par kādu žurnālam «Izglītība» sagatavojamu ma-

nuskriptu, visticamāk, par Aspazijas tēlojumu «Meitenes mirte», kuru

žurnāla redaktors E. Pīpiņš gaidija jau vairākus mēnešus.

8

Ferijas (no itāļu teria) — brīvdienas, atvaļinājums.

160.

Aspazijai

Gambaronjo Gerrā 1909. gada 4. jūnijā (173. lpp.)

Atklātne (108002). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc atklātnes

satura un piezīmju grāmatiņas, izsūtīšanas vieta — pēc pasta zīmoga.

Uz tā datējums — 5.6.9. Atklātne adresēta Aspazijai uz. Kastaņolu.

1 Rainis bija nokļuvis līdz Gerras ciemam Gambaronjo kalna tuvumā

Lagomadžores dienvidaustrumos.

2 Spriežot pēc skata, kas redzams uz atklātnes, dzejnieks te runā

par Santakaterinas dcl Sasso baznīciņu un tās apkārtni.

3 Lagomadžorē.

4
211,6 km2 lielā, apm. 62 km garā Lagomadžores lielākā daļa atro-

das Itālijas teritorijā, un, ceļojot pa ezeru pēc Raiņa pieminētā marš-

ruta, būtu bijis jāšķērso Šveices un Itālijas robeža.

5 Rainis šo faktu uzsver tādēj, ka viņš Šveicē uzturējās ar svešu

pasi, bet Aspazijai vispār nebija personas apliecības.

• Skat. iepriekšējās atklātnes 2. piezīmi.
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161.
...
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:&&* " ■
Aspazijai

Lokarno 1909. gada 5. jūnijā (173. lpp.)

Atklātne (glabājas privatkolekcijā). Pirmpublicējums. Datējums no-

teikts pēc Raiņa piezīmju grāmatiņas un Lokarno pasta zīmoga, izsū-

tīšanas vieta — pēc pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz

Kastaņolu.

1 Dzejnieks te runā par piektdien, 4. jūn., rakstīto Aspazijas vēs-

tuli (135263).
2

Kußcheni (no vācu (tas Kūßchen) — skūpstiņi.
3

«Jahschens» (latviešu īpašvārda «Jāzeps» vāciskota pamazināmi

forma) — «Jāzepiņš». Rainis šādi dēvē iecerēto lugu «Jāzeps un viņa

brāli».
4

Aspazija minētajā vēstulē bija atzīmējusi: «Kad Tevi pavadīju,

nosvēros, un bija gandrīz par 1 kilo mazāk, un tas par pēdējām čet-

rām dienām.»

162.

Aspazijai

Ronko 1909. gada 6. jūnijā (174. lpp.)

Atklātne (15972). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc atklātnes

satura un Raiņa piezīmju grāmatiņas, izsūtīšanas vieta — pēc pasta

zīmoga. Uz ta datējums —
7. 6, 9. Atklātne adresēta Aspazijai uz Kasta-

ņolu.

1 Rainis tajā dienā uzrakstīja vēstuli H. Simsonam (169%). (Skat.

turpmāk.)
2 Gazosa (no itāļu gussosa) — gāzētais ūdens.

3
Raiņa iecerētā luga «Jāzeps un viņa brāli».

4
Pilsētiņa dažus kilometrus dienvidaustrumu virzienā no Lokarno.

6 Skat. 158. vēstules 6. piezīmi.

163.

H. Simsonam

Lokarno 1900. gada 6. jūnijā (174. lpp.)

Vēstules melnraksts (16996). Pirmpublicējums A, 1932, 407. nr,

15. lpp., ar nebūtiskām redakcionālām atšķirībām un aptuvenu datē-

jumu: «1909. gadā». Datējums noteikts pēc Raiņa 1909. g. 6. jūnija at-

klātnes Aspazijai (15972) un dzejnieka piezīmju grāmatiņas, izsūtīša-

nas vieta — pēc minētās Raiņa atklātnes Aspazijai.

1 30. maija vēstule (21417), kurā H. Simsons izklāstīja savus buržuā-

ziski nacionālistiskos uzskatus par latviešu nācijas attīstības priekš-

noteikumiem un perspektīvām.



* Par «pastaigāšanos» Rainis dēvē savu ceļojumu pa Mad/ores

ezera apkaimi.

8 H. Simsona iecerēts raksts par latviešu un citu Eiropas mazo

nāciju patstāvības jautājumu, kuru viņš gatavojas publicēt kāda no

lielākajiem Anglijas periodiskajiem izdevumiem. Sis nodoms neistenojās.
* Rainis šeit raksturo un kritizē mazitiieku oportūnistlsko kulturāli

nacionālas autonomijas programmu.
6

Dzejnieks atgādina to 1905. g. revolūcijas periodu, kad tika paslu-
dināts 17. oktobra manifests.

8 Revievvs (no angļu reviev/j — periodisks žurnāls.

7
Raiņa uzskati nacionālajā jautājumā, kā redzams, ir marksistiski

un visumā saskan ar LSD lielinieciskā grupējuma pozīciju. Lielinieki,

kā norādīja V. I. Ļeņins, gan vērsās pret nacionālismu un «nacionālās

kultūras lozungu», taču nenoliedza ne nāciju, ne nacionālo kultūru.

8 H. Simsons savā vēstulē cildināja Raiņa lugu «Uguns un nakts»,

sevišķi par tās «patriotisko elementu», kā ari rakstija: «Kad leišu

komponistam Petrauskas stāstiju par Jūsu darbu, tas tā sajūsminājās,

ka grib komponēt operu «Uguns un nakts» pēc Jūsu teksta.»

* Gleznotājs Pēteris Krastiņš, kas tolaik studēja Parīzē.

10 Rainis šeit acīmredzot piemin cildinošās atsauksmes, kuras sceno-

grāfa J. Kugas veikumam «Vaidelotes» iestudējumā bija veltītas DzV

(1909, 23 martā (5. apr.), 67. nr.) un JDL (1909, 6. (19.) apr., 76. nr.).

11 Dzejnieks te runā par neveselās Aspazijas vārdā rakstīto j>atei-

cibas vēstuli J. Kugam, no kuras saglabājies tikai neliels melnraksta

Iragments (127829).

164.

Aspazijai

Lokarno 1909. gada 7. jūnijā (176. lpp.)

Atklātne (15886). Pirmpublicējums Datējums noteikts pēc atklātnes

satura un Raiņa piezīmju grāmatiņas, izsūtīšanas vieta — pēc pasta

zīmoga. Uz tā datējums —
8.6.9. Atklātne adresēta Aspazijai uz

Kastaņolu.

'
Sis vietas nosaukumu Rainis nekur nav minējis. Spriežot pēc pasta

zīmoga uz dzejnieka 10 jūn. atklātnes Aspazijai (15912), viņš, iespējams,

bija apmeties netālu no Solduno, neliela ciema Lokarno rietumu ap-

kaimē.

1 Der Naturmensch (vācu vai.) — dabas bērns.

8 Itāliešu nacionālais ēdiens.

4 1909. g. 8. jūn.
• 1909. g. 13. jun.

547
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165.

Aspazijai

Lokāmo 1909. gada 8. jūnijā (177. lpp.)

Atklātne (103718). Pirmpublicējums. Atklātnei noplēsts stūris ar ad-

resi un izsūtišanas vietas pasta zīmogu. Datējums noteikts pēc atklātnes

satura un Raiņa piezīmju grāmatiņas, izsūtišanas vieta — pēc atklāt-

nes satura.

1 Vieta, kuru Rainis, neminot nosaukumu, aprakstījis 7. jūn. at-

klātnē Aspazijai (skat. iepriekš).
2 Līdz 1909. g. 13. jūn.
3 Casarā (no ita|u Cassarate) — Kusara, resp., Kasarate. Ruve-

lišķi (no itāļu Ruvigliana) — vietvārda Ruviljanā latviskota forma.

Ja vēstules tika izsūtītas no Kastaņolai tuvējiem Kasarates vai Ruvilja-

nas ciemiem, tās ātrāk sasniedza adresātu.

4 Rainis te icimredzot, tāj>at kā iepriekšējās atklātnēs, runā par

darbu pie lugas «Jāzeps un viņa brāji».

166.

Aspazijai

Solduno 1909. gada 10. jumja (177. lpp.)

Atklātne (15912). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc atklātnes

satura, izsūtīšanas vieta — pēc Solduno pasta zīmoga. Uz tā datē-

jums — 11.6.9. Atklātne adresēta Aspazijai uz Kastaņolu.

1 Rainis šeit runā par Bernē studējošo latviešu sieviešu uzbrukumu

Aspazijai (skat. arī 154. vēstules 6. piezimi).
2 Acīmredzot ar meņševistisko grupējumu LSD.

3 Ka redzams, Rainis šai laikā jau noprata, ka ar revolūcijas

nnegatu un Sociāldemokrātijas pretinieku J. Jankavu, kā ari buržuā-

zisko nacionālistu H. Simsonu viņam nevar būt pa ceļam.

4 Dzejnieks te runā par savu 6. jūn. vēstuli H. Simsonam (16996).
5

Aspazija savu atbildes rakstu Bernē studējošajam latvietēm tomēr

publicēja «Mājas Viesī».

6 Žurnālam «Izglitiba». Polemikā šis izdevums neiesaistījās.
7 1909. g. 12. jūn.

167.

E. Birzniekam-Upītim

Kastaņolā 1909. gada 20. jūnijā (178. lpp.)

Atklātne (18005). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Raiņa

piezīmju grāmatiņas. Kastaņolas pasta zīmogs — 22. 6. 9. Atklātne adre-

sēta E. Birzniekam-Upītim uz Benkendorfa un Ko firmas kantori Baku.
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1 Rainis te piemin kārtējo honorāru no «Dzirciemnieku» apgāda, ka

ari tulkošanai paredzēto G. Hauptmaņa, N. Ņekrasova un P, Jakuboviča

grāmatu sūtījumu.

2 Skat. 156. vēstules 10. piezīmi.

168.

B. Ekmanim

Kastaņolā 1909. gada 18. jūlijā (179. lpp.)

Vēstules melnraksts (17029). Uz tās pašas lapas ir arī melnraksti vēs-

tulēm J. Miķelsonam un M. Vecrumbai (pēdējais bez adresāta). Pirm-

publicējums. Adresāts noteikts pēc vēstules satura.

• 1909. g. 29. jūn. (12. jūl.) nomira Aspazijas brālis Zāmuels.

* Skat. 166. vēstules 1. piezīmi.

8 Marija Vecrumba — B. Ekmaņa, Raiņa un Aspazijas kopīga pazina,

studēja medicīnu Bernē. Konkrētu parakstu zem publikācijas «Mājas

Viesi» nebija.

169.

J. Miķelsonam

Kastaņolā 1909. gada 18. jūlijā (179. lpp.)

Vēstules melnraksts (17029). Uz tās pašas lapas ir arī melnraksti vēs-

tulēm B. Ekmanim un M. Vecrumbai (abi bez adresātiem). Pirmpubli-

cējums A, 1932, 406. nr., 15. lpp., ar aptuvenu datējumu «1909. gadā»

un nenozīmīgam atšķirībām.

1 Rainis šeit un turpmāk atsaucas uz J. Miķelsona izteikumiem ne-

datētā, domājams, 1909. g. jūl. pirmajā pusē rakstītā vēstulē (17297).

J. Miķelsons pārmeta mēnešraksta «Izglītība» redakcijai paviršu at-

tieksmi pret literatūru un gaumes trūkumu, kā ari asi kritizēja žurnālā

publicēto dzeju. Tajā paša laikā jaunais dzejnieks Raini lūdza nosūtīt

«Izglītībai» viņa dzejoļus, kuri, šķiet, bija pievienoti minētajai vēstulei.

1 J. Miķelsons minētajā vēstulē nekautrēdamies nopēla ne vien ma-

zāk pazīstamu autoru sacerējumus, bet atļāvās nepamatoti kritizēt ari

«Izglītībā» publicētos Aspazijas dzejoļus. Raini acīmredzot aizskāra

ari visai uzbāzīgie iesācēja dzejnieka lūgumi ieteikt viņu Rigas perio-

diskajiem izdevumiem un atsevišķiem izdevējiem.

3 Rainis J. Miķelsona sacerējumus līdz ar savu rekomendāciju

«Izglītības» redaktoram E. Pīpiņam bija nosūtījis 1909. g. februārī.
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170.

M. Vecrumbai

Kastaņolā 1909. gada 18. jūlijā (180. lpp.)

Atklātne (139844). Saglabājies melnraksts (17029) ar datējumu «ia

7.9.» uz vienas lapas ar melnrakstiem vēstulēm B. Ekmanim (bez ad-

resāta) un J. Miķelsonam. Melnraksta pirmpublicējums A, 1932, 406.

nr., 15. lpp., ar nepareizu adresātu «J. Dravniekam» un nenozīmīgām

atšķirībām. Kastaņolas pasta zīmogs — 19. 7. 9.

1 Skat. 166. vēstules l. piezīmi.
7 Seit pieminēta tobrīd vēl nepabeigtā J. Dravnieka «Vācu-latviešu

vārdnīca». M. Vecrumba 6. jūl. atklātnē (20586) bija lūgusi Raini no-

vērtēt, vai tā būtu izmantojama labākai latviešu valodas apgūšanai.
3 K. Ulmaņa un G. Bražes «Latviešu vārdnīca».

4 J. Dravnieka «Vācu-latviešu vārdnīca» nāca klajā 1910. g. feb-

ruārī.

5
Domājams, ka Rainis šeit runā par J. Vidiņa sastādīto «Vācu-lat-

viešu vārdnīcu», kura iznāca 1908. g.

171.

A. Deglavam

Kastaņolā 1909. gada 25. jūlijā (180. lpp.)

Vēstule (FBR, K. Egles f., 477, 15). Pirmpublicējums. Datējums no-

teikts pēc Kastaņolas pasta zīmoga. Vēstule adresēta A. Deglavam uz

viņa dzīvokli Parka ielā Rīgā. Vēstulei pievienota atsevišķa lapiņa ar

rēķinu Plātesa izdevniecībai par Raiņa un Aspazijas pārtulkotajām

bērnu grāmatām. Rēķina teksts vācu valodā.

1 19. jūn. (2. jūl.) vēstule (16265), kurā A. Deglavs Rainim un As-

pazijai ziņoja par Jaundubultu vasarnīcas izīrēšanu un «Tālu no-

skaņu zilā vakarā» izdošanas finansiālās puses, kā arī citu materiālas

dabas jautājumu sekmīgu nokārtošanu.

2
Kārtējie Raiņa un Aspazijas vācu bērnu grāmatiņu tulkojumi

Plātesa izdevniecībai.

3
Pirmais bērnu grāmatiņu sūtījums A. Deglavam tika nogādāts

28. jūn. (par to liecina šajā datumā rakstīta Aspazijas atklātne; FBR,

K. Egles f., 477, 14), otra precīzu izsūtīšanas laiku nav izdevies no-

skaidrot.
4 Bērnu grāmatiņu oriģināli, kuri dzejniekiem bija piegādāti no

Rīgas.
5

Aspazijas raksts «Atbilde protestējošām bernietēm», kuru dzej-

niece 28. jun. bija nosūtījusi A. Deglavam ar lūgumu nekavējoties

nodot «Mājas Viesa» redakcijai. A. Deglavs minētajā vēstulē izteicās,

ka raksts uz viņu «atstāj dziju iespaidu sava[s] dziļās pārliecības, sir-
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snīguma, vienkāršības un patiesības labad». Aspazijas atbilde bernietēm

bija loti personiska un emocionāla. Pārmezdama studējošajām turīgo ap-

rindu sievietēm ideālu un mērķu trūkumu un vienaldzību pret tautas

likteni, dzejniece stāstīja par savu jaunībā pamodušos tieksmi kalpot

tautai, par dzīves ceļa meklējumiem — nepiepildīto sapni strādāt kāda

zinātnes nozarē un pievēršanos dzejas mākslai, kas kjuvusi par visu

viņas sāpju remdinātāju.

6 A. Deglavs rakstīja, ka ieņemti 490 rubli, tātad «gandrīz tā

summa, ko bijām nokalkulējuši» (16265).
7 G. Rozenberga un A. Deglavs.

•
A. Deglavs humoristiskās intonācijas bija attēlojis notikumu vir-

kni, kura saistījās ar vasarnīcas apakšstāva izīrēšanu turīga ebreju tir-

gotāja Sālīta ģimenei. Nobeigumā viņš jokodamies rezumēja, ka «tie,

kuriem Dievs to nolicis, jau arī saiet kopā agri vai vēlu».

•
Gleznotājs J. Madernieks grāmatiņas vāka fonu bija veidojis

tiīs krāsu pārejās un uz tā attēlojis lielas stilizētas zvaigznes.
10

Raiņa arhīvā šāda lapiņa nav atrasta.

11 J. Madernieka rakstā «Rīgas jūrmalā. Majoros» (DzV, 1909,

4. (17.) jūl., 150. nr.) starp citu bija pieminētas ari no arhitektūras vie

dokla interesantākās un «lepnākās» Majoru vasarnīcas. Tā gan bija

vienīgā J. Madernieka publikācija, kurā viņš skāra šo jautājumu.
12

Domājams, poēma «Ave soli», ko 1910. g. pavasari izdeva «Dzir

ciemnieki».

13 Acīmredzot A. Deglava drāma «Sociāldemokrāti» (vēlākais no

saukums «Vienpadsmitā stundā»),
14 Kad bija noskaidrojušies neizdevīgie izdošanas noteikumi Derīgu

grāmatu nodaļā, E. Birznieks-Upītis «Laupītāju» tulkojumu J. Iniņber

gam bija uzdevis «nodot drukā pašu apgādībā pēc «Spožajiem sap

ņiem»» (E. Birznieka-Upīša 16. (29.) jūn. vēstule Rainim; 19001).

13 Izdevēja J. Ozola izrakstītais vekselis Aspazijai, kura atlīdzināšanu

joprojām centas panākt A. Deglavs.

18 «Der Fuchs» (vācu vai.) — «Lapsa»; «Plisch und Plum» (vācu

vai.) — «Plīšs un Plums» —
V. Buša darbi kuru tulkojumus Rainim un

Aspazijai acīmredzot bija pasūtījusi Plātesa izdevniecība.

17 Šķiet, ka Rainis te atsaucas uz A. Deglava atbildes rakstu K. Ben-

jamiņam (DzV, 1909, 29. maijā (11. jūn), 120. nr), kurš Skatuves

biedrībai bija publiski uzbrucis ar pārmetumiem par statūtu neievēro-

šanu attiecība uz direktora ievēlēšanas noteikumiem, kā ari par tirgo-

šanos ar alkoholu vasaras sezonas izrādēm noīrētajās telpas (DzV,

1909, 25. maijā (11. jun.). 116. nr.).

18
A. Deglavs 19. jun. (2. jūl) vēstulē ziņoja, ka beidzot saņēmis

no Skatuves biedrības (t. i., no Jaunā Rīgas teātra) honorārus par As-

pazijas «Vaidelotes» un Raiņa tulkotā J. V. Gētes «Pausta» izrādēm, un
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tālāk piebilda: «Dabūts nebūtu nekas, ja mūsu biedrība («Auseklis»J
nebūtu to naudu aizdevuse.»

19 D. Rozenl>ergai.

172.

E. Birzniekam-Upītim

Kastapola 1909. gada 29. jūlijā (183. lpp.)

Atklātne (18008). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Raiņa

piezīmju grāmatiņas. Kastaņolas pasta zīmogs — 31.7.9. Atklātne ad-

resēta E. Birzniekam-Upītim uz. Benkendorfa un Ko firmas kantori Baku.

1 Skat. 168. vēstules 1. piezīmi.
2 Rainis atsaucas uz E. Birznieka-Upīša izteikumiem 2. (15.) jūl. at-

klātnē (105715).
8

Aspazijas «Liriskās biogrāfijas» pirmā dala «Saulains stūrītis».

4 F. Sillera «Laupītājus» Raiņa un Aspazijas tulkojumā «Dzirciem-

nieki» tiešām izdeva pēc Aspazijas «Spožiem sapņiem» un «Saulaina

stūrīša» — 1910. g. vasarā.

• A. Gulbja izdotie J. V. Gētes «Raksti» (septiņās burtnīcās) Raiņa

un Aspazijas tulkojumā, kuri nāca klajā Pēterburgā 1903.—1904. g.
8

Resp., V. Hertelim.

' J. Ozolam jeb Balahanu Jānim.

• Pēc cenzora M. Remika ziņojuma Pēterburgas preses komitejai

par Raiņa «Klusās grāmatas» kaitīgumu jūnija beigās «Imantas» ap-

gādā izdotais dzejoļu krājums tika apķīlāts un pret tā autoru, kā an

citām «lidzvainīgām personām» ierosināta tiesas vajāšana.

173.

R. Pētersonei

Kastaņolā 1909. gada 29. jūlijā (183. lpp.)

Atklātne (138922). Uz tās nav ne adreses, ne pasta zīmoga. Pirm-

publicējums. Adresāts noteikts pēc atklātnes satura, datējums — pēc

Raiņa piezīmju grāmatiņas.

1 Raiņa un Aspazijas paziņas Lizetes Kalniņas brāļameita R. Pēter-

sonc, kuru patīkamā rakstura dēļ dzejnieks bija iesaucis par Maijzie-

diti, 1909. g. pavasari un vasaru pavadīja Ziemeļkaukāzā, kalpojot

kāda ebreju tirgotajā ģimenē par bērnu audzinātāju. Rainis šeit pie-

min R. Pētersones 1909. g. 26. [aprīļa] atklātni (20880), kurā viņa ap-

rakstīja savu turienes dzīvi, ka arī iespaidus par Ziemeļkaukāzā ki.išno,

romantisko dabu.
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174.

A. Priedītei

Kastaņolā 1909. gada 29. jūlijā (184. lpp.)

Atklātne (15769). Uz tās nav ne adreses, ne pasta zimoga. Pirmpub-
licējums. Adresāts noteikts pēc atklātnes satura, datējums — pēc satura

un Raiņa piezīmju grāmatiņas.

1 A. Priedītes brālis Aleksandrs Ulpe bija sācis regulāri atlīdzināt

Rainim un Aspazijai vairākus gadus veco parādu.
2 13. (26.) jūn. vēstule (17390).
* So dzejoli ar virsrakstu «Atvērta roka» Rainis vēlāk ievietoja dze-

joļu krājumā «Gals un sākums» (skat. KR, 2. sēj., 1977, 236. lpp.).

175.

B. Skujeniecel

Kastaņolā 1909. gada 3. augustā (184. lpp.)

Vēstule (127788). Pirmpublicējums RGGr, 1979, 152.—153. lpp.,

ar redakcionālām atšķirībām. Datējums noteikts pēc vēstules satura un

Raiņa piezīmju grāmatiņas.

1
Raiņa «bāršanās» iemesls bija B. Skujenieces jūsmošana 19. jūn.

(2. jūl.) vēstulē (127995) par citu atreferēto reakcionāra Andrieva

Niedras priekšlasijumu Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisijas va-

saras sapulcēs 17. (30.) jūn.
2

Domājams, 7. (20.) jūl. atklātne (76527). Sakarā ar gaidāmo ģime-

nes pieaugumu B. Skujeniece reti izgāja ārpus mājas un nodarbojās

galvenokārt ar viņai neierastajām saimniecības lietam. Atklātnē viņa

atzinās Rainim, cik nomākta jūtoties atrautībā no kultūras dzīves, kā

ari atvainojās j>ar vienu otru nepārdomātu un nervozu vārdu 19. jun.

(2. jūl.) vēstulē.

3
«Tālām noskaņām zilā vakarā» pievienojams veltījums, kuru Rainis

uzrakstīja B. Skujeniecei, atsaucoties uz lūgumu minētajā vēstulē.

4
Par «Tālu noskaņu zilā vakarā» izdevēju Rainis šeit dēvē A. Deg-

lavu.

5
Dzejoļu krājumu «Vētras sēja» B. Skujeniece bija pārrakstījusi

1905. g. vasarā, uzturēdamās pie Raiņa un Aspazijas Jaundubultu va-

sarnīcā. So faktu dzejnieks allaž atcerējās ar aizkustinājumu.

6 Skat. 168. vēstules 1. piezīmi.
7

Pirmpublicējumā tālākā teksta trūkst.

•
Skat. 143. vēstules 5. piezīmi.

9 No šīs vietas atsākas teksts pirmpublicējumā.
10 Dzejnieks šeit pārfrāzētā veidā citē rindas no B. Skujenieces 7. (20.)

jūl. atklātnes: «.. dzīves apstākļi.. mani iedzinuši šaurā aploclņā.»
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11 Der Schein (vācu vai.) — māns, šķietamība; das Sein (vj v

vai.) — īstenība, esamība.

12 T. i., Luizei Skujeniece!.
13 B. Skujenieces 19. jūn. (2. jūl.) vēstulei pievienotie «pļavas zie-

diņi».

176.

A. Deglavam

Kastaņolā 1909. gada 5. augustā (186. lpp.)

Vēstule (FBR, K. Egles f., 477, 16). Pirmpublicējums. Datējums no-

teikts pēc Raiņa piezīmju grāmatiņas. Vēstules pirmajā lappusē piezīme

svešā rokrakstā: «[Pasta zīmogs 1909. g. 6. VIII]».

1 205 franki — parastā summa, kuru vienā reizē kastaņoliešiem

mēdza sūtīt A. Deglavs.
I Par Jaundi.bultu vasarnīcas gruntsgabalu.
8 Latviešu tautas teiku un pasaku izdevumi, kurus iepriekšējā vēs-

tulē Rainis A. Deglavam bija lūdzis sameklēt (skat. ši sējuma 183. lpp).
4

D. Rozenbergai.
6

Summa, kuru Rainis A. Deglavam bija lūdzis papildus izmaksāt

Aspazijas mātei kā atzinību par viņas nopelniem Jaundubultu vasar-

nīcas izīrēšanā.

6 15. (28.) jūl. vēstulē (77670) A. Deglavs Rainim un Aspazijai

stāstīja, cik smagi G. Rozenberga pārdzīvoiot dēla Zāmuela nāvi.

7 Rainis un Aspazija vasarnīcu bija nodomājuši pārdot.

8 Rainis te runā par J. Ozola izdevniecības toreizējiem darbiniekiem,

ar kuriem A. Deglavs bija vienojies, ka apgāds atlīdzinās parādu As-

pazijai, iesienot 300 eksemplāru «Tālu noskaņu zilā vakarā». Pagaidām

izdevniecība vilcinājās, jo nebija saņēmusi no abiem dzejniekiem

pieprasītos paskaidrojumus par J. Ozola izrakstītā vekseļa izcelšanos.

• Rainis šajā ziņā bija kaut ko pārpratis: J. Ozola izdevniecība

lūdza Raiņa autogrāfu jaunam dzejoju krājuma iesējumam (vēl nebija

izpardots viss «Vētras sējas» 1905. g. metiens), nevis jaunam izdevu-

mam.

10 A. Deglavs minētajā vēstulē Rainim bija ieteicis paaugstināt ho-

norāra prasības Plātesa izdevniecībai.

II Rainis te atsaucas uz ziņām par «Klusās grāmatas» konfiscē-

šanas apstākļiem, kuras viņš bija ieguvis no «Imantas» pārstāvja

K. Kurševica vēstules (107239) 1909. g. jūl. beigās vai pašā aug. sā-

kumā.

n A. Deglavs tajā pašā vēstulē bija pieminējis savu vienošanos ar

«Zeltenītes» izdevēju D. Zeltiņu, ka viņš «par katru pārdotu eksem-

plāru maksā 20% no bruto cenas».
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M Faktotums — uzticības persona.
14 Skatuves biedrības materiālais stāvoklis 1909. g. pavasarī bija

katastrofāli smags, un likvidācijas draudu ēnā A. Benjamiņam to bija

izdevies ievilkt visai apšaubāmā un divdomīgā finansiāla pasākumā:

Apollo teātra telpās, kur notika Jaunā Rīgas teātra vasaras izrādes,

biedrība bija uzsākusi tirgoties ar alkoholu. Līdzīgās avantūrās bied-

rība pēc A. Benjamiņa iniciatīvas bija iesaistījusies arī agrāk, pie tam

neviena no tām nebija devusi gaidito finansiālo efektu.

15 Pēc jūlija vidū notikušās Skatuves biedrības valdes un kreditoru

kopsapulces, kurai nebija izdevies atrast izeju no krīzes.

16
Strādnieku arodnieciskas un kultūras biedrības.

17
A. Benjamiņš jūlija vidū bija atkāpies no visiem amatiem Skatu-

ves biedribā un Jaunajā Rīgas teātrī.

18 Rainis te piemin pret Skatuves biedrību un reizē pret A. Deglavu

personīgi vērstās A. Benjamiņa dēla K. Benjamiņa publikācijas (DzV,

1909, 25. maijā (7. jūn ), 116. nr.; 29. maijā (11. jūn.), 120. nr.).
18

Dzejnieks šeit runā par «Virpuja kalendāra 1909. gadam» literā-

rās daļas manuskriptiem.
30 L. Skujeniece.

177.

Fallijam

Kastaņolā 1909. gada 14. augustā (187. lpp.)

Vēstules melnraksts (17030). Uz tās pašas lapiņas ir arī melnraksts

vēstulei H. Simsonam (bez adresāta un datējuma). Pirmpublicējums.

Adresāts noteikts pēc vēstules satura un A. Deglava 1909. g. 26. jū-

lija (8. augusta) vēstules Rainim (77677).

1 Rakstnieks dekadents Fallijs (īst. v. Konrāds Bullāns) kopš 1908. g.

atradās emigrācijā un tobrīd dzīvoja Minhenē. Par viņa vēlēšanos no-

dibināt kontaktus ar Raini dzejniekam 1909. g. 26. jūl. (8. aug.) vēs-

tulē paziņoja A. Deglavs.
3 Seit atstāta brīva vieta Raiņa paziņas, Cīrihē dzīvojošā L. Vaguja

adresei, kurn dzejnieks norādīja vēstules tīrrakstā. īsti neuzticēdamies

Fallijam, Rainis nevēlējās viņam atklāt savu uzturēšanās vietu un sa-

rakstījās ar viņu, izmantojot L. Vaguļa starpniecību.

6ļ

178.

H. Simsonam

Kastaņolā 1909. gada 16. augusta (188. lpp )

Atklātne (70938). Saglabājies melnraksts (17030) bez adresāta un da-

tējuma. Uz tās pašas lapiņas ir ari melnraksts vēstulei Fallijam ar da-
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tējumu—l4.B.9. Pirmpublicējums. Datējums noteiktspēc Raiņa piezīmju

grāmatiņas. Kastaņolas pasta zīmogs — 17.8.9. Atklātne adresēta: Mr.

H. Simson. Vichv (Poste restante). (Ou Paris, rue Broca 45.) Adresāts

tai laikā jau bija izbraucis no Visi, tādēļ atklātne tika nosūtīta atpakļ
uz Kastaņolu.

'
H. Simsons tobrīd atradās ceļojumā pa Eiropu un 8. aug. caur*

braucot Rainim bija nosūtījis atklātni (20002) no Francijas pilsētas

Višī.

8 Skat. 163. vēstules 3. piezīmi.
* Skat. 163. vēstules 6. piezīmi.

179.

L Birzniekam-Upītim

Kastaņolā 1909. gada 17. augustā (188. lpp.)

Atklātne (18001). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Raiņa

piezīmju grāmatiņas. Kastaņolas pasta zimogs — 18.8.9. Atklātne ad-

resēta E. Birzniekam-Upītim uz Benkendorfa un Ko firmas kantori Baku,

1 Dzejoļu krājums «Saulains stūrītis».
' Baku pilsētas daļa, kurā bija koncentrēti naftas pārstrādāšanas uz-

ņēmumi.

8 V. Hertelis.

180.

B. Ekmanim

Kastaņolā 1909. gada 18. augustā (188. lpp.)

Vēstules melnraksts (17030). Pirmpublicējums.

1 B. Ekmaoa 10. aug. atklātne (19129).

1 Reparatūra (no vācu die Repaiatur) — remonts.

8
Aspazijas raksts «Atbilde protestējošām bernietēm» («Mājas Vie-

sis», 1909, 26. nr., 503.—505. lpp.; 27. nr., 524.-525. lpp.).

* Minētajā atklātnē B. Ekmanis, principā nosodot Bernē studējošo

latviešu uzbrukumu Aspazijai, izteica šaubas, vai dzejnieces attieksme

pret viņām vienmēr bijusi pietiekami konsekventa, un lūdza Raini iz-

klāstīt savu viedokli šajā jautājumā.

181.

Fallijam

Kastaņolā 1909. gada 23. augustā (189. lpp.)

Vēstules melnraksts (17032). Uz tās pašas lapas melnraksts ari

otrai, ar 28. augustu datētai vēstulei Fallijam. Pirmpublicējums A,

1932, 407. nr., 15. lpp., ar redakcionālām atšķirībām.
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1 Nav zināms, ko isti dzejnieks te domājis, jo konkrētu «mērķi»

jjeb pozitīvu programmu Fallija satīriskajā poēmā «Ziedoņa sapnis»

(1901), kurā dzēlīgi kritizētas visdažādākās latviešu garīgās dzīves un

mākslas parādības gadsimtu mijā, apjaust ir neiespējami.
* Par «dziesmu svētku vīriem» Rainis dēvē Rigas Latviešu biedrības

darboņus, kuri 1908. g. bija uzsākuši V Latviešu vispārigo dziesmu

svētku (tie notika 1910. g. vasarā) sagatavošanu.
* Kā redzams, Rainis ar piesardzību Izturējās pret Fallija mēģinā-

jumiem izprovocēt viņu kritiski izteikties par procesiem, kuri tobrīd

norisinājās partijā.
4

Cīrihē dzīvojošā L Vaguja adrese.

182.

G. Zemgalam

Kastaņolā 1909. gada 23. augustā (189. lpp,)

Vēstules melnraksts (17031). Pirmpublicējums A, 1932, 407. nr..

Li. lpp., ar nebūtiskām atšķirībām. Datējums noteikts pēc Raiņa pie-

zīmju grāmatiņas un piezīmes svešā rokrakstā «23.8.9.» melnraksta

sakumā.

1 1909. g. jūl. beigās un aug. sākumā pārvēlēja Skatuves biedrības

valdi un Teātra komisiju, kā arī Jaunā Rīgas teātra direkciju. G Zem-

gals tika ievēlēts par biedrības priekšnieka otro vietnieku un teātra

direkcijas locekli.

1 A. Mierlauku par Jaunā Rīgas teātra direktoru ievēlēja Skatuves

MedrfbM Teātra komisijas 1909. g. 7. (20.) aug. sēdē.

'
A. Mierlaukam Aspazijas «Vaidelotes» režiju teātra direkcija no-

deva pēc A. Benjamiņa un F. Mierkalna konflikta ar J. Duburu. Insce-

neiurns tika forsēts un uz skatuves pienācīgi nesagatavots parādījās no

režisora neatkarīgu iemeslu dē).
* 1909. g. Ziemsvētki. Faktiski «Uguni un nakti» Jaunais Rigas te-

ātris saka izrādīt tikai 1911. g. februāri.

183.

B. Skujeniece!

Kastaņolā 1909. gada 25. augustā (190. lpp )

Vēstule (127789). Uz tā paša pārlocītā vēstulpapīra otras lapas vēs-

tule L Skujeniecei. Pirmpublicēļums RGGr, 1979, 153.—154. lpp., ar

redakcionālām atšķirībām. Vēstule ar nelieliem izlaidumiem publicēta

ar, almanaha «Teātris un dz.ve» (R., LVI, 1959, 376. lpp.). Datējums

noteikts pēc vēstules satura, B. Skujenieces 1909. g. 14. (27.) augusta

atklātnes Rainim (21013) un Raiņa piezīmju grāmatiņas.
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1 Laimdotas lomu «Uguns un nakts» lestudējumā B. Skujeniere

Rainim neatlaidīgi lūdza gan 31. Jūl. (13. aug.), gan 6. (19.) aug.

vēstulē (127996, 127997).
2 1909. g. 14. (27.) aug. B. Skujeniecei piedzima dēls.
* B. Skujeniece nesen bija pieteikusies darbā Jaunajā Rīgas teātri,

taču sapēmusi atteikumu. Kontrakti ar aktieriem nākamajai sezonai

jau bija noslēgti, bez tam teātra direkcija ne spēja, ne gribēja apmieri-

nāt B. Skujenieces augstās prasības atalgojuma zinā. Vienīgais, ko teātris

aktrisei jMedavaja, bija īespuja uzslaucs kā viešpai atsevišķās izrādēs.
4 B. Skujeniece 1909. g. pavasarī bija pārtraukusi studijas Maska-

vas Filharmoniskās biedrības muzikāli dramatiskajā skolā.

6 B. Skujeniece šo nātres lapiņu bija pievienojusi savai 31. jūl.

(13. aug.) vēstulei un šajā sakarā rakstija: «Tā nātres lapiņa Tev par

to lielo baršanos — tikai nākošu reizi nebaries vis tā paklusām, ka

man ausis svilst vien. Atraksti labāk kartiņu un nobar mani. Nobar

mani stipri, tad man tomēr būs vieglāk, nekā mocīties tik ilgi ar

sliktu sirdsapziņu un aizvien domāt, ka nu jau es jpati esmu visu iz-

jaukusi, ka nu jau Tu man vairs nekad nerakstīsi.»

6 Pēc Raiņa ieteikuma B. Skujeniece «Izglītībai» bija aizsūtījusi di-

vus dzejoļus, un viens no tiem — «Brīnumus stāsta» — drīz vien tika

publicēts («Izglītība», 1909, 5. nr., 333. lpp.). Ar nepacietību gaidī-

dama otra dzejoļa parādīšanos, B. Skujeniece 6. (19.) aug. vēstulē Rai-

nim atzīmēja: «Kamdēļ viņi nedrukā? Apdomājusies un negrib viņu

vairs? — jeb pazaudējuši? Vai es drikstu aizrakstīt uz redakciju vēs-

tuli un apjautāties?»
7 Rainis šeit runā par Aspazijas «Vaidelotes» iestudējumu Jaunajā

Rīgas teātri.

184.

L. Skujeniecei

Kastaņolā 1909. gada 25. augustā (191. lpp.)

Vēstule (127789). Uz tā paša pārlocītā vēstulpapīra pirmās lapas

vēstule B. Skujeniecei. Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc B. Sku-

jenieces 1909. g. 14. (27.) augusta atklātnes Rāmim (21013) un Raiņa

piezīmju grāmatiņas.

1 Rainis te atsaucas uz L. Skujenieces 5. (18) aug. vēstuli (128146),

kura biļa teikts: «Musu nal«ga Biruta bēdājas: viņai Rīga nav ne

vielas, ne naudas, ne darba.» L. Skujeniece lūdza, lai Rainis palīdz

viņas meitai iekļūt Jaunajā Rīgas teātri, resp., lai viņš uzraksta teātra

komisijai protekcijas vēstuli, kurā būtu uzsvērts, ka Laimdotas loma

«Ugunī un naktī» rakstīta B. Skujeniecei un ka autors pieprasa, lai to

tēlo tieši viņa.
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1 L, Skujeniece atzīmēja, ka uzrakstījusi abiem dzejniekiem jau
ziemā, tikai šī garā vēstule palikusi nenosūtīta.

3
Minētajā vēstulē L Skujeniece bija aprakstījusi sava nepabeigtā

stāsta «Noziedznieki» likteni.

* Seit minēts L. Skujenieces gaidāmais mazbērns. Rainis mazuli jo-
kodamies dēvē savu iemīļoto antīkās vēstures varoņu vārdos.

185.

Fallijam
Kastaņolā 1909. gada 28. augustā (192. lpp.)

Vēstules melnraksts (17032). Pirmpublicējums. Uz tās pašas lapas

m« Inraksts ar 1909. g. 23. augustu datētai vēstulei Fallijam.

1 Fallija 25. aug. vēstule Rainim (17739), kas sastāvēja galvenokārt

no neskaidriem mājieniem un spriedelējumiem.
2 Rainis te atsaucas uz asi kritisko vērtējumu, kas Fallija vēstulē bija

izteikts par A. Berga, F. Alberta un A. Niedras priekšlasījumiem Ri-

gas Latviešu biedribas Zinību komisijas 19» 9. g. vasaras sapulcēs.

186.

D. Stučkai

Kastaņolā 1909. gada 29. augustā (192. lpp.)

Vēstules melnraksts (17033). Pirmpublicējums RGGr, 1976, 104. lpp.,

ar nepareizu adresātu «P. Daugem» un daudzām sīkām neprecizitātēm.

Adresāts noteikts pēc vēstules satura un Raiņa piezīmju grāmatiņas.

1 Pēterburgas laikrakstā «Vārpas» (1909. 11.—16.; 20.—21. nr.) ar

parakstu S. publicētā rakstu sērija «Raiņa dzejas motīvi». Tās autors

bija Skabarga (Žanis Buševics).
* P. Stučka.
3 1909. g. 12. (25.) aug. «Vārpās» (23. nr.) bija levietots redakcijas

komentārs sakarā ar Rīgas Latviešu amatnieku palīdzības biedribas

Krājaizdevu kases Bisnieka fonda prēmiju par labākajiem darbiem

latviešu rakstniecībā piešķiršanu Aspazijai un A. Alunānam. Sajā pub-

likācijā (tās autors, domājams, bija laikraksta redaktors J. Jansons

(Brauns)) tika izteikta neizpratne, kādēļ godalgots X. Alunāns, )o

fonds taču neesot «kaut kāda pensijas kase nopelniem bagātiem skatu-

ves v. c. latv. darbiniekiem». Tālāk, tieši neiebilstot pret Aspazijas

prēmēšanu, komentāra autors diezgan neveikla mājiena formā pār-

meta fonda komisijai, ka tā apgājusi Raini (dzejnieka vārds rakstā nav

minēts), jo cara administrācijas vajāšanas dē] taču «labāko liriku»

darbi neko nezaudējot no savas vērtības.
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4
P. Stučka lidz ar A. Čiksti un K. Kasparsonu bija levēlēts Bisnieka

fonda komisijā.
6

Resp., ja Aspazija tiešām saņems 800 rubļu lielo prēmiju,

187.

Fallijam

Kastaņolā 1909. gada 20. septembrī (193. lpp.)

Vēstules melnraksts (17034). Pirmpublicējums A, 1932, 408. nr*

15. lpp., ar redakcionālām atšķirībām.

1
Rainis šeit acīmredzot runā par iznīcinošo triecienu, kuru J. Jan-

sons (Brauns) latviešu dekadentu literatūrai, tai skaitā arī Fallija sace-

rējumiem, bija devis grāmatā «Fauni vai klauni?» (1908). Fallijs, sprie-

žot pēc dzejnieka izteikumiem, tomēr bija izteicis vēlēšanos uzsākt

saraksti ar J. Jansonu (Braunu). Kā liecina P. Sējas 16. okt, atklātne

Rainim (29048), dzejnieks šai sakarā savam Cīrihes pazinām bija lū-

dzis noskaidrot J. Jansona (Brauna) adresi un tajā pašā laikā dalījies

ar viņu savās aizdomas, vai Fallijs nav provokators un vai J. Jan-

sonu (Braunu) nevajadzētu brīdināt no viņa uzbāzības.

2 Sis pilnīgi izstrādātais melnraksta fragments, kuru Rainis vēlāk

nosvītrojis, saglabāts, jo tas papildina vēstules saturu.

188.

B. Skujeniecei

Kastaņolā 1909. gadā, ap 21. septembri (193. lpp.)

Vēstule (107280). Uz tā paša pārlocītā vēstulpapīra otras lapas ne-

datēta vēstule L. Skujeniecei. Pirmpublicējums RGGr, 1979, 155.—

156. lpp., ar redakcionālām atšķirībām un datējumu «[1909. g. sep-

tembris]». Datējums precizēts pēc L. Skujeniecei adresētās vēstules

melnraksta (17035).

1 Rainis izsaka cerību, ka B. Skujeniece jau būs atkopusies pēc

nesenajām dzemdībām.

2 Kā redzams, Rainis nekļūdīgi nojauta, ka prēmiju par izcilāka-

jiem sasniegumiem rakstniecībā Amatnieku kases vīri viņam piešķirt

baidījušies politiskā emigranta statusa dēļ, taču tobrīd vēl nezināja,

ka vēsts par Aspazijas prēmēšanu laikrakstos izsludināta pārsteidzigi.

P. Stučka kā Bisnieka fonda komisijas loceklis, ignorējot jebkāda

veida aizbildināšanos, bija kategoriski iestājies par Raiņa kandidatūru

un akceptēt kases valdes priekšlikumu par prēmijas piešķiršanu As-

pazijai atteicās. Sādā gadījumā fonda komisijai arī ar balsu vairā-

kumu (pārējie divi komisijas locekļi A. Cikste un K. Kasparsons pār-

stāvēja valdes viedokli) pieņemt galigu lēmumu nebija tiesību. 1909. g.
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decembn P. Stučka gan Izstājās no komisijas, pie tam Rainis oficiāli

atteicās no prēmijas par labu Aspazijai, tomēr Amatnieku kases valdes

un pārējo fonda komisijas locekļu neizlēmības, kā arī paša P. Bis-

nieka slimības dēļ dzejniece prēmiju nesaņēma (tuvāk par šo jautā-

jumu skat. G. Grīnumas rakstu «Rainis, Aspazija un Bisnieka fonda

«juceklis»» grām.: RGGr, 1983, 46.—102. lpp.).

3 Herr Dambekaln (vācu vai.) — Dambekalna kungs. Pieskaņojoties

B. Skujeniecei, Rainis šādi dēvē viņas dēlēnu.

4 Nevarēdama izšķirties, kā nosaukt savu dēlu, B. Skujeniece 23. aug.

(5. sept.) vēstulē (127988) Rainim un Aspazijai lūdza: «Vai jūs

nevarētu man kādu labu padomu dot šinī lietā? Atrakstiet kādus vār-

dus, lai man ir ko izvēlēties; citādi es viņu saukšu par Raini.» Beigu

beigās B. Skujeniece tiešām palika pie šī vārda.

8 Līze Pliekšāne, saukta arī par Elizu.

8 1909. g. Jaunais Rīgas teātris B. Skujenieci neangažēja.

7 Rainis te atsaucas uz B. Skujenieces izteikumiem tajā pašā vēstulē.

8 Sis Raiņa pareģojums nejiiepildijās. Kaut gan nākamajos gados

L. Andrejeva popularitāte nedaudz samazinājās, viņa Lugas latviešu

teātros turpināja izrādīt samērā bieži.

189.

L. Skujeniecei

Kastaņolā 1909. gadā, ap 21. septembri (194. lpp.)

Vēstule (107280). Pirmpublicējums. Uz tā paša pārlocītā vēstuļpapira

pirmās lapas nedatēta vēstule B. Skujeniecei. Saglabājies vēstules meln-

raksts (17035) ar datējumu «21.9.9.». Melnraksta pirmpublicējums A,

1932, 408. nr., 15. lpp., ar redakcionālām atšķirībām, nepareizu adresātu

«Resnevics (Signorelli) kdzei, Romā» un datējumu «22. IX 9.». Aptu-

venais datējums noteikts pēc melnraksta.

1
Egrcgia signora (itāļu vai.) — cienījamā kundze.

2 Rainis šeit citē L. Skujenieces 6. (19.) febr. vēstuli (128145). kurā

viņa apgalvoja, ka ļoti vēloties uzzināt abu dzejnieku viedokli par

savu vācu valodā sarakstīto nepabeigto stāstu «Noziedznieki».

3
Vēstules melnrakstā seko nosvītrots teikums: «Kad es, to zinādams,

tomēr esmu tulkojis, tad tikai tādēļ, ka no manis prasīja tikai vielu,

ne veidu» (17035). Pirmpublicējumā no šīs vietas sākas atšķirīgs

teksts, kas, gan nedaudz citādā redakcijā, lasāms vēstules melnrakstā.

Vēstules tīrrakstā dzejnieks to nav iekļāvis. So tekstu citēsim tālāk.

4 Precīzi, no «Noziedzniekiem».
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0 Šķiet, ka L Skujeniece «Noziedzniekus» uz Kastaņolu tomēr ne-

nosūtīja.
6 L. Skujenieces bērnība bija pagājusi vidē, kurā dominēja vācu

valoda. Arī mācības Dorotejas skolā Jelgavā, kuru viņa apmeklēja,

norisinājās vācu valodā.

7
L. Skujeniece stāstīja, ka R. Blaumanis savā laikā esot atzinīgi

novērtējis viņas literārās dotības.

$ Pirmpublicējuma teksts šajā vietā beidzas.

• Rainis te ar humoru komentē sekojošu L. Skujenieces 6. (19.) febr.

vēstules fragmentu: «Jūs abi man.. esiet zila miglā tīti tēli, pa-

sakaini un tāli. Neko noteiktu es par Jums nezinu. Elzi es iedomājos

garā gaišā negližē jakā ar platām špicēm apšūtām piedurknēm uz kā-

das kušetes pie vaļēja loga, bet es nezinu, vai pie Jums, vai kddā

slimnīcā; Jūs nomītās tupelēs un pelēkā jupķelē starp daudz grāma-

tām pie liela galda. Kad es par Jums domāju, tad Jūs vienmēr rak-

stiet» (128145).

10 Vēstules melnraksta lapiņas otrā pusē ir sekojošs teksts, kura

nav tīrrakstā (arī tā viela melnrakstā nav norādīta): «Galīgais kritiķis

par savu darbu vērtības ziņā ir tikai pats, kad ir objektivējies, t. i.,

var skatīties uz to no zināma attāluma. Darba iekšējā vērtība atkarā-

jas no paša darītajā, darba panākums jeb ārējā vērtība no apstākļiem

(protams, pats arī var būt apstāklis), un pēc tā arī par pirmo galīgi

var spriest tikai pats, par otro kritika. Jau pie darba stājoties, pašam

jāatzīst sev tiesība uz to, tā arī ir jau kritika, un vislabvēlīgākā un

apriori, bez pierādi jumiem. Uz to vajag ļoti daudz dūšas. Es tās ne-

kad nebūtu atradis, es tiku no apstākļiem spiests uz rakstīšanu.»

190.

E. Birzniekam-Upītim

Kastaņolā 1909. gada 4. oktobri (195. lpp.)

Atklātne (18003). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Rāma

piezīmju grāmatiņas. Kastaņolas pasta zīmogs —5. 10.9. Atklātne ad-

resēta E. Birzniekam-Upitim uz Benkendorfa un Ko firmas kantoii

Baku.

1 Uz atklātnes redzama svētkiem sapostās Kastaņolas panorāma ar

ļaužu pārpildītu, ziedu vītnēm un karogiem izrotātu paviljonu priekš-

plānā.

2 Skat. 188. vēstules 2. piezīmi.

s V. Hertelis.

4
As[M/ijas dzejoļu krājuma «Saulains stūrītis» manuskripts.
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191

K. Kirpēnam

Kastaņolā 1909. gada 9. oktobrī (196. lpp.)

Vēstule (22879). Pīrmpublic ējums. Datējums noteikts pēc vēstules

satura un Raiņa piezīmju grāmatiņas.

1 K. Ķirpēna 5. (18.) vēstule (28650), kurā viņš Rainim pa-
ziņoja par stāšanos latviešu skatuves biedrības sekretāra amatā, kā

ari īsi raksturoja biedribas un Jaunā Rīgas teātra finansiālo stāvokli

un radošos plānus.

1 Rainis šeit atgādina savu ilgstošo atrašanos Pleskavas un Slobod-

skas trimda.

3 K. Kirpēns 1909. g. pavasarī pabeidza Rigas Politehniskā institūta

ķīmijas noda]u.

*
Acīmredzot Aspazijas raksts «Kāds labums mums no musu studē-

jošām sievietēm?».

6
Kā liecina Aspazijas 1908. g. 7. (20.) dcc. vēstule A. Deglavam

(FBR, K. Egles f., 476, 37), minēto rakstu viņa sākotnēji bija iecerējusi

publicēt pašas sastādītā sieviešu kalendārā. Tā kā kalendāru 1909. g.

izdot nebija iespējams, dzejniece rakstu nosūtīja «Staru» redakcijai.

Pēc žurnāla darbilias apstāšanas viņa jau bija ievadījusi sarunas par

manuskripta nodošanu Liepājas laikrakstam «Dzīve» un tikai pašās

beigās, atsaucoties uz P. Zālītes lūgumu, nolēma rakstu publicēt «Mā-

jas Viesī».

6 Rainis šeit runā f>ar Aspazijas agrāko sadarbību ar žurnāla «Mā-

jas Viesis» redaktoru P. Zālīti. No 1898. lidz 1903. g. dzejniece bija

strādājusi viņa rediģētajā laikrakstā «Dienas Lapa».
7

K. Ķirpēns JDL nedarbojās. Īslaicīgi Viņš gan bija strādājis laik-

raksta «Mūsu Laiki», kas 1906. g. pēc JDL aizliegšanas iznāca kā tās

turpinājums.
8 Rainis te atsaucas uz publikāciju «Vārpu» 1909. g. 23., t. i., 12.

(25.) aug. numurā.

• A. Alunāns, tāpat kā As|>azija, viņam it kā piešķirto Bisnieka

fonda prēmiju nesaņēma.

10

Aspazija šadu atsaukumu publicēja JDL 1910. g. 23. febr.

(7. martā) (43. nr.).

M «Uguns un nakts» pirmizdevums (1908).

12 K. Ķirpēns 1908. g. rudenī gan bija mēģinājis organizēt «Klusās

grāmatas» izdošanu Rīgā, taču konfiskācijas draudu un citu nelabvē-

līgu apstākļu dēj tas nebija izdevies. «Tālas noskaņas zilā vakarā»

1909. g. iznāca, domājams, bez K. Ķirpēna līdzdalības.

13

Rainis šeit atsaucas uz ziņojumu par Latviešu skatuves biedrības

padomes 1909. g. 8. (21.) sept. sēdi. Attiecībā uz «Uguns un nakts»
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izrādīšanas perspektīvām tajā bija teikts: «Maz tomēr cerību, vai šis

ievērojamais darbs jel maz šinī sezonā varēs parādīties. Galvenais —

nerodas līdzekli.» («Vārpas», 1909, 19. sept. (2. okt.), 34. nr.)
M Parādi no iepriekšējās sezonas, kuri apdraudēja Jaunu Rigas te-

ātra eksistenci.
18 Minētajā Skatuves biedribas padomes sēdē bija apspriesta Raioa

Izteiktā vēlēšanās, lai «Uguns un nakts» režija tiktu uzticēta J. Du-

buram. «Vārpas» ziņoja, ka Jaunā Rīgas teātra direkcija «griezusies

pie Dubura, lai tas izstrādātu sīkāku aprēķinu par to, cik izmaksātu lu-

gas inscenēšana, kā arī par citiem noteikumiem, zem kuriem minētais

darbs būtu veicams» (1909, 19. sept. (2. okt.), 34. nr.).

192.

J. Jankavam

Kastaņolā 1909. gada 12. oktobrī (198. lpp.)

Vēstules melnraksts (22898). Pirmpublicējums. Datējums noteikts

pēc vēstules satura, Raiņa piezīmju grāmatiņas un J. Jankava 1909. g.

15. oktobra vēstules Rainim (19107).

1 1909. g. pavasarī J. Jankavs, kurš tajā laikā pārcieta asu garīgu

krīzi, bija pārtraucis sarakstīties ar Raini. H. Simsons, nojauzdams, ka

psihiski nenosvērtais, neaprēķināmais J. Jankavs savā aizvien pieau-

gošajā naidā pret Sociāldemokrātiju spējīgs uz izlēcieniem ar neat-

griezeniskām sekām, okt. pirmajā pusē nosūtīja Rainim J. Jankava

jauno adresi (skat. H. Simsona 10. okt. vēstuli; 21420) un lūdza, lai

dzejnieks mēģina atturēt viņu kopīgo paziņu no ekstremālas rīcības.

* Sie Raiņa izteikumi nepārprotami liecina, ka, neraugoties uz dora*

starpībām ar dažiem LSD biedriem partijas darba stila un metožu jau-

tājumos, dzejnieks uzskatīja par nepieļaujamu nostāšanos pret Sociāl-

demokrātiju principā.

193.

E. Birz.niekam Upītim

Kastaņolā 1909. gada 16. oktobrī (199. lpp.)

Atklātne (18007). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Raiņa

piezīmju grāmatiņas. Kastaņolas pasta zīmogs —
17. 10.9. Atklātne

adresēta: Russie. Mr. E. Birsneek. Moscou, Poste restante.

1 E. Birznieka-Upīša 25. sept. (8. okt.) atklātne (20969), kas izsūtīta

no Baku īsi pirms viņa izbraukšanas uz Maskavu. E. Birznieks-Upītis

dzejniekiem paziņoja par iecerēto ceļojumu un lūdza drīzumā izsūtīt

«Dzirciemniekiem» apsolītos tulkojumus, Aspazijas «Saulaina stūrīšu

manuskriptu, kā arī pārskatu par 1909. g. saņemtajiem honoranem.
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* Spriežot pēc E. Birznieka-Upīša 19. okt. (1. nov.) vēstules Rainim

(16934), minētās atklātnes un tulkojumu viņš bija saņēmis pirms iz-

braukšanas uz Maskavu.

3 «Saulains stūrītis».

194.

E. Pīpiņam

Kastaņolā 1909. gada 21. oktobrī (200. lpp.)

Vēstule (17051). Pirmpublicējums A, 1932, 406. nr., 15. lpp., bez

adresāta un precīza datējuma (pievienota 1910. gada vēstulēm), ar ne-

lielam redakcionālām atšķirībām. Vēstule vēlreiz publicēta A, 1932,

414. nr., 15. lpp., bez adresāta un preciza datējuma, šoreiz pie Raiņa

1911. gada korespondences. LM I, 284.-285. lpp. vēstule iespiesta ar

datējumu «[1909. g.]» un nepareizu adresātu «[H. Asarām]». Adresāts

un datējums noteikti pēc vēstules satura un Raiņa piezīmju grāmatiņas.

1 Domājams, Raiņa dzejolis «Krītošas zvaigznes», kas tika publicēts

«Izglītības» 1909. g. 11., t. i., novembra, numurā (821.—822. lpp).
2

Dzejnieks šeit atsaucas uz zinām E. Pīpiņa (kopš jaunās teātra

sezonas sākuma viņš darbojās Latviešu skatuves biedrībā) 23. sept.

(6. okt.) vēstulē (18602).

3 Te pieminēts Aspazijas «Vaidelotes» iestudējums Jaunajā Rīgas

teātrī (pirmizrāde 1909. g. 20. martā (2. apr.)) un «Sidraba šķidrauta»

uzvedums Jaunajā latviešu teātrī (pirmizrāde 1905. g. 27. janv.
9. febr.)). Abi teātri darbojās vienās un tajās pašās telpās Romanova

(tagad Lāčplēša) ielā 25.

4
1908./1909. g. teātra sezonā.

8 Rainis šeit atsaucas uz Bisnieka fonda «mājvietas» — Rīgas Lat-

viešu amatnieku palīdzības biedrības Krājaizdevu kases sakariem

ar Jauno Rīgas teātri (kase bija viena no teātra subsidētajām).

6 Veselu gadu pēc Bisnieka fonda dibināšanas un izreklamēšanas

(tas notika 1908. g. febr.) neviens rakstnieks tā arī netika prēmēts.
7 E. Pīpiņš minētajā vēstulē rakstīja: «Jūs pērn esiet solījuši Ska-

tuves Biedrībai kādus jaunus dramatiskus darbus, starp citu, arī Aspa-

zijas] bērnu lugu. Ja izdotos ko vieglāki uzvedamu no Jums dabūt —

Skatuves Biedrība savu stāvokli ar to stipri uzlabotu. Tagad bez kāda

pabalsta no pilsētas puses jākaujas ar briesmīgu nabadzību.»

•

Aspazija tobrīd strādāja pie dzejoļu krājuma «Saulains stūrītis»,

kuru iespējami drīz vajadzēja nosūtīt «Dzirciemnieku» izdevniecībai.

9
lespējams, ka Rainis te runā par februārī aizsākto lugu «Jāzeps

un viņa brāļi», kuru viņš acīmredzot cerēja uzrakstīt īsā laikā. Fak-

tiski luga tika pabeigta 1914. g.
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10 Vācu rakstnieka F. Langmaņa sociālā drāma, kuru jaunās sezo-

nas sākumā izrādīja Jaunais Rīgas teātris (pirmizrāde 1900. g. 30. sept

(13. okt.)). Inscenējums neguva panākumus.
11 L. Andrejeva lugas «Mūsu mūža dienas jeb Studentu mīlestība»

iestudējums (E. Lauberta režija; pirmizrāde 1909. g. 15. (28.) martā)

bija viens no visvairāk izrādītajiem un vislabāk apmeklētajiem insce-

nējumiem Jaunā Rīgas teātra pirmajā pastāvēšanas sezonā.

195.

A. Deglavam

Kastaņolā 1909. gada 6. decembrī (201. lpp.)

Vēstule (FBR, K. Egles f., 477, 23). Pirmpublicējums. Uz tās pašas la-

pas Aspazijas vēstule A. Deglavam. Aspazija vēstuli datējusi ar 6. no-

vembri; faktiski tā rakstīta mēnesi vēlāk kā atbilde uz A. Deglava

1909. g. 11. (24.) novembra vēstuli (16281). Datējums labots, pamatojo-

ties uz vēstules saturu un Raiņa piezīmju grāmatiņu.

1 Par «Kultūru» Rainis pēc A. Deglava parauga dēvē 1909. g. maija

sākuma dibināto Latviešu Kultūras biedrību.

2 11. (24.) nov. vēstulē A. Deglavs rakstīja: «.. nodibinājusēs kāda

«Kultūras» biedrība, kurā es esmu valdē un pat kasieris. Biedrība grib

izdot grāmatas, tādas ap 10 drukas loksnes biezas. Pirmā tiktu izdota

vai nu Kautska «Beitrage zur okfonomischenl Materialismus», vai Bern-

šteina tamlīdzīga par materiālismu, vai ari vispēdīgi Plehanova vācu

valodā sarakstītā «Beitrage zur Geschichte des Materialismus». Vai

Jānis apņemtos vienu no šīm grāmatām labi ātri iztulkot, tā ka lai

pirmo varētu jau izdot īsi pirms vai pēc svētkiem. [..] Ja tā lieta ietu,

tad lūdzu man uz pēdām atbildēt, un arī, ja neietu, tad arī n< kavēties

ar atbildi un aizrādīt, kas tad, pēc viņa domām, to lietu varētu visla-

bāki izdarīt.»

s Rainis šeit runā par intensīvo darbu pie lugas «Zelta zirgs», kuru

viņš tikko bija pabeidzis un nosūtījis Jaunajam Rīgas teātrim.

4
Attieciga vēstule nav atrasta.

196.

A. Cikstem

Kastaņolā 1909. gada 8. decembri (202. lpp.)

Vēstules melnraksts (23087/3). Pirmpublicējums.

1 Bisnieka fonds.

2 Rainis šeit atsaucas uz P. Stučkas 5. (18.) sept. vēstuli (109152).

8
Skat. 199. vēstuli ši sējuma 205. lpp.
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*
Sajā ziņā Rainis nebija pareizi informēts: Bisnieka fonds neeksis-

tēja atrauti no Rigas Latviešu amatnieku palidzibas biedrības Krāj-
aizdevu kases, bet gan tās ietvaros.

5 Skat. 194. vēstules 6. piezīmi.

197.

B. Skujeniecei

Kastaņolā 1909. gada 8. decembri (203. lpp.)

Vēstule (127790). Pirmpublicējums RGGr, 1979, 157.—158. lpp., ar

sīkām atšķirībām. Datējums noteikts pēc vēstules satura, Raiņa pie-

zīmju grāmatiņas un B. Skujenieces 1909. g. 29. novembra (12. decem-

bra) atklātnes (21016).

1
Seit un dažviet arī turpmāk Rainis atsaucas uz kādu B. Skujenieces

vēstuli, kuru nav izdevies atrast.

7 Rainis te runā par lugu «Zelta zirgs», kuru viņš uzrakstīja ļoti

īsā laikā
— no oktobra vidus līdz decembra sākumam.

* Saulcerīte.

4 «Zelta zirga» pirmiestudējumā Jaunajā Rigas teātri Antiņu tēloja

nevis P. Gruzna, bet T. Amtmanis.

s Sī Raiņa vēstule nav atrasta.

• Galvenā loma Aspazijas «Vaidelotes» inscenējumā.
7 Rainis šeit runā par Aspazijas «Raganas» fragmentu iestudējumu,

kuru izrādīja atturības biedribas «Rīts» organizētajā muzikāli dramatis-

kajā «Aspazijas vakarā» 1909. g. 10. (23.) okt. «Raganas» režiju va-

dīja un galveno — Liesmas lomu lugas fragmentos tēloja B. Skuje-

niece.

■ H. Asara atsauksme par «Aspazijas vakaru» JDL (1909, 12. (25.) okt,

235. nr.), kurā «Raganas» fragmentu iestudējums bija apveltīts

ar epitetu «diletantisks». Ari par B. Skujenieci Liesmas lomā kritiķis

izteicās negatīvi. Tā kā aktrise «Aspazijas vakara» programmu bija

gatavojusi ar milzīgu pašatdevi un aizrautību, viņai ļoti sāpēja šis

nopēlums. 23. okt. (5. nov.) vēstulē (21014) B. Skujeniece Rainim un

Aspazijai piekodināja: «Tikai vienu: lūdzami, neticat, kas rakstīts par

•Raganas» izradi! Es darīju visu, ko spēju, un izrāde bija labāka,

neka viņas mēdz but Jļaunaja] R[īgas] teātrī.»

• Cildinošajā recenzijā par «Aspazijas vakaru» «Vārpās» (1909,

21. okt. (3. nov.), 43. nr.), kuru B. Skujeniece nosūtīja uz Kastaņolu, bija

teikts: ««Raganā» dabūjām pārliecināties, ka Biruta Skujeniek patie-

šam Maskavā ir ko mācījusēs. Būtu vēlams, ka Jaunais Rīgas teātris,

kura sieviešu spēki pēc Skaidrītes aiziešanas ir diezgan vāji, izpildītu

šo robu ar Birutu Skujeniek, kura teātra mākslu ņem tiešām nopietni.

Dažus no Aspazijas maigajiem dzejolīšiem viņa nodeklamēja nepār-

spējami.»
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10 Rainis šeit runā par B. Skujenieces 5. (18.) nov. atklātni ar viņa

portretu (73368), kas bija iespiests Cēsis J. Ozola apgādā.
11

Skat. 104. vēstules 7. piezīmi.
12 B. Skujenieces dēlēns Rainis.

18 Rainis te, domājams, atsaucas uz B. Skujenieces dzejoļiem «Dzim-

tenei» un «Ikdiena», kuri bija publicēti «Izglītības» 10. (736. lpp.) un

11. numurā (822. lpp.).
14 B. Skujenieces draudzene Anniņa, kura palaikam parakstīja Rai-

nim un Aspazijai adresētās aktrises vēstules, kā arī sūtīja viņiem svei-

cienus ar B. Skujenieces starpniecību.

198.

D. Stučkai

Kastaņolā 1909. gada 9. decembrī (204. lpp.)

Vēstules melnraksts (17037). Uz tās pašas lapas ir arī melnraksts

vēstulei P. Stučkām ar datējumu «9. 12.9.». Pirmpublicējums A, 1932,

408. nr., 15. lpp., ar sīkām atšķirībām.

1 Viena no Raiņa pieminētajām «kartiņām» ir D. Stučkas 2. (15.) nov.

r.tklātne (77141), uz kuras redzama A. Kiseļova gleznas «Parks

septembri» krāsaina reprodukcija. Otru atklātni nav izdevies atrast.

2 Rainis te runā par 1910. g. vasarā paredzēto D. un P. Stučku ār-

zemju braucienu. Pēc «ilggadējas sāpīgas atsvešināšanās, nesaprašanās

un sāpīgiem pārpratumiem» (tā izteicās D. Stučka ap to laiku rakstītā

atklātnē; 28785) Raiņa un viņa māsas attiecībās pēdējā laikā arvien

jūtamāk iezīmējās pavērsiens uz agrāko sirsnību, intimitāti un uzti-

cēšanos. Kā abi Stučkas, tā ari Rainis cerēja, ka gaidāmā tikšanās pil-

nīgi izkliedēs atsvešināties ēnas viņu starpā.
8 D. Stučka Pēterburgā bija sastapusies ar Bisnieka fonda komisijas

locekli A. Čiksti un pēc sarunas ar viņu 2. (15.) nov. atklātnē bija iro-

niski konstatējusi: «.. kamēr beidzot Izspriedīs fonda jautājumu, kas

var vilkties tik ilgi kā Marka Tvena slavenā procese par Rind-

(leischkontrakt — pabalstāmie Morvr hojkkh npoTHHVTb.» Izteikusi šai

sakarā līdzjūtību Rainim un Aspazijai, D. Stučka steidzās piedāvāt brā-

lim materiālu jialidzību.
4 Bisnieka fonda prēmija.
8 Tikko bija pabeigta luga «Zelta zirgs».
• Aspazijas veselības stāvoklis kopš saslimšanas 1908. g. aug. gan-

drīz nebija uzlabojies.
7 Itālijā.
8

Minētajā atklātnē D. Stučka rakstīja: «Man patīkami, ka es esmu

bijuse Tavā pilsētelē un varu iedomāties tās vietiņas, pa kurām Tu

staigā; sveicini no manis mīļo kastanijas koku, zem kura ēnas Tu

strādā.»
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199.

P. Stučkām

Kastaņolā 1909. gada 9. decembri (205. lpp.)

Vēstules melnraksts (17037). Uz tās pašas lapas ir ari melnraksts

vēstulei D. Stučkai. Pirmpublicējums.

1 Tiesas prāvā pret «Kluso grāmatu» P. Stučka bija izdevēju aiz-

stāvis.

3 Rainis te atsaucas uz K. Kurševica 29. okt. (11. nov.) vēstuli no

Pēterburgas (24196).
•

Skat. 188. vēstules 2. piezīmi.
4

Kā liecināja A. Deglava 11. (24.) nov. vēstule (16281), Krājaiz-
devu kases valde un ar kasi saistītās aprindas izplatīja baumas, it kā

P. Stučka ar savu principiālo nostāju būtu apzināti kaitējis prēmiju

jautājuma izšķiršanai.
5 D. Stučkai.

200.

E. Birzniekam-Upītim

Kastaņolā 1909. gada 13. decembrī (206. lpp.)

Atklātne (18009). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņo-

las pasta zīmoga. Atklātne adresēta: Russie. M. E. Birsneek. Moscou,

TBepcKaa, a- OaAbit-OeHHa N» 168, Tay 3. Enp3HeK.

1
Da)a no Aspazijas dzejoju krājuma «Saulains stūrītis» manu-

skripta.
3 1909. g. Ziemsvētki.

3 «Zelta zirgs».
4 Šie Raiņa plāni neīstenojās.
5

21. nov. (4. dcc.) atklātnē (18866) E. Birznieks-Upītis lūdza abus

dzejniekus pārtulkot šo franču rakstnieka darbu.

6 Latviešu Kultūras biedrība. Rainis te atsaucas uz A. Deglava 11.

(24.) nov. vēstuli (16281), kurā bija izklāstīti biedrības tuvākie plāni

grāmatu izdošanas jomā.
7 Skat. 145. vēstules 7. piezīmi.
8 šeit pieminētā grāmata pirms emigrēšanas bija Raiņa personiskajā

īpašumā, taču 1909. g. vasarā dzejnieka mājās atstātajā bibliotēkā

A. Deglavs to vairs nebija atradis.

201.

L. Kalniņai

Kastaņolā 1909. gada 21. decembrī (206. lpp.)

Atklātne (120383). Uz atklātnes nav ne adreses, ne pasta zīmoga.

Pirmpublicējums. Adresāts noteikts pēc atklātnes satura, datējums —

pēc Raiņa piezīmju grāmatiņas.
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1 Uz Raiņa izvēlētās atklātnes redzamas mazas meitenītes, aplūko»

jot tikko saņemtās Ziemsvētku dāvanas.

*
L. Kalninas radinieces vai paziņas no viņas dzimtas puses — Za-

hniekiem. 13. (26.) aug. atklātnē (26367) L. Kalniņa arī viņu vārdā

bija izteikusi sajūsmu par nesen kopīgi pārlasīto «Uguni un nakti».

* Skat. 173. vēstules 1. piezīmi.
* R. Pētersones (Maijziedites) brālis Konrāds Pētersons joprojām

uzturējās Īrijas galvaspilsētā Dublinā, kur studēja inženieru fakultātē

ua aktīvi piedalījās gan Īrijas Sociāldemokrātiskās partijas darba, gan

s.vas augstskolas sabiedriskajā dzīvē.

* Rainis šeit atsaucas uz L. Kalniņas sirsnīgajiem līdzjūtības aplie-

ci; jumiem neveselajai Aspazijai un novēlējumu viņam pašam: «Daudz

■peka, daudz pacietības Elziņu kopt...» (26367).

202.

J. Vecozolam

Kastaņolā 1909. gada 25. decembrī (207. lpp.)

Vēstules melnraksts (17155). Pirmpublicējums.

1 Rainis šeit runā par J. Vecozola 13. nov. vēstuli (17801), kā arī

16. okt. un 9. dcc. atklātnēm (18641 un 18929). Piektā gada emigrants

žurnālists J. Vecozols 1909. g. rudenī bija pārcēlies uz Ņujorku un

darbojās Amerikas Sociālistiskās strādnieku partijas federācijas izdo-

tajā laikrakstā «Proletāriets». Minēta
ja korespondencē J. Vecozols stās

tīja par Ņujorkas latviešu dzīvi, par viņu nogrupēšanos divās organizā-

cijās — uz Amerikas Sociālistiskās partijas un Sociālistiskās strādnieku

partijas idejiskas bāzes, raksturoja atšķirības abu grupējumu starpa

utt. Sociālistiskās strādnieku partijas latviešu biedru vārdā viņš lūdza

Raini un Aspaziju kļūt par laikraksta «Proletāriets» līdzstrādniekiem

* 9. dcc. J. Vecozols rakstīja, ka viņa kandidatūra ar labam izre-

dzēm izvirzīta uz «Proletārieša» redaktora posteni un ka viņš aģitējot

par to, lai izdevums «tiktu j>aplašināts par nedējas žurnālu, paplaši-

nātu programmu un par visām lietām levestu arī beletristiku, kur iz-

koptu proletārisku mākslu».

203.

K. Kurševicam

Kastaņolā 1909. gada 27. decembrī (207. lpp.)

Vēstule (17171). Pirmpublicējums. Adresāts un datējums noteikti

pēc vēstules satura un Raiņa piezīmju grāmatiņas.

13. (16.) dcc. vēstule (29842), kurā K. Kurševics ziņoja par savu

pārcelšanos uz Liepāju un stāšanos darba laikraksta «Dzīve» ledakcija.
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■ Rainis te atsaucas uz P. Sējas 19. nov. vēstuli (29049).
s K. Kursevics, bijušais žurnāla «Vārpas» (1908) līdzstrādnieks, acīm-

redzot bija nonācis konfliktā ar saviem agrākajiem kolēģiem, kuri

tagad darbojās laikraksta «Vārpas» redakcijā.
4 K. Kursevics minētajā vēstulē Raini un Aspaziju bija lūdzis sūtīt

«Dzīves» redakcijai gan daiļdarbus, gan publicistiku.
6 Laikraksta «Dzive» brīveksemplārs.
8 «Zelta zirgs».

204.

E. Birzniekam-L'pitim

Kastapolā 1909. gada 28. decembrī (208. lpp.)

Atklātne (17958). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Raiņa

piezīmju grāmatiņas. Kastaņolas pasta zīmogs — 29. 12.9. Atklātne

adresēta E. Birzniekam-Upītim uz Benkendoria un Ko firmas kantori

Baku.

1 Šeit acīmredzot pieminēts avanss no Derīgu grāmatu nodaļas par

F. Sillera «Laupītāju» tulkojumu. Kaut gan nodajai pavasari lesniegto

tulkojuma eksemplāru E. Birznieks-Upītis vēlāk bija licis paņemt at-

pakaļ, izmainoties piedāvātajiem honorāra noteikumiem, viņš nodaļai

to bija nodevis atkārtoti. Tomēr arī šoreiz Derīgu grāmatu nodaļa

«Laupītājus» neizdeva.

* Kā liecina E. Birznieka-Upiša 5. (18.) dcc. atklātne (105716), šajā

sūtījumā bija P. Kalderona «Salameas tiesneša» tulkojuma manu-

skripts, P. Merimē «Zakērijas» krievu izdevums un A. Lugovoja stāsts

«AooeA ero!». Pēdējos divus daiļdarbus E. Birznieks-Upītis lūdza «pie

vaļas pārtulkot (protams, no oriģināla).
8

Minētajā atklātnē E. Birznieks-Upītis Rainim bija solījis Maskavā

sagādāt šo grāmatu.

4 Novembra pirmajā pusē rakstītā E. Birznieka-Upīša vēstulē Rai-

nim (105726) bija teikts: «Vai neatrodat, ka Eldgasts savās «Zvaig-

žņotās naktīs» ļoti bieži viesojies pie Pšebiševska? Lasot pēc «Homo

sapiens» «Zvaigžņotas naktis», man vismaz izlikās, ka pēdējās rakstī-

tas zem visai dziļa iespaida, pat stila ziņā.»

8 A. Deglavam.

205.

A. Gulbim

Kastaņolā 1909. gada 30. decembrī (209. lpp.)

Vēstule (18510). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc vēstules

satura un Raiņa piezīmju grāmatiņas.
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1 A. Gulbja 9. (22.) dcc. vēstule no Pēterburgas (16495).
2 1909. g. Ziemsvētki.

8 A. Gulbja iecere izdot «latviešu Reklāmu», resp., lētu masu uni-

versālbibliotēku. Minētajā vēstulē A. Gulbis detalizēti izklāstija savu

plānu un uzaicināja Raini par universālbibliotēkas sastādītāju un re-

daktoru.

4 Izdot «periodisku, resp., sistemātisku» grāmatu sēriju, kurā būtu

letverts plašs latviešu un cittautu autoru sacerējumu klāsts, A. Gulbis

bija iecerējis jau 1902. g. (skat. viņa 1902. g. 10. (23.) febr. vēstuli

Rainim; 21107). Arī toreiz A. Gulbis Raini un Aspaziju bija uzaicinā-

jis par izdevuma galvenajiem līdzstrādniekiem, Rainim bez tam pie-

dāvājot «pilnīgu vadību». A. Gulbim tomēr neizdevās dabūt oficiālu

at)auju ši pluna realizēšanai.

6
A. Gulbja luga «Kaspars un Biruta». Ar šo savu sacerējumu autors

bija nodomājis iekarot gan krievu, gan vācu skatuvi, un pēc viņa lū-

guma 1909. g. pirmajā pusē Aspazija lugu bija pārtulkojusi vācu va-

lodā. Taču A. Gulbja plāni cieta neveiksmi. Minētajā vēstulē viņš

Rainim stāstīja: «[..] ar savu lugu es izmēģinājos vienīgi pie krie-

viem, un galu gala iznāca tā, kā Tu man agrāk pāris vēstulēs liki iz-

prast: vēl jāizstrādājas... [..] Tādēļ uz nākošu gadu lūkošu lugu pār-

strādāt, pie kam vecā izstrādājumā paliks daudz ja 2 pirmie cēlieni,

cits viss nāks jaunā tērpā un apgaismojumā.»
8

Skat. 172. vēstules 5. piezīmi.
7 Sajā sakarā A. Gulbis rakstīja: «Tā kā izdevums būs lēts, tad

honorāru esmu aprēķinājis 120 —150 rbļ. par katru numuru 5 —6

loksnes biezumā. So honorāru es aprēķinu caurmērā, kopa ar redi-

ģēšanu, vienalga, vai daži raksti tiktu pārdrukāti.., vai ari būtu tul-

kojami no jauna» (16495).
• J. V. Gētes «Fausts» Raiņa tulkojumā.
* «Kritik der reinen Vernunft» (vācu vai.) — «Tīrā prātā kritika»,

vācu lilozofa L Kanta apcerējums (1781).
10

«Abstammung des Menschen» (vācu vai.) — «Cilvēka izcelšanās»,

angļu dabaszinātnieka C. Darvina darba «Cilvēka izcelšanās un dzi-

mumizlase (1871) saīsināts nosaukums.

"
Aspazijas Raksti, kuri iznāca A. Gulbja apgādā Pēterburgā 1904. g.

12 Rainis šeit atsaucas uz A. Gulbja vēlēšanos: «Es Tevi lūdzu par

šo jautājumu nevienam ne vārda nebilst. Pirmkārt, es gribu reiz par

visām reizēm atsvabināties no vecām lietām un pirms tās nokārtot, lai

nebūtu veltas runas par jaunām. Otrkārt, es gribu jauno apgādienu

sēkt uz cieši komercieliem pamatiem, iepriekš par visu samaksādams,

un strādāt visā klusumā, ne no viena netraucēts, neapskausts un neno-

zakāts. Mans raibais mūžs mani uz tam spiež» (16495).

13 A. Gulbis bija atzīmējis, ka Pēterburgā palikšot līdz 1909. g.

25. dcc. (1910. g. 7. janv.), bet pēc tam došoties uz dienvidiem.
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206.

K. Kurševicam

Kastaņolā 1910. gada 18. janvārī (211. lpp).

Vēstule (17166). Pirmpublicējums A, 1932, 408. nr., 15. lpp., ar

nepareizu adresātu «Steinam, «Dzīves» redaktoram» un datējumu

«1909. gadā». Pārējās atšķirības nenozimigas. Adresāts noteikts pēc

vēstules satura, datējums — pēc Raiņa piezīmju grāmatiņas.

IK. Kursevics pēdējo, t. i., 1909. g. 24. dcc. (1910. g. 6. janv.),

vēstuli Rainim un Aspazijai (120160) bija rakstījis savā un kolēģu —

Liepājas laikraksta «Dzive» līdzstrādnieku vārdā, tādēļ Rainis šeit vēr-

šas pie visas avīzes redakcijas.
1 Skat. šī sējuma 207. lpp.
'

Rainis šeit acīmredzot atsaucas uz K. Kurševica centieniem pada-
rīt «Dzīvi» daudzpusīgāku un piešķirt tai progresīvāku nokrāsu.

4 K. Kurševics lūdza Rainim atļauju ievietot nākošajos «Dzīves»

numuros dažus no «Klusās grāmatas» dzejoļiem.

207.

L. Skujeniecei

Kastaņolā 1910. gada 18. janvārī (211. lpp.)

Tulkojums no vācu valodas. Vēstules melnraksts (17041). Pirmpub-

licējums. Adresāts noteikts pēc vēstules satura. Saglabājies arī otrs,

pēc satura līdzīgs šis vēstules melnraksta variants vācu valodā (17039).

Spriežot pēc Raiņa piezīmju grāmatiņas un 1910. gada 25. janvāra

vēstules B. Skujeniecei (127791), vēstule nav nosūtīta.

1 Rainis dod rezumējošu atbildi uz L. Skujenieces 1909. g. 28. dcc.

(1910. g. 10. janv.) vēstuli (128144), kura rakstīta ar nolūku panākt,

lai dzejnieks palīdzētu B. Skujeniecei iekļūt Jaunajā Rīgas teātrī. Ak-

trises māte, tāpat kā 1909. g. 5. (18.) aug. vēstulē (128146), uzsvēra,

ka Rainim tikai vajagot kategoriski pieprasīt, lai Laimdotas lomu

«Uguns un nakts» iestudējumā dotu B. Skujeniecei, un ceļš uz Jauno

Rīgas teātri viņai būšot vaļā.

2
Galvenā loma Aspazijas lugā «Vaidelote», kuru Jaunais Rigas te-

ātris bija iestudējis 1909. g. pavasari.

• 1909. g. ziemā, kad B. Skujeniece pirmoreiz bija pieteikusies strā-

dāt Jaunajā Rīgas teātrī.

4 Rainis te atsaucas uz G. Zemgaļa vēstuli, kas rakstīta, domājams,

ap 1909. g. dcc. vidu (29732).

5
Dzejnieks šeit runā par J. V. Gētes «Fausta» 1909. g. iestudējumu

Jaunajā Rīgas teātrī. B. Skujeniece nepamatoti uzskatīja, ka viņai

tajā oiiciali piedāvāta, bet velak atņemta Grietiņas loma.
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4 Sāda summa, kura esot ziedota «Uguns un nakts» inscenējuma

«priekšizdevumiem», bija minēta JDL 1909. g. 9. (22.) dcc. (285. nr.).
7 G. Zem galam.

208.

L. Skujeniecei

Kastaņolā 1910. gadā, ap 18. janvāri (212. lpp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstīta vēstules melnraksta (17039). Tul-

kojuma pirmpublicējums. Adresāts noteikts pēc vēstules satura, datē-

jums — pēc satura ziņā līdzīga melnraksta (17041) vēstulei tam pašam

adresātam. Spriežot pēc Raiņa piezimju grāmatiņas un 1910. g. 25. jan-

vāra vēstules 13. Skujeniecei (127791). vēstule nav nosūtīta.

IL. Skujenieces znots J. Dambekalns darbojās vairākās legālajās
biedrības. Rainis acīmredzot u/skatija, ka viņš varētu sekmēt tā sau-

camo mazo biedrību aktīvāku iesaistīšanos «Uguns un nakts» iestudē-

dējuma subsidēšanā.

2 Rainis te atsaucas uz L. Skujenieces izteikumiem 1909. g. 28. dcc.

(1910. g. 10. janv.) vēstulē (128144).
•

L. Skujeniece minētajā vēstulē stāstīja, ka viņa kopā ar meitu

un znotu esot nodomājusi nākotnē iegādāties lētu gruntsgabalu Vi-

dzemes jūrmalā un uzcelt tur lauku māju. Tālāk viņa starp rindām

deva mājienu, ka Rainis un Aspazija pēc dažiem gadiem varētu sle-

peni atgriezties dzimtenē un dzivot viņu mājā, neviena nepazīti un

netraucēti.

4 Tajā pašā reizē L. Skujeniece rakstīja: «Es jūtos ļoti jauna. Kas

zina, varbūt esmu jau nodzīvojusi pusi mūža, taču es jūtos tā, it kā

man būtu jāsasniedz vismaz 200 gadu vecums.»

209.

B. Skujeniecei

Kastaņolā 1910. gada 23. janvārī (213. lpp.)

Vēstule (107260). Pirmpublicējums RGGr, 1980, 63.-66. lpp., ar

nenozīmīgām atšķirībām. Datējums noteikts pēc vēstules satura, Raiņa

piezīmju grāmatiņas un B. Skujenieces 1910. g. 3.—5. (16.—18.) jan-

vāra vēstules Rainim (128151). Vēstule nosūtīta uz Rīgu reizē ar otru,

divas dienas vēlāk uzrakstītu vēstuli B. Skujeniecei (127791).

1 25. janv. rakstītā Raiņa vēstule B. Skujeniecei. (Skat. ii sējuma

221. lpp.)
2 B. Skujenieces 3.-5. (16.—18.) janv. vēstule Rainim.

1 Skat. 143. vēstules 8. piezīmi.
4 1909. g. 30.—31. dcc. (1910. g. 12.—13. janv.) vēstulē (128000)

B. Skujeniece bija žēlojusies par Jaunā Rigas teātra vadības ne-
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smalkjūtīgo izturēšanos pret viņu, par to, ka viņa neesot varējusi

tēlot Antiņu «Zelta zirga» iestudējumā un nedabūšot arī ne Laimdotas

lomu «Ugunī un naktī», ne Mirdzas — «Vaidelotē», kritizēja Jaunā

Rīgas teātra aktieru spēli «Zelta zirga» izrādēs utt.

* Skat. divas iepriekšējās vēstules L. Skujeniecei.
8 31. dcc. (13. janv.) B. Skujeniece Rainim rakstīja: «Mījais Jānit,

neviena cilvēka draudzību es tā nepūlos iegūt kā Tavējo. Es saku

«draudzību», tas ir pārāk daudz! — tik daudz es negaidu, es esmu

par unvvissend [(vācu vai.) — maz zinoša], lai Tev butu draugs. Tikai

tā labi ieredzēt mani, kaut to varētu. Es jau Tevi tā mīlu kā sauli pie

debesīm. Ja Tevis nebūtu, es nezinu, kas es būtu. Pa tumsu es mal-

ditos. Es mīlu katru Tavu vārdu, katru Tavu domu, kā mī]ās saules

stariņus. Es domāju, kā Tu doma, un jūtu, kā Tu jūti. Tu arvien esi

pie manis. Pie Tevis es arvien prasu padomu priekš katra so|a.»
7

Dzejnieks šeit un turpmāk atsaucas uz B. Skujenieces pašrakstu-

rojumu minētajā vēstulē.

8
Falsche Bescheidentieit (vācu vai.) — mākslota pieticība.

9 Rainis te acīmredzot runā par kādu no savām iecerētajām lugām.
10 B. Skujenieces 3.-5. (16.—18.) janv. vēstulē bija teikts: «.. šo-

vakar esot repertuārkomisijas sēde; spriedīšot par «Raganu»; izdalī-

šot lomas. Es tūlīt ņēmu un uzrakstīju vienu īsu «šripti» direkcijai,

sak, lai dod man Liesmu «Raganā» un ka honorāra nepaģēru! Redzes,

ko nu viņi teiks. [..] Ja es mīļajam Dieviņam ticētu, es tagad visu

vakaru gauži lūgtu viņu, lai apgaismo to «kungu» prātus, ka tie man

atvērtu tos paradīzes vārtus!»

" 1909. g. 30.—31. dcc. (1910. g. 12.-13. janv.) vēstulē B. Skuje-

niece stāstīja par savu uzstāšanos jūrskolnieku vakarā: «Izrīkojumā

pirmās vietās redzu tādus sirmus vācu lielkungus. Domāju, tie taisīs

skandālu par manam deklamācljām. Domāju, jādeklamē kas ar skaistu

valodu, lai viņi pabrīnās. Deklamēju «Pasaciņu». Zālē bija kluss, kluss.

Vācieši man tik stipri aplaudēja, ka uz acumirkli aizmirsa visu savu

vāciešu lielkungu cienību. Esot man vairāk aplaudējuši nekā vācu

priekšnesumiem.»
12 Rainis šeit citē iepriekšējā piezīmē minēto B. Skujenieces vēs-

tuli.

210.

K. Ķirpēnam

Kastaņolā 1910. gada 24. janvārī (216. lpp.)

Vēstule (18058). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc vēstules

satura, K. Ķirpēna 1910. g. 6. (19.) janvāra vēstules Rainim (28652)

un dzejnieka piezīmju grāmatiņas. Reizē ar šo vēstuli uz Rīgu nosūtīti

norādījumi «Uguns un nakts» inscenēšanas komisijai (18044).
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I K. Ķirpēna 1909. g. 27. okt. (9. nov.) vēstule no Podolskas guber-

ņas (28651), kur viņš uz laiku strādāja par tehniķi kādā cukura fab-

rikā.

3
Rainis šeit un turpmāk atsaucas uz pēdējo K. Ķirpēna vēstuli, kas

bija rakstīta 6. (19.) janv. — pēc viņa atgriešanās Rīgā.
•

Sī Raiņa piezīme acīmredzot jāsaprot kā lūgums K. Ķirpēnam,

kurš bija ievēlēts par Skatuves biedrības sekretāru, parūpēties par

«Zelta zirga» izrāžu sekmīgu norisi.

4 Honorārs no Jaunā Rīgas teātra.

8
«Raganas» publikācija (MVM, 1896, 10. nr, 712.—727. lpp.; 11.

nr., 823.-832. lpp.; 12. nr., 877.-886. lpp.) šeit pieminēta sakarā ar

K. Ķirpēna lūgumu, lai Aspazija steidzami izsūta uz Rīgu lugas PV

Cēliena beigas un V cēlienu. So fragmentu trūka «Raganas» eksem-

plāru, ar kuru strādāja inscenējuma režisors A. Mierlauks.
6

P. Zālīte, bijušais MVM redaktors.

7 Skat. 205. vēstules 11. piezīmi.

8

Aspazijai vēl arvien nebija izmaksāta iepriekšējā gada augustā

Izsludinātā Bisnieka fonda prēmija.
9 Skat. 194. vēstules 5. piezīmi.

10 Otīlija Muceniece, viena no Jaunā Rīgas teātra vadošajām aktri-

sēm, kontraktu ar teātri bija noslēgusi tikai līdz 1910. g. 15. (28.) sept

Pēc tam viņa bija nodomājusi braukt uz Berlīni, lai papildinātos ska-

tuves mākslā E. Reihera Dramatiskās mākslas augstskolā.

II
«Uguns un nakts» iestudēšanas plāns tika detalizēti apspriests

Skatuves biedrības Teātra komisijas 2. (15.) janv. sēdē. K. Ķirpēns

Rainim par tās norisi stāstīja: «Tu esot rakstījis, ja nemaldos, Gusta-

vam par režiju un vēlējies, lai Duburs to uzņemtos. Duburs no tam

minētā sēdē atteicās tādēj, ka viņam fiziski neesot iespējams uzņem-

ties tādu darbu. Daudz laika viņam atņemot dramatiskie kursi, un pie

tam viņš esot stipri savārdzis. «Uguns un Nakts» izrāžu realizēšanai

ievēlēja sevišķu komisiju no teātra komisijas locekļiem un uzdeva tai

lūgt Duburu, lai tas būtu piepalīdzīgs pie lugas sagatavošanas. To Dv

burs apsolīja. Tātad režija iznāktu Mierlaukam, bet tomēr Duburs

nodotu viņam pilnīgi sagatavotus aizrādījumus» (28652).

13 Rainis šeit atspēko Teātra komisijas sēdē izteikto J. Dubura ap-

galvojumu, it kā «Uguns un nakts» esot operas librets. Sāds viedoklis

acīmredzot izrietēja no tā, ka sākotnēji «Uguni un nakti» Rainis bija

iecerējis kā darbu, ar kuru piedalīties Rīgas Latviešu biedrības

Mūzikas komisijas 1903. g. izsludinātajā konkursā par labāko operas

libretu ar latviešu vai lietuviešu vēstures vai folkloras vielu.

13
Faktiski Rainis vēstulei pievienoja trīs lapiņas ar plašiem norā-

dījumiem «Uguns un nakts» inscenēšanas komisijai (skat. šī sējuma

219.—221. lpp.).
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14 Norādījumi par dekorāciju un kostīmu veidošanu «Uguns un nakts»

iestudējumam (skat. šī sējuma 163.—167. lpp ), kurus Rainis, izmantojot

H. Asara starpniecību, J. Kugam bija nosūtījis jau 1909. g. maija

pirmajā pusē.
15 Priekšlikums Izrādīt «Uguni un nakti» 1910. g. vasarā Rīgas Lat-

viešu biedrības rīkotajos V dziesmu svētkos, kurus sabiedrības progre-

sīvā daļa boikotēja jau sagatavošanas periodā, tika izteikts tajā pašā

Teātra komisijas sēdē (|>ar to liecina F>. Skujenieces 3.-5. (16.—18.)

janv. un K. Ķirpēna 6. (19.) janv. vēstules Rainim; 128151 un 28652).
16 Minētajā termiņā Rainis nevienu jaunu drāmu neuzrakstīja.
17 So viencēlienu, kas iekļauts A. Gulbja 1903.—1904. g. izdotajos

J. V. Gētes Rakstos, tulkojusi Aspazija.
18 Skat. 149. vēstules 4. piezīmi.
19 lesj)ējams, «Boass un Rute».

80 Rīgas Latviešu amatnieku palīdzības hiedribas Krājaizdevu kases

kārtējā gada pilnsapulce, kura bija paredzēta marta sakumā. ,
21 Rīgas Politehniskā institūta studentu pulcina izdotais A. Kurcija

pirmais dzejoļu krājums (1910).
22

Rainis te atsaucas uz G. Zemgaļa priekšlikumu ap 1909. g. dcc.

vidu rakstītā vēstulē (29732).
23

Laikraksts par Jaunā Rigas teātra izrādēm bija pārstājis rakstīt

kritika F. Mierkalna un teātra darbinieku konflikta dēļ (skat. turpmāk).
24 JDL redakcijas vārdā šādu piedāvājumu Rainim 1909. g. 30. nov.

(13. dcc.) vēstulē (29395) bija izteicis E. Pīpiņš.

211.

Lugas «Uguns un nakts» inscenēšanas komisijai

Kastaņolā 1910. gada 24. janvārī (219. lpp.)

Vēstule (18044). Pirmpublicējums LM I, 293.-295. lpp., ar lieku

teksta daļu, nepareizu adresātu un datējumu; pārējās atšķirības neno-

zīmīgas. Raiņa muzejā trim vēstules lapiņām kļūdaini pievienota ce-

turtā, kas, spriežot pēc satura, ir 1911. g. 16. februāri K. Ķirpēnam

rakstītās vēstules fragments. Tā kā tas iekļauts arī pirmpublicē-

jumā, visa vēstule nosacīti datēta ar 1911. g. un kā tās iespējams ad-

resāts minēts K. Ķirpēns. Saglabājies vēstules noraksts Aspazijas rok-

raksta (18044). Datējums noteikts pēc Raiņa piezīmju grāmatiņas. Vēs-

tule adresātam nosūtīta ar K. Ķirpēna starpniecību.

1 Skat. 210. vēstules 12. piezīmi.
* «Brcruf von Messina» (vācu vai.) — «Mesīnas līgava».
8 Rainis te atsaucas uz K. Ķirpēna 6. (19.) janv. vēstulē (28652)

sniegtajām ziņām.

4 VVurden skandierl (vācu vai.) — tika skandēti.
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212.

B. Skujeniecei

Kastaņolā 1910. gada 25. janvārī (221. lpp.)

Vēstule (127791). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc vēstules

satura, Raiņa 1910. g. 23. janvāra vēstules B. Skujeniecei (1072G0) un

dzejnieka piezīmju grāmatiņas. Vēstule nosūtīta uz Rīgu reizē ar

23. janvāra vēstuli tam pašam adresātam.

1 Sis Raiņa apgalvojums izrādījās pārsteidzīgs.
2 Rainis šeit atsaucas uz B. Skujenieces 3.—5. (16.—18.) janv. vēs-

tuli (128151), kurā viņa rakstīja: «.. visi runājot nākošu gadu mani

angažēt. Es nemaz nevaru angažēties ļauties. Es savu balsi samaitāšu

un savu veselibu tur uz skatuves. Vajaga izdomāt kaut kādu priekšli-
kumu par viesu izrādēm dažas reizes mēnesī.»

J Skat. 183. vēstules 4. piezīmi.
* 1909. g. It. (24.) dcc. atklātnē (21017) B. Skujeniece bija atzīmē-

jusi, ka J. Duburs strādājot «nopietnāk nekā Maskavā».
5 A. Bērziņa recenzija par «Zelta zirga» iestudējumu Jaunajā Rīgas

teātrī («Latvija», 1909, 28. dcc. (1910. g. 10. janv ), 229. nr.).
6 J. Jansona (Brauna) raksts «Piezīmes par mūsu literatūru»

pas», 1910, 2. (15.) janv., 63. nr.; 6. (19.) janv., 64. nr.), kura otrajā

turpinājumā autors loti atzinīgi izteicās par Raiņa dzeju.
7 Sakarā ar Teātra komisijas si dc izteikto priekšlikumu izrādīt

«Uguni un nakti» vasarā «māmuļas» rīkoto dziesmu svētku laikā

B. Skujeniece izsaucās: «To taču Tu nekad nepieļausi, ka Tavu lugu

izlieto priekš tam, ka lai Veinberga «svētkiem» piedotu patiesi svi-

nīgu svētku nokrāsu!!» (128151).
• P. un H. Zālītes.

9 B. Skujeniece ziņoja, ku Jaunajā Rigas teātri ļoti gaidot ««Raga-

nas» beigas» un lūdza Aspaziju tās steidzami izsūtīt.

10
nAlles, was dv kochst, ist gut» (vācu vai.) — «viss, ko tu vāii,

ir garšīgs». Rainis pārfrāzējis B. Skujenieces apgalvojumu 1909. g.

30.-31. dcc. (1910. g. 12.—13. janv.) vēstulē: «Man patīk viss, ko Tu

raksti» (128000).

11 Dos Leibgericht (vācu vai.) — mīļākais ēdiens.

12 Rainis tikko bija saņēmis pēc «Zelta zirga» 6. (19.) janv. izrādes

noskatīšanās rakstītu atklātni (20066) no L. Kalniņas un vairākiem

jauniešiem. Tajā bija teikts: «Mēs, jaunie ļaudis, izsakām Jums vis-

sirsnīgāko pateicību par to baudījumu, kuru mums vakardiena snie-

dza ... «Katris, kas uz ļaudīm klausās, Katris, kas no mērķa vēr-

šas . . .», arī daudz citas skaistas vietas palicis mums pastāvīgi at-

miņā un sirdī.»

13 Sie Raiņa izteikumi dibinās uz pārpratumu. B. Skujeniece, aprak-

stīdama savus iespaidus par «Zelta zirga» uzvedumu Jaunajā Rīgas
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teātri, bija atzīmējusi, ka Antiņa lomas tēlotajam T. Amtmanim «pa-

mata tonis., pareizs priekš tas lomas no dabas dots» (128000). Savu-

kārt, noskatījusies Aspazijas «Vaidelotes» izradi tajā pašā teātri,

B. Skujeniece rakstīja, ka Amtmanis-Brieditis (t. t., T. Amtmana brālis

Alfrēds, kurš «Zelta zirga» izrādē nepiedalījās) runājot tik neskaidri,

ka pie labākās gribas nekā nevarot saprast (3. —5. (16.—18.) janv.

vēstule; 128151). Rainis, brāļus Amtmaņus nepazīdams, bija iedomājies,

ka B. Skujeniece abās vēstulēs runā par vienu un to pašu aktieri.

14
«Vaidelotes» uzveduma skatuves ietērpu un aktieru kostīmus

B. Skujeniece 4. (17.) janv. (128151) raksturoja sekojoši: «Dekorācijas,

kostīmi ir apbrīnojami skaisti, stilizēti. Viss ir pie kostīmiem tik vien-

kāršs: vienkāršas krāsas, vienkāršas Ūnijas; tomēr cik liels un skaists

viss kopiespaids. Un dekorācijas; es tā ko sapņojusi nebiju!»
" Minētajā vēstulē B. Skujeniece bija aprakstījusi personiska rak-

stura incidentu, kura dēl F. Mierkalns bija atteicies rakstīt JDL re

cenzijas par izrādēm Jaunajā Rīgas teātrī. Viņš pie tam bija panācis,

ka laikraksts neievietoja arī citu kritiķu atsauksmes par tām.

14 Rainis šeit acīmredzot runā par savu vēstuli L, Skujeniecei, kuras

melnraksti datēti ar 18. janv. (skat. šī sējuma 211. un 212. lpp.).
" Skat. 208. vēstules 3. piezīmi.

213.

J. Jankavam

Kastaņolā 1910. gada 29. janvārī (223. lpp.)

Vēstules melnraksts (17042). Pirmpublicējums.

1 J. Jankava grāmata «Viņu māksla» (1910) kas vērsta pret deka-

dentiem un individuālisma teorētiķi M. Valteru.

1
Raiņa «Zelta zirgs» un, domājams, Aspazijas «Saulains stūrītis»

* J. Jankavs «Viņu mākslā» (57. lpp.) starp citu bija atzīmējis, ka

M. Valtera pārmetumi J. Jansonam (Braunam) grāmatā «Latviešu kri

tika mākslas un zinību jautājumos» (1908, 21. lpp), it kā viņš savā

apcerējumā «Fauni vai klauni?» būtu iekļāvis no J. Jankava grāmatas
«Vecie elki mūsu jaunākajā literatūrā» norakstītas domas, ir nepa-

matoti.

214.

K. Ķirpēnam

Kastaņolā 1910. gada 31. janvāri (224. lpp.)

Vēstule (18057). Saglabājies vēstules melnraksta fragments (17043)

ar datējumu «31. I. 10.». Pirmnublicējums Datējums noteikts pēc meln

raksta un Raiņa piezīmju grāmatiņas.
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I K. Ķirpēna 14. (27.) janv. vēstule (124920).
3 K. Ķirpēna vēstulei pievienotais pārskats par Jaunā Rigas teātra

ieņēmumiem no Raiņa un Aspazijas oriģināllugu un tulkoto drāmu

izrādēm tekošajā sezonā lidz 1910. g. 13. (26.) janv.
a Inclusive (latiņu vai.) — ieskaitot.
4 Te atreferēta Līgotņu Jēkaba recenzija par «Zelta zirga» iestudē-

jumu, kuras pirmā da)a bija publicēta DzV 1910. g. desmitajā, t. i.,

14. (27.) janv., numurā.

6
Rainis šeit atsaucas uz K. Kasparsona cildinošajiem izteikumiem

par «Zelta zirgu», kurus lugas autoram ap 1909. g. dcc. vidu rakstītajā

vēstulē (29732) bija atreferējis G. Zemgais.
6

Rīgas Latviešu teātra, tolaik Interimteātra, direktors P. Ozoliņš.
7 Minētās Līgotņu Jēkaba recenzijas turpinājums DzV tika iespiests

1910. g. 16. (29.) janv. (12. nr.).
8

Rainim 12. (25.) janv. vēstulē (28530) par to ziņoja JDL lidzstrād-

nieks H. Asars.

9 E. Birznieks-Upitis. Atteikumu nodot «Zelta zirgu» «Dzirciem-

nieku» apgādam Raiņa vēstulēs nav izdevies atrast. Piezīme 1909. g.

13. dcc. atklātnē (skat. šī sējuma 206. lpp.) drizāk saprotama kā piekri-

šana iepriekš izteiktajam E. Birznieka-Upīša piedāvājumam.
10 Rigas Latviešu amatnieku palīdzības biedrības Krājaizdevu kase.

II Rīgas Politehniskā institūta studentu pulciņš, kas izdeva A. Kur-

cija dzejoju krājumu «Saules bēdas» (1910).
12 Aizdevēju grupa, kurā ietilpa G. Zemgais, A. Kreplins, J. Grau-

diņš, A. Priedkalns v. c.

13 Liekas, ka Rainis A. Deglavu tobrīd negribēja apgrūtināt cita

iemesla dēl: viņa pilnvarnieks vēl nebija sadziedējis 1909. g. de-

cembri satiksmes negadījumā iegūtos savainojumus.

14 Skat. 210. vēstules 5. piezīmi.
15 B. Priedīša adrese.

215.

Laikraksta «Vārpas» ekspedīcijal

Kastaņolā 1910. gada 31. janvārī (227. lpp.)

Vēstules melnraksts (29487). Pirmpublicējums.

216.

«Sociāldemokrātijas Vēstneša» redakcijai

Kastaņolā 1910. gada janvāra beigās (227. lpp.)

Vēstules melnraksts (17040). Pirmpublicējums. Aptuvenais datējums

noteikts pēc vēstules satura un K. Zuša 1910. g. 10. februāra vēstules

Rainim (120301).
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1 Bojā gājušā revolucionāra A. Herteļa piemiņai veltits biogrāfisku

un atminu materiālu krājums, kuru bija nodomājuši izdot Ā. Herteļa

radinieki un ciņu biedri ar Raini kā sastādītāju priekšgalā. Publicēt

krājumu neizdevās.

217.

J. Dravniekam

Kastaņolā 1910. gada 3. februārī (227. lpp.)

Vēstule (59762). Pirmpublicējums A, 1932, 411. nr., 15. lpp., ar

nenozīmīgām atšķirībām.

1 1910. g. 23. janv. (5. febr.) J. Dravnieks atzīmēja savas enciklo-

pēdista un leksikogrāfa darbības 30 gadu jubileju.
2 J. Dravnieka sastādītā «Vācu-latviešu vārdnīca», kas nāca klajā

1910. g. febr. pirmajās dienās.

• Vēstule nav atrasta.

218.

P. Sējam

Kastaņolā 1910. gada 10. februāri (228. lpp.)

Vēstules melnraksts (17094). Varbūtējais adresāts un datējums no-

teikts pēc vēstules satura, P. Sējas 1910. g. 5. februāra vēstules Rainim

(120304) un dzejnieka piezīmju grāmatiņas.

IP. Sēja 5. febr. Rainim rakstija: «Es.. lasīju «Kluso grāmatu»

.. ar aizgrābtību. Tik lielisks un noskaņots iespaidsl «Klusā grāmata»

atspoguļo sevī atkal veselu laikmetu, pārbaudījumu un garīgas aug-

šanas cēlienu, — un tā kā pats šis laiks nekad nav aizmirstams, tā

ari «Klusā grāmata». [..] Mazā latviešu tautiņa, resp., proletariāts, var

lepns būt uz savu «Kluso grāmatu» — līdzīgas lirikas es nepazīstu
visā pasaules literatūrā.»

219.

H. Asarām

Kastaņolā 1910. gada 17. februārī (228. lpp.)

Vēstules melnraksta fragments (22942). Uz tās pašas lapiņas meln-

raksta fragments vēstulei A. Birkertam. Pirmpublicējums.

1 Der remc Tor (vācu vai.) — tīrais, skaidrais muļķis.
1

1910. g. 20. un 21. janv. (2. un 3. febr.) JDL beidzot bija publi-

cējusi recenziju par «Zelta zirga» iestudējumu Jaunajā Rīgas teātri,

kuras autors bija H. Asars. Recenzijā bija teikts: «Antiņš nekāro
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princesi, bet, kad dzird, ka viņas labā vajaga upurēties, viņš tiecas

pēc tam. Viņu pārvalda vispār tieksme pēc uzupurēšanās, pašam to

tomēr neapzinoties. Šai ziņā viņš ir tāds pats «lielais nesapraša», kāds

Vāgnera «der reine Tor» (pilnīgais un skaidrais mu|ķis) Parsifāls.

Viņš neapzinās, ka dara labu... Viņš sajūt tikai prieku par to, ka

kādam citam tas nācis par labu» (JDL, 1910, 20. janv. (2. febr.),

15. nr.). Rainis acīmredzot nav vatējis pieņemt šādu Antiņa tēla inter-

pretāciju,

220.

A. Pārķertam

Kastaņolā 1910. gada 17. februārī (228. lpp.)

Vēstules melnraksta fragments (22942). Uz tas pašas lapiņas meln-

raksta fragments vēstulei H. Asarām. Pirmpublicējums,

1 Rainis šeit atsaucas uz Līgotņu Jēkaba recenziju par «Zelta

zirga» iestudējumu Jaunajā Rigas teātrī (DzV, 1910, 14. (27.) janv.,
10. nr.; 16. (29.) janv., 12. nr.), kurā kritiķis, analizējot lugas «simbolu

valodu», secināja: «Daudz, ko mēs dzīvē aptinām ar paraduma melu

segu, simbolos var rādīt tiešāki, nesaudzīgāki, spilgtāki.»

221.

G. Zemgalam

Kastaņolā 1910. gada 20. februārī (229. lpp).

Vēstule (29596). Pirmpublicējums A, 1932, 410. nr., 15. lpp., ar

nenozīmīgam atšķirībām. Datējums noteikts pēc Raiņa piezīmju grā-

matiņas un piezīmes sveša rokrakstā virs vēstules pirmās rindas:

«20. 2. 10.».

1 Rainis tikko bija saņēmis 3. (16.) febr. atklātni no B. Skujenieces

(20742), kurā aktrise sašutusi stāstīja, ka viņai apsolīto Liesmas lomu

Aspazijas «Raganas» pirmizrādē Jaunā Rīgas teātra direkcija pēkšņi

nolēmusi atdot M. Smithenei, bet B. Skujeniece drīkstēšot uzstāties

tikai vēlākajās izrādēs.

2 Dzejnieks atkārtoti atzīmē, ka G Zemgaļa vadītas Rīgas Lat-

viešu amatnieku palīdzības biedrības Krājaizdevu kase Aspazijai

nav izmaksājusi Bisnieka fonda prēmiju.
• 1910. g. 25. febr. (10. martā) paredzētā Krājaizdevu kases gada

pilnsapulce.
* Rainis te runā par J. Dubura iesaistīšanu «Uguns un nakts» in-

scenējuma sagatavošanā.
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222.

B. Skujeniecei

Kastaņolā 1910. gada 21. februāri (229. lpp.)

Vēstule (107263). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc vēstules

satura un B. Skujenieces 1910. g. 3.—5. (16.—18.) februāra vēstules

Rainim (128001; 128003) un dzejnieka piezīmju grāmatiņas.

1 Attiecīga Raiņa atklātne nav atrasta.

1
B. Skujenieces 3.-5. (16.—18.) febr. vēstule, kurā aktrise visai

subjektīvi izskaidroja Jaunā Rīgas teātra direkcijas rīcību attiecība

uz tēlotājas izvēli Liesmas lomai «Raganas» pirmizrādē, kā arī aprak-

stīja citas teātra darbinieku G. Zemgaļa, H. Asara un A. Mierlauka

šķietamās intrigas pret viņu.
• Aspazijas vēstule Skatuves biedrības Teātra komisijai ar prasību

neatteikt B. Skujeniecei Liesmas lomu «Raganas» pirmizrādē (vēstuli

nav izdevies atrast). Aspazija to bija rakstījusi aktrises sniegtās vien

pusigās informācijas iespaidā un, spriežot pēc 15. marta vēstules

B. Skujeniecei (88894), vēlāk šo soli nožēloja.

223.

A. Deglavam

Kastaņolā 1910. gada 28. februārī (230. lpp.)

Vēstule (FBR, K. Egles i., 477, 26). Pirmpublicējums. Datējums no-

teikts pēc vēstules satura un Raiņa piezīmju grāmatiņas.

1
Seit netieši pieminēts nepelnitais Aspazijas pārmetums A. Degļa

vam 1909 g. 25. okt. vēstulē (FBR, K. Egles f., 477, 21). it kā viņš, pēr-
kot namu, būtu izmantojis Rigas Latviešu amatnieku palīdzības bied-

rības Krājaizdevu kases direktora P. Bisnieka pretimnākšanu. Sapraz

dams, cik loti Aspaziju aizskar viss. kas kaut attāli saistīts ar ne

patīkamo Bisnieka fonda lietu, A. Deglavs dgi Jaunu pratu uz viņu

neturēja.

2 So vēstuli nav izdevies atrast.

8 Par Ozolu dzejnieks šeit dēvē Cēsu izdevniecības toreizējos saim-

niekus, kuri Aspazijai vēl arvien nebija nomaksājuši nelaiķa J. Ozola

izrakstīto vekseli.

1 Rainis te runā par senu, pirmsemigrācijas perioda aizdevumu kā

dam Mihailovskim, no kura pretī viņš bija saņēmis vekseli. Aizbrau-

cot no dzimtenes, Rainis iekasēt šo paradu bija pilnvarojis Aspazijas

māti.

5 Nomas maksa par Jaundubultu vasarnīcas gruntsgabalu.

8 Sākot ar 1910. g. 16. (29.) janv. (12. ni.), luga turpinājumos tika

publicēta JDL fejetona pielikumā.
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7 Rainis te atsaucas uz H. Asara 1910. g. 12. (25.) janv. un tā paša

mēneša beigas rakstītajām vēstulēm (28530 un 28401), kurās atspogu-

ļojās Rīgas Politehniskā institūta studentu pulciņa neizlēmība attie-

cībā uz «Zelta zirga» izdošanu.

8 E. Birznieks-Upītis. Faktiski «Zelta zirgu» «Dzirciemnieku» vadī-

tājam Aspazija Raiņa uzdevumā atteica tikai 1910. g. 2. maija vēstulē

(18135).
9

A. Priedīte, atgriezusies Milovicē pēc Latvijas apmeklējuma, Rai-

nim un Aspazijai pavēstīja, ka Rīgā pat «prātīgi cilvēki» neticot abu

dzejnieku nabadzībai, jo «tik dumjš taču Pliekšāns nebūšot bijis, iz-

celt no trijām bankām 30 000 rubļus un neko nepaturēt!» (A. Priedītes

1910. g. 12. (25.) febr. vēstule; 21809). Tātad zināmas aprindas dzimtenē

vēl arvien ticēja revolūcijas laikā cara administrācijas dienderu iz-

platītajām baumām, it kā Rainis esot visparastākais banku aplaupītājs,

un uzskatīja, ka viņš un Aspazija emigrācijā dzīvo bez raizēm.

10 Šķiet, ka Rainis te runā par neirastēnijas lēkmēm, kuras pārpū-
lēšanās rezultātā viņu bija mocījušas iepriekšējos gados un kuru

katru brīdi varēja atkārtoties no jauna.
"

Aspazija pēc A. Deglava lūguma bija apņēmusies uzrakstīt ne-

lielu apcerējumu par viņa literāro darbību publicēšanai kādā periodiskā
izdevumā. 20. janv. vēstulē (FBR, X, Egles f., 477, 24) dzejniece A. Deg-

lavam bija pieprasījusi šim nolūkam nepieciešamos materiālus un tā-

lāk izteikusi sekojošu priekšlikumu: «Tu varētu arī pats uzrakstīt

priekš manis, ko Tu kā visīstāko par sevi gribētu, lai saka, otrs to

tā nezin, bez tam Tu zini, es pēc aroda esmu romantiķe, ne novēro-

tāja, es došu sintēzi, Tev man jādod analīze.» Atbildes vēstulē A. Deg-

lavs tad arī bija sniedzis plašu savas radošās personības un daiļrades

metodes pašraksturojumu, kā arī atzimējis dažādus rakstā izmantoja-

mus datus.

12 Rainis šeit piemin benefici, kuru O. Muceniece bija nodomājusi

sarīkot pirms aizbraukšanas uz ārzemēm. A. Deglavs 30. janv.

(12. febr.) vēstulē aktrises vārdā lūdza Aspazijai atjauju izrādīt tajā

viņas lugu «Sidraba šķidrauts».

224.

K. Ķirpēnam

Kastaņolā 1910. gada 4. martā (232. lpp.)

Vēstule (18048). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc vēstules

satura un Raiņa piezīmju grāmatiņas.

1 Dzejnieks te runā par satraucošo H. Asara vēstuli (28485), kura

bija rakstīta pēc B. Skujeniecei nodotās Aspazijas vēstules (skat. 222.

vēstules 3. piezīmi) nonākšanas Skatuves biedrības Teātra komisijā.

Tā bija stipri saduļķojusi atmosfēru Jaunajā Rīgas teātrī, un H. Asars



585

uzskatīja par nepieciešamu brīdināt Raini un Aspaziju no turpmākas

iejaukšanās teātra iekšējās lietās. īpaši viņš uzsvēra to, ka B. Skuje-

niece, izmantodama klaji nepatiesu informāciju un faktu sagrozīju-

mus, apzināti ievelkot abus dzejniekus zemās intrigās pret Jauno Ri-

gas teātri.

2 Sis Raiņa apgalvojums ir nedibināts, jo H. Asars vēstulē Ijpaši

pasvītroja, ka izsakot tikai savu personisko viedokli.

8 Paredzēdams, ka B. Skujeniece Skatuves biedrības Teātra komi-

sijai nevilcināsies iesniegt arī Raiņa vēstuli ar norādījumu dot viņai

Laimdotas lomu «Uguns un nakts» iestudējumā, H. Asars satraukts

rakstīja: «Un nu ar šādu privilēģiju.. nāks Biruta un spiedīs ar varu

viņu angažēt, ja arī direkcija, resp., kom[isija], Teātra kom[isijasļ

padome un pilnā sapulce v. 1.1. pēc savas labākās apziņas neatrastu

to par derīgu, pie tam par jebkuru cenu. Tādu uzspiešanu sauc par

morālisku izvarošanu, šinī gadījumā arī par naudas izspiešanu, un

visu to rīcību ar tādu vēstuļu apgādāšanu un izlietošanu par šantāžu.

Un Jūs atļaujaties izlietot sevi tādam ne vien morāliskam, bet ari

kriminālam noziegumam par ieroci!» (28485).
*

Uz to laiku, kad pilsētas valde būs uzcēlusi apsolīto namu jau-

nam, latviešiem paredzētam pilsētas teātrim.

8 Rainis šeit runā par Aspazijas paziņojumu, kuru JDL publicēja

22. febr. (7. martā) (43. nr.), t. i., trīs dienas pirms Krājaizdevu kases

pilnsapulces.
8 Jaunais Rīgas teātris bija iestudējis krievu rakstnieka V. Krestov-

ska romāna «rīeTep6yprcKne Tpvnipou» dramatizējumu ar nosaukumu

«Pēterburgas dzīves dūksnājā» (pirmizrāde 17. febr. (2. martā)). Sī

sacerējuma idejiskā ievirze bija reakcionāra.

7 Rainis te atsaucas uz laikrakstos publicēto ziņu, ka Skatuves bied-

ribas Teātra komisija nākamajā sēdē nolēmusi «ievēlēt dramaturgu,

kas lai sekotu dramatiskajai literatūrai un izraudzītos teātrī izrādā-

mās lugas» (JDL, 1910, 9. (22.) febr., 32. nr.).
8 G. Zemgais tobrīd bija Skatuves biedribas padomes, valdes un

Teātra komisijas, kā arī Jaunā Rīgas teātra direkcijas loceklis.

9 Par Jaunā Rīgas teātra dramaturgu tika ievēlēts H. Asars.

225.

A. Gulbim

Kastaņolā 1910. gada 19. martā (234. lpp.)

Vēstule (18565). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc vēstules

satura un Raiņa piezīmju grāmatiņas.

1 Rainis te runā par lētas masu universālbibliotēkas Izdošanas

ieceri. A. Gulbja apgādātās «Universālās bibliotēkas» pirmās burtnī-

cas sāka iznākt 1911. g.
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* Intensīvi strādājot, Rainis bieži juta nervu sistēmas agrāko gadu

j irslodzes sekas.

* A. Gulbja 1909. g. 9. (22.) dcc. vēstule (16495).

4 21. febr. (6. marta) vēstule (16397) A. Gulbis atzīmēja, ka ma-

nuskriptus pirmajiem piecdesmit izdevuma numuriem vajadzētu sagata-

vot līdz 1915. g. 1. janv., bet nākamajiem piecdesmit — lidz 1918. g.

Pai katra numura manuskriptu A. Gulbis plānoja maksāt honorāru 120

tub|u apmērā un solījās Rainim regulāri sūtīt noteiktas naudas sum-

mas, jau sākot ar 1910. g. 1. jūl.

* Pirmajām bibliotēkas burtnīcām A. Gulbis pagaidām bija izvēlē-

jies J. V. Gētes «Faustu», H. Ibsena «Branrtu», vācu jaunāko liriku,

l atviešu tautasdziesmas (konkrēti — darba dziesmas), A. Puškma «Bo-

lisu Godunovu», A. Pumpura «Lāčplēsi» vai Raiņa «Tālas noskaņas

zilā vakara», Aspazijas «Sidraba šķidrautu», G. Hauptmaņa «Ai=dēļus».

Dantes, Dž. Miltona un K. Hamsuna sacerējumus, bet nākamos izde-

vuma numurus — no divpadsmitā lidz divdesmitajam — pl.inoja at-

vēlēt zinātniska satura darbiem.

8
Populārā sērija «Reclam's Universa! Bibliothek», ko izdeva vācu

grāmatu izdevniecība «Reklāms» («Ph. Reclam jun.»).

7 Krievu izdevēja A. Suvorina apgādātā sērija «Aemeßaa fSir6.\no-

Tcna», kurā kops 19. gs. 80. gadiem nāca klajā plašs krievu un ār-

zemju autoru sacerējumu klāsts.

8
A. Gulbis minētajā vēstulē Izteica cerību, ka rudenī viņam var-

būt izdošoties apciemot Raini. Sis nodoms nepiepildījās.

9 Rainis te piemin Tiflisas (Thilisi) draugu dāvināto naudas summu

(30 rbļ.), kuru viņam 1909. g. sakumā bija atsūtījis E. Birznieks-Upītis.

226.

A. Priedītei

Kastaņolā 1910. gada 19. martā (235. lpp.)

Atklātne (15753). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Raiņa

{«iezīmju grāmatiņas. Kastaņolas pasta zīmogs — 20. 3. 10. Atklātne ad-

iesēta A. Pnedilei uz sanatonju Davosā.

1 A. Priedītes 14. marta atklātne no Vintertūras (19235), kur viņa

Lija uzkavējusies pa ceļam uz sanatoriju Davosā.

2 12. (25.) febr. vēstulē Rainim un Aspazijai (21809) A. Priedīte bija

atstāstījusi Rīgā saklausītas tenkas, it kā abu dzejnieku trūcīgie rMvtf

apstākļi esot i/l:kšan.is. šis atgadījums bija ienesis disonansi Raini

un Priedišu ģimenes citkārt sirsnīgajās attiecībās, jo dzejnieku smagi

aizskāra tik tuva cilvēka netaktiskā izturēšanās.
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227.

li. Pipiņam

Kastaņolā 1910. gada 22. martā (236. lpp.)

Vēstules fragments (18070). Pirmpublicējums. Adresāts noteikts pēc

vēstules satura, datējums — pēc Raiņa piezīmju grāmatiņas.

1 Rainis te atbild uz to E. Pīpiņa 1909. g. 23. febr. (8. marta) vēs-

tules (124927) daļu, kura biļa rakstīta «Uguns un nakts» inscenēšanas

komisijas uzdevumā. Tajā bija teikts: «Duburs atzīst, ka tas būtu

lieliski, ja koris varētu attiecīgās vietas norunāt. Bet pie latviešu ska-

tuves tagadējiem apstākļiem tas nekādā ziņā neesot iespējams. Tad

nu, pēc Dubura domām, cits nekas neatliek, kā attiecīgās vietas kom-

ponēt. Tā kā E. Melngailis grib «Ug. un nakti» sagatavot operai un

no atsevišķiem komponējumiem atsakās, tad cits nekas neatliek, kā

meklēt kādu citu mūzikas pratēju. Tika runāts ar N. Alunānu. Man tad

nu uzdeva par to Jums aizrakstīt un lugt no Jums drīzu atbildi, vai

Jūs esiet ar mieru, ka Jūsu lugu uzved tadā veidā, ka to proponē

Duburs?»

2
Dzejnieks šeit piemin norādījumus «Uguns un nakts» inscenēša-

nas komisijai, kurus viņš bija nosūtījis uz Rīgu 24. janv. reizē ar

vēstuli K. Ķirpēnam (18044). (Skat. šī sējuma 219.—221. lpp.)
* Faktiski lugas inscenēšanas priekšdarbiem bija savākts krietni

vairāk līdzekļu: 1910. g. janv. un febr. vien — 927 rubļi (JDL, 1910,

13. (26.) martā, 59. nr.).
4 1910. g. martā Jaunajā Rigas teātrī notika tiīs jaunu iestudējumu

pirmizrādes: L. Andrejeva «Anfisas» (T. Bangas skatuves darbības 10

gadu jubilejas benefice) — 26. febr. (11. marta), E. Cālīša «Gun-

daba» — 8. (21.) martā un Aspazijas «Raganas» — 10. (23.) maitā.

228.

B. Ekmanim

Kastaņolā 1910. gada 27. martā (237. lpp.)

Atklātne (139845). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Raiņa

piezīmju grāmatiņas. Kastaņolas pasta zīmogs — 28.3. 10. Atklātne

adresēta: Mr. B. Ekmann. Bern, VVeissensteingut.

1 B. Ekmaņa raksts par jaunāko holēras terapiju, kuru viņš bija

nosūtījis, domājams, «Dzimtenes Vēstnesim».

229.

K. Ķirpēnam

Kastaņolā 1910. gada 4. aprīlī (237. lpp.)

Vēstule (18059 un 18051). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc

vēstules satura, Raiņa 23. apriļa vēstules K. Ķirpēnam (17054) un

dzejnieka piezīmju giamatiņas.
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1 14. (27.) marta vēstulē (28655) K. Ķirpēns rakstīja, ka pūlējies

palīdzēt B. Skujeniecei, bet viņa Skatuves biedribas 1910. g. 22. lebr.

(7. marta) pilnsapulcē un laikrakstos (piemēram, publikācijā «Vārpās»

1910. g. 27. febr. (12. martā), 79. nr.) izmantojusi K. Ķirpēnu «kā

atbalstu veltīgiem strīdiem».

2 Rainis šeit runā par oficiālu paskaidrojumu «B. Skujenieces lietā»,

kuru Teātra komisija bija uzdevusi rakstīt K. Ķirj>ēnam.

* Steidzamākos jautājumus dzejnieks turpmāk atzīmēja uz atseviš-

ķas lapiņas (18051), kuru pēc tara pievienoja vēstulei.

4
Honorārs no Jaunā Rīgas teātra.

8 Atlīdzība par katru Raiņa tulkotās lugas Izrādi Jaunajā Rigas

teātri.

r K. Ķirpēns 14. (27.) marta vēstulē rakstija: ««Zelta zirgu» drukā

•Jļaunās] Dļienas) Lfapasļ» tipogrāfijā tā saucamo filistru un studentu

uzdevumā. Rēķinus pārzinās inž. A. Priedīts un stud. J. Nātipš.»

7 Rainis šeit runā par «Dzirciemnieku» apgādā tikko iznākušo

poēmas «Ave soli» pirmizdevumu, kura formāts bija 14X19 cm.

8 JDL feļetona pielikumā, kur turpinājās «Zelta zirga» publicē-

šana. (Tā tika pabeigta 17. (30.) apr., pielikumā pie laikraksta 87.

nr-a.)

9 Rainim acīmredzot nebija paticis, ka feļetona pielikumos pie

1910. g. 31. Janv. (13. febr.) un 6. (19.) febr. numuriem lugas teksts

bija iespiests vienlaidus slejas labajā pusē, bet kreisajā tam bija pie
vienotas remarkas. Raiņa vēstule E. Pīpiņam ar aizrādījumu, ka «Zelta

zirga» panti salikti neglīti, nav atrasta.

10
Attiecīgais lugas fragments iespiests JDL fejetona pielikumā 13.

(26.) martā (59. nr.).

11 Mākslinieka J. Madernieka zīmētais «Zelta zirga» pirmizdevuma

vāks veidots savādāk. Priekšplānā uz tā redzami melni kraukli, bet

tālumā aiz tumšām egļu galotnēm uz sarkana lona iezīmējas dzeltens

jātnieka siluets.

12
Vēlēdamies paātrināt grāmatas Iznākšanu, Rainis no šīs ieceres

atteicās.

13
Marta sākumā K. Ķirpēns «Uguns un nakts» Inscenēšanai bija

ziedojis 10, bet A. Kreplins — 15 rubļus.

14 Rainis te runā par Skatuves biedribas Teātra komisijas oficiālo

paskaidrojumu Aspazijai «B. Skujenieces lietā» (attiecīgā vēstule nav

atrasta) un tam pievienoto G. Zemgaļa privāto vēstuli (29597).

18 Sī atbilde nav atrasta.

18 K. Ķirpēns bija lūdzis Aspaziju lidz sezonas beigām pārstrādāt

«Sidraba šķidrautu» tā, lai cenzūra nevarētu iebilst pret lugas izrādī-

šanu Jaunajā Rīgas teātrī.
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17 Aspazijai Kastaņolā nebija vairāku viņas darbu izdevumu, un

Rainis šai sakarā K. Ķirpēnu bija lūdzis sagādāt A. Gulbja izdotos

dzejnieces Rakstus.

18 Kā rakstija K. Ķirpēns, J. Duburs sarunā ar viņu esot izteicies,

ka loti vajadzētu aizbraukt pie Raiņa, lai kopīgi sagatavotu iestudē-

šanai «Uguns un nakta» tekstu.

230.

G Zemgalam

Kastaņolā 1910. gadā, ap 5. aprili (239. lpp.)

Vēstule (29597). Pirmpublicējums A, 1932, 411. nr., 15. lpp., ar

datējumu «1910. gadā» un nenozīmīgām atšķirībām. Datējums no-

teikts pēc vēstules satura un Raiņa 1910. g. 4. aprija vēstules K. Ķir-

pēnam (18059).

1 G. Zemgaļa privātā vēstule (127719), kas bija pievienota Skatuves

biedrības Teātra komisijas oficiālajam paskaidrojumam Aspazijai
«B. Skujenieces lietā». G. Zemgais stāstīja, ka biedrības 1910. g.

22. febr. (7. marta) ārkārtējā pilnsapulce nolēmusi uzdot Jaunā Rīgas

teātra direkcijai angažēt B. Skujenieci, un tas ari tikšot darīts, ja vien

viņa atkal nepieprasīšot pārāk augstu atalgojumu. Aprakstījis B. Sku-

jenieces, kā arī O. Mucenieces pārspīlētās pretenzijas pret teātri,

G. Zemgais konstatēja: «Ar aktieriem iztikt var tik tādi, kam nervu

vietā ir virves un kas spēj saprast visas viņu dažreiz pat apbrīnoja-
mās iedomības.»

1 Kā ziņoja G. Zemgais, 1910. g. 15. (28) febr. O. Muceniece bija

atbrīvota no darba, jo nebija varējusi vienoties ar teātra administrā-

ciju par jaunā kontrakta noteikumiem.

* Minēto vēstuli (to nav izdevies atrast) O. Muceniece it kā Raiņa

vārdā bija uzrādījusi Teātra komisijai, lai pierādītu, ka «vienīgi viņa

var «Ug. un Naktī» Spīdaļas lomu tēlot» (127719).

* Šeit un turpmāk Rainis atsaucas uz februāra beigās rakstīto

H. Asara vēstuli (28485).

8 H. Asara recenzijās par 1910. g. 10. (23.) martā notikušo Aspa-

zijas «Raganas» pirmizrādi ar Liesmu — M. Smitheni (JDL, 1910, 13.

(26.) martā, 59. nr.) un otro lugas izrādi, kurā galveno lomu tēloja

T. Banga (JDL, 1910, 18. (31.) martā, 63. nr.), bija atsevišķas kritiskas

piezīmes, taču kopumā tās bija neapšaubāmi labvēlīgas gan «Raganas»

autorei, gan Jaunajam Rīgas teātrim.

*
Rainis šeit citē G. Zemgaļu, kurš savā vēstulē līdzīgi H. Asarām

atzīmēja, ka B. Skujenieces «incidents» esot pierādījis, «kādas nepa-

tikšanas, pārpratumi, asas sadursmes iznāk, ja autori diktē teāt-

rim, kam kādu lomu un kad spēlēt» (127719),
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7 Skatuves biedrīltts pilnsapulce.
'

Haupt- unri Stoatstiktion (vācu vai.) — valsts mēroga notikuma.

8 Skatuves biedrības 1910. g. 22. lebr. (7. marta) ārkārtējā piln-

sapulce.
10 G. Zemgais attiecībā uz B. Skujenieces nepamatotajām pretenzi-

jām algas jautājumā rakstīja: «Ja viņai prasības būs tikpat lielas kā

viņu gadu (100—150 rb. mēnesī), tad nezinu, vai vienosimies. Es,

grēcīgs lajs, vipu par tik lielu mākslenieci neatzīstu, ka viņai varētu

naksāt tikpat daudz kā māksleniecēm, kas savas spējas jau pieiadī-

jušas 10 gadu darb[ibas] laikā, nemaz nerunājot par to, ka viņa)

maksa pat vaii ik» (127719).

231.

A. Priedītel

Kastaņolā 1910. gada 9. aprīli (241. lpp.)

Atklātne (15754). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Raiņa

piezīmju grāmatiņas. Kastaņolas pasta ziniogs — 10.4. 10. Atklātne

adresēta A. Priedītei uz sanatoriju Davosā.

1 Šveices austrumda]as kūrortā Davosā.

232.

Aronu Matīsam

Kjstaņolā 1910. gada 10. aprili (241. lpp.)

Vēstule (FBR, Aronu Matīsa 1., 4, 5). Saglabājies konspektīvs vēstules

melnraksts (17045) ar datējumu «10.4.10.» un neliels uzmetuma Irag

ments uz vienas lapiņas ai uzmetumu vēstulei P. Daugem (17044).

Melnraksta pirmpublicējums A, 1932, 409. nr., 15. lpp., ar nenozīmī-

gam atšķirībām. Datējums noteikts pēc melnraksta un Raiņa piezīmju

grāmatiņas. Reizē ar šo vēstuli Aronu Matīsam nosūtīta ari Aspazijas

vēstule (FBR, Aronu Matīsa f., 4, 4), kas rakstīta uz atsevišķas lapas,

un daži DzV paredzēti Aspazijas dzejoļi.

1 1910. g. apr. sākumā Rainis no Aronu Matīsa, ar kuru kopā vins

četrus gadus (1891.—1895.) bija nostrādājis «Dienas Lapas» redak

cija, negaidot saņēma plašu vēstuli (ta rakstīta 12. (25.) un 15

(28.) martā; 17912). Norūpējies par abu dzejnieku likteni. Aronu

Matīss apliecināja viņiem savu draudzību un līdzjūtību emigrācijas

likstas.

2 Pēc atgriešanās no Slobodskas trimdas.

3 Rīgas Latviešu biedrības Literatūras fonda prēmija, kura Aspazi-

jai par dzejoļu krājumu «Saulains stūrītis» bija piešķirta p*c fonda

priekšnieka Aronu Matīsa priekšlikuma.
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* Rainis te runā par J. Iniņberga 9. (22.) marta vēstuli Aspazija!

(23665).

8 Kā rakstīja Aronu Matīss, draudzīgi noskaņoti cilvēki no DzV

tuvām aprindām pēc I. Ritina dzīvesbiedres iniciatīvas bija sākuši

vākt līdzekļus dzejnieces veselības uzlabošanai.

6 Skat 223. vēstules 4. piezīmi.
*

Aspazija tomēr nolēma pieņemt labvēļu dāvinājumu. 2. maija

vēstulē E. Birzniekam-Upitim (18135) viņa sajā sakarā izteicās: «R[at-
nlsj gan bija tam ļoti pretī, bet es domāju, ka drīkstu to uz savu

personīgu atbildību un priekš saviem personīgiem mērķiem vien pie-

oemt.»

8 1910. g. 12. (25.) martā mirušais K. Birzgals, kurš Raiņa laikā

bija strādājis «Dienas Lapā» par ekspeditoru. K. Birzgala nāves cēlo-

nis bija smaga psihiska slimība.

9 Līdzās K. Birzgala kapam bija apglabāti uz nāvi notiesātie un

Centrālcietuma pagalmā nošautie revolucionāri.

10 DzV veikala pārvaldnieks R. Nicman.s, no kura Aronu Matīss

Rainim un Aspazijai nodeva sveicienus.

" Rainis piebalso Aronu Matīsam, kurš tajā pašā vēstulē pozitīvi

raksturoja latviešu reakcionārās buržuāzijas pārstāvi A Bergu.
13 Literatūras fonda prēmija Aspazijai.

18 A. Upīša apcerējumā «Uguns un nakts. Literāriskl konlrasti»

par Raiņa tulkojumiem bija teikts: «Ģētes dzeju tulkojums pavisam

vājš, Raiņa necienīgs. Pavirši arī Derīgu Grāmatu Nodaļas ziemsvētku

klasiķu tulkojumi. [..] Te visur manāma steiga, darbs maizes dēj, na

aiz sajūsmas» («Izglītība», 1910, 3. nr., 191. lpp.).

M Kopš 1909. g. 28. nov. (11. dcc.) JDL izdeva komanditsabiedriba

«Diena», kuras galvenie dalībnieki bija J. Alksnis, K. Tūters, G. Zem-

gais, J. Ansbergs v. c.

15 Žurnālists J. Vidiņš, Raiņa un Aronu Matīsa kolēģis no «Dienas

Lapas» laikiem. J. Vidiņš tobrīd strādāja «Liepājas Atbalss» redakcijā.

18 Rainis acīmredzot domāja, ka šajā datumā stāsies spēkā jauna

likumprojekts par presi, kas atvieglos gan periodisko izdevumu dar-

bību, gan grāmatu izdošanu. Raiņa ceribas tomēr nepiepildījās.

17 Minētajā laika posmā Rainis cieta no neirastēnijas saasināšanas,

l*
Pleskavas un Slobodskas gados.

19
Domājams, ka Rainis te runā par aizsākto lugu «Jāz ps un viņa

brāļi».

20
Ap to laiku dzejnieks bija gandrīz pabeidzis dzejoju krājumu

«Tie, kas neaizmirst», kā arī domāja par «Klusās grāmatas» pār-

strādāta varianta izdošanu. Kopš 1907. g. viņš loloja arī dzejoļu krā-

juma «Gals un sākums» ieceri.
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233.

K. Ķirpēnam

Kastaņolā 1910. gada 23. aprīli (244. lpp.)

Vēstule (17054). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc vēstules

satura un Raiņa piezīmju grāmatiņas.

1 Rainis Šeit acīmredzot piemin kādu Spalvas jaunkundzi — studenti,

kura, spriežot pēc dzejnieka piezīmju grāmatiņas datiem, Kastaņolā

ciemojusies 14.—18. apr.
' Rainis te runā par «Zelta zirga» plrmizdevumu, kuru tobrid

v.spieda sabiedrības «Diena» tipogrāfijā. Sī izdevuma korektūras iz

labot bija apņēmies K. Ķirpēns, taču pirmo loksni Rainis drošība;

labad bija lūdzis aizsūtīt ari viņam uz Kastaņolu.
3 Resp., JDL feļetona pielikumos, kur «Zelta zirgu» iespieda ne

1910. g. 16. (29.) janv. lidz 17. (30.) apr. (12.—87. nr.).

4 «Uguns un nakts» inscenēšanas komisijas 1910. g. 20. marta

(2. apr.) sēdē J. Duburs bija apsolījis sagatavot lugas režijas eksero

plāru trīs nedēju laikā.

• «Uguns un nakts» inscenēšanas komisija.
8

Skat. 230. vēstules 2. piezīmi.
r Skatuves biedrības 1910. g. 22. febr. (7. marta) ārkārtējā pilnsa

pulcē.

8 Skat. 149. vēstules 4. piezīmi.
• Die Glanzrolle (vācu vai.) — spožākā loma. Rainis te atsaucas

uz visai kritisko recenziju par «Gunas» izrādi Apollo teātri 1910. g

28. martā (10. apr.) ar O. Mucenieci galvenajā lomā (JDL, 1910.

31. martā (13. apr.), 73. nr.), kuras autors taktiski bija nevis H. Asars.

bet gan E. Pīpiņš. Kritiķis rakstīja, ka O. Muceniecē vairs

neesot ne ēnas no tā maiguma, no diženas pacilātības, no tām «ietuie

tam kustibām», kas darījušas tik pievilcīgu viņas Gunas tēlojumu

pirms pieciem gadiem populārajā «Sidraba šķidrauta» iestudējumā

Jaunajā latviešu teātri.

10 Tas bija noticis pēc pilsonisko aprindu pārstāvju, potenciālo

Skatuves biedrības subsidētāju, pieprasījuma biedrības padomes »n

kreditoru kopīgajā sapulce 1909. g. jūl. sākumā. H. Asarām, A. Deg-

lavam, F. Mierkalnam un dažiem citiem no biedrības toreiz nācās

aiziet, tādēļ ka atsevišķi kreditori viņus uzskatīja par vainīgiem Ska-

tuves biedribas un Jaunā Rīgas teātra novešanā līdz bankrota robežai.

11 Pēc H. Asara un B. Skujenieces konflikta, kas atklāti uzliesmoļa

biedrības 1910. g. 22. febr. (7. marta) ārkārtējā pilnsapulcē un ieguva

arvien plašāku mērogu, kad tajā tika iesaistīta JDL no vienas ud

«Vārpas» no otras puses (skat. H. Asara rakstu «Kāds «Apiņjānisma»

uzbrukums Jaunajam Rīgas Teātrim», JDL, 1910, 23. febr. (8. marta),

44. nr.; minētās pilnsapulces gaitas atreferējumu, kā arī B. Skujeiue-
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ces un J. Dambekalna publikācijas «Vārpē3», 1910, 27. febr. (12. martā),

79. nr.; JDL komentāru par tam, 1910, 27. iebr. (12. martā), 48. nr.

un citus materiālus).

234.

A. Priedīte!

Kastaņolā 1910. gada 2. maijā (245. lpp.)

Atklātne (15755). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Raiņa

piezīmju grāmatiņas. Kastaņolas pasta zīmogs — 3. 5. 10. Atklātne ad-

iesēta A. Prieditei uz sanatoriju Davosā.

1 18. apr. atklātnē (235G3) A. Priedīte no sanatorijas rakstīja, ka

sliktā laika dēl neesot gājusi staigāt un nedēlā pieņēmusies svarā

par 1,2 kg.
3 Skat. 233. vēstules 1. piezīmi.

235.

K. Ķirpēnam

Kastaņolā 1910. gada 10. maijā (245. lpp.)

Atklātne (71030). Uz tās nav ne adreses, ne pasta zimoga. Pirm-

publicējums. Datējums notsikts pēc atklātnes satura un Raiņa pie-

zīmju grāmatiņas.

1 «Uguns un nakts» lestudējuma režisors,

3
Tija Banga 1910. g. pavasarī bija nosvinējusi skatuves darbības

desmit gadu jubileju. Sajā laikā aktrise bija tēlojusi vadošās lomas

daudzu lugu iestudējumos gan Jaunajā latviešu, gan Apollo, gan Jau-

najā Rīgas teātrī.

* Rainis te atsaucas uz H. Asara recenziju par L. Ērikas uzstāšanos

Liesmas lomā «Raganas» 1910. g. 4. (17.) apr. izrādē (JDL, 1910, 5.

(18.) apr., 77. nr.). Kritiķis atzīmēja, ka L. Ērikas tēlojums, salīdzinot

ar M. Smithenes, T. Bangas un B. Skujenieces Liesmu, «vislabāk! pie-

mērojās lomas pareizai saprašanai un rakstnieces aizrādījumiem». At-

sevišķas neizstrādātas vietas un negludumus L. Ērikas tēlojumā

H. Asars attaisnoja ar nepietiekošu mēģinājumu skaitu un aktrises ne-

lielo pieredzi.
4 Skatuves biedribas 1910. g. 22. febr. (7. marta) ārkārtējā pilnsa-

pulce.
6 Jaunais Rīgas teātris B. Skujeniecl vēl arvien nebija angažējis.

236. r,
H. Simsonam

Kastaņolā 1910. gadā, ap 20. maiju (246. lpp.)

Vēstules fragments (18117). Pirmpublicējums. Adresāts un aptuvenais

datējums noteikti pēc vēstules satura.
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1
Rainis šeit runā par 13. apr. vēstuli no Parīzes (120577). kurā

H. Simsons apliecināja savu sajūsmu par dzejnieka dāvināto grāmatu

«Ave sol!» un aprakstija savus mēģinājumus veidot dažādu zinātņu

terminoloģiju latviešu valodā.

2 Latviešu Kultūras biedrība.

• Franču vēsturnieka un sociologa A. Tokvila darba «Par demo-

krātiju Amerikā» (1835) tulkojums.

* Sis niderlandiešu dzejnieka, strādnieku kustības darbinieka H. Gor-

tera darbs F. Rozina tulkojumā bija pirmais izdevums, kuru laida

klajā Latviešu Kultūras biedrība.

8 H. Simsona tulkojumu Latviešu Kultūras biedrība l/dot nepaguva,

jo 1010. g. sept. ta tika administratīvi slēgta.

237.

A. Priedītei

Kastaņolā 1910. gada 21. maijā (247. lpp.)

Atklātne (15756). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Raiua

piezīmju grāmatiņas. Kastaņolas pasta zīmogs — 22. 5. 10. Atklātne ad-

resēta A. Priedītei uz sanatoriju Davosā.

1 Urlaubs (no vācu das Urlaub) — atvaļinājums.

238.

Rīgas Kooperatoru biedribas valdei

Kastaņolā 1910. gada 21. maijā (247. lpp.)

Vēstules melnraksts (120571). Tas rakstīts uz Rīgas Kooperatoiu

biedrības valdes oficiālās blankas ar tās 1910. g. 3. (16.) maija vēstuli.

Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc vēstules satura un Raiņa pie-

zīmju grāmatiņas.

1 Rainis te atsaucas uz Rīgas Kooperatoru biedrības valdes 3. (16.)

maija vēstuli ar biedribas pnekšnieka A. Berga un rakstveža A. Pū-

riņa parakstiem, kurā teikts, ka biedrība Latvijas kooperācijas veici-

nāšanas nolūkā ari 1911. g. nodomājusi izdot kalendāru «Līdumnieks»

un lūdz Raini tam piesūtīt «kadu noderīgu rakstu, piem., par «lauk-

strādnieku kooperācijām Itālijā», kādu beletris[tis]ku rakstu, kā ari

dažas attiecīgas dzejas» (120571).

2 Kalendārā «Līdumnieks» 1911. gadam tika iespiests vienīgi Raiņa

dzejolis «Mazie darbi» (4. lpp.).
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239.

J. Dambekalnam

Kastaņolā 1910. gada 29. maijā (248. lpp.)

Vēstule (107271). Saglabājušies trīs vēstules uzmetuma fragmenti

(17160, 17161 un 124737). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pec

vēstules satura, Raiņa 1910. g. 29. maija vēstules A. Deglavam (FUR,
K. Egles f., 477, 31) un dzejnieka piezīmju grāmatiņas.

1 Pēc tam kad B. Skujeniece savos personiskajos konfliktos ar

Jauno Rīgas teātri bija mēģinājusi ievilkt arī abus dzejniekus, Raiņa,

bet jo īpaši Aspazijas attieksme pret viņu bija kļuvusi atturīgāka Rai-

nis kopš 1910. g. pavasara biezāk sāka sarakstīties nevis ar par>u

aktrisi, bet gan viņas vīru J. Dambekalnu.

*
Kāda studente un P. Sēja, kurus Rainis droši vien iepazīstināja ar

Lugānas ezera apkārtni.
' Rainis te runā, domājams, par 1310. g. apr. otrajā pusē rakstīto

vēstuli (17941), kurā J. Dambekalns stāstīja par pieaugošajam i>iet-

ruiiām starp strādniecību un buržuāziju dzimtenē, kā ari raksturoja
šo pretrunu izjiausmes Skatuves biedrībā vispār un jo ipaši — tās

«birģeliskā» sjiārna negatīvajā nostājā pret «proletariāta mākslinieces»

B. Skujenieces mēģinājumiem iekļūt Jaunajā Rīgas teātrī. J. Dambe-

kalna rakstības veids bija trāpīgs, veikls un emocionāli iedarbīgs,

taču sabiedriskās un kultūras dzīves procesus viņa vēstule attēloja

delormētā veidā, jo tajā bija daudz izteikti subjektīvu spriedumu un

demagoģisku pārspīlējumu.
4 No «Not» iztaisīt «Tugend» (no vācu frazeoloģisma «aus der Not

tine Tugend machen») — grūtā situācijā izdarīt vislabāko, kas vien

lespējams.
6 Kaut gan Skatuves biedribas letvaros patiešām arvien krasāk iz-

paudās «birģelisko» un proletārisko darbinieku nesaskaņas, ar Jaunā

Rigas teātra vadības nevēlēšanos angažēt B. Skujenieci tām bija visai

attāls sakars, jo viņas tieksmēm nostādīt sevi strādniecības masu aktri-

ses lomā nebija nopietna pamatojuma.
6 Rainis šeit citē to pašu J. Dambekalna vēstuli.

1
Kāds no strādnieku delegātiem (šī cilvēka vārdu J. Dambekalns

Wi tli nav nosaucis), kurš Skatuves biedrības 1910. g. 22. iebr.

(7. marta) pilnsapulcē bija pieprasījis B. Skujenieces angažēšanu.
• Rainis te atsaucas uz < Dzīvē» (1910, 6. (19.) apr., 40. nr.) publi-

cēto rakstu, kurā bija teikts, ka H. Asara kritiskā atsauksme par

B. Skujenieces Liesmu (.IDL, 1910, 30. martā (12. apr.), 72. nr.) Ir

Jaunā Rigas teātra «intrigu» konsekvents turpinājums un klaja ne-

taisnība pret aktrisi.

9
Jaunā Rīgas teātra kapelmeistars N. Alunāns.

10 Jaunā Rīgas teātra dramaturgs H. Asars.
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n Pēc tam kad Skatuves biedribas ārkārtējā pilnsapulce bija norai-

dījusi J Dambekalna pieprasījumu izmeklēt Teātra komisijas 1910. ļ.

8. (21.) febr. sēdes notikumus (tajā tika spriests par B. Skujenieces

angažēšanu), viņš bija demonstratīvi izstājies no komisijas.

12 Domājams, laikraksts «Laika Balss», kas sāka Iznākt Rīgā 1911. g.

1. (14.) martā.

,fc K. Ķirpēnam un reizē ari «Uguns un nakts» Inscenēšanas komisi-

jai Rainis par šiem jautājumiem plašu jo plašu vēstuli uzrakstīja

laikā nu 2. līdz 4. jūn. (18050) (skat. 242. vēstuli šī sējuma 253. lpp.).

14 Jaunais latviešu pilsētas teātris, kuru nākotnē bija paredzējusi

dibināt Rīgas pilsētas valde.

15 Rainis šeit atsaucas uz laikrakstu ziņām par Latviešu Ki:ltūra3

biedrības 1910. g. 2. (15.) maija pilnsapulci. Tajā bija norisinājušās

plašas debates par biedribas turpmāko virzienu un, saduroties atšķi-

rīgiem viedokļiem, nolemts, ka tam jābūt konsekventi proletāriskam.

18 J. Dambekalns rakstīja: «Vispāri ari nepareizi griezties pie ci-

tiem pēc līdzekļiem. Strādniekiem ari te jānostājas uz pašu kājām.

Var taču dibināt izdevēju sabiedrību, tas ari laikam tiks izvests»

(17941).

17 Seit pieminēta nākamā Skatuves biedribas pilnsapulce, kas sā-

kotnēji bija paredzēta 1910. g. jūl., taču faktiski notika 8. (21.) aug.

Lidz tam B. Skujeniece jau bija angažēta.

18 Rainis te atsaucas uz patētiskajām frāzēm J. Dambekalna vēstulē

par to, ka turigo aprindu cilvēkiem, kuri nostājušies strādnieku pusē,

esot jānojauc visi tilti uz savu pagātni un «jābūt ieliedētiem strād-

nieku šķirā». J. Dambekalns pie tam apgalvoja, ka viņš pats visnotaļ

cenšoties realizēt šo principu. Tā bija vienīgi poza, jo J. Dambekalns

vēlāk pilnīgi pārgāja reakcijas nometnē.

18 Divos no šīs vēstules uzmetuma fragmentiem (17160 un 124737)

ir sekojošs teksts, kas Tīrrakstā nav iekļauts nemaz vai arī nav tik

izvērsts kā uzmetumā:

«Studijas kavē maizes darbs, vai nevari aizņemties uz tēva rēķinu?

Pēc studļijām] daudz vieglāk maizi pelnīt.

Nošķiršanās garīgi arī studentiem no filistriem, tad katrs kopīgs

solis ir skaidrs līgums.

*

Dibināt izdevēju sabiedrību būtu labi, bet daudz līdzekļu, kur

ņemt, kad arī teātri uztura strādnieki]. Es dotu tūliņ «Kl. grām »

ar cenzūras strīpļojumiemj, kuri man atsūtļiti].
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I

Skaisti saki par tiltu nolaušanu» (17160).

«Par Birutu kliķes kritika, avizes necienīga (pats atzina 111 cēl., ka

Ir temperaments). Ļ .)

I

Kā lai būtu bez angažementa? Vai vācu teātri? vai krievu? [..]

Cīna pret birģejiera, tas gandarījums Biiļutai], bet personļiska] nav,

tikai sāpes» (124737).

240.

A. Deglavam

Kastaņolā 1910. gada 29. maijā (251. lpp.)

Vēstule (FBR, K. Egles f., 477, 31). Pirmpublicējums. Datējums no-

teikts pēc vēstules satura, A. Deglava 1910. g. 12. (25.) maija vēstules

Rainim un Aspazijai (16285) un dzejnieka piezīmju grāmatiņas. Piezīme

svešā rokrakstā vēstules pirmajā lappusē «(Pasta zīmogs 1910. g.

19. V]» attiecas uz vēstules saņemšanas laiku (pēc vecā stila).

1 12. (25.) maija vēstule, kurā A. Deglavs stāstīja, ka iekasējis

Raiņa honorāru par «Zelta zirga» publikāciju laikraksta JDL feļetona

pielikumā, vienojies ar Plātesa izdevniecību par jaunu bērnu grāmatu

tulkojumu pasūtījumu, kā arī nokārtojis vairākus citus darījumus

Raiņa un Aspazijas interesēs.

2 Nomas nauda par Jaundubultu vasarnīcas gruntsgabalu.
8

Viens no JDL izdevējiem K. Tūters, ar kuru Raiņa pilnvarnieks

jau agrāk nevarēja saprasties dzejnieka honorāru jautājumā, bija

uzbrucis A. Deglavam, ka uz Kastaņolu nav savlaicīgi nosūtīti par

«Zelta zirgu» izmaksātie 100 rubji. A. Deglavs Rainim atvainojās, ka

aizmirsis viņu informēt par šī honorāra saņemšanu.
4 Šķiet, ka Rainis šeit piemin priekšlikumu, kuru A. Deglavam pa-

vasarī bija izteicis viens no «Tālu noskaņu zilā vakarā» otrā izde-

vuma finansētāju grupas dalībniekiem A. Priedītis — ienākumus par

dzejoļu krājumu ieguldīt kādas citas Raiņa grāmatas, piemēram, «Zelta

zirga», izdošanā. Ar A. Kreplinu dzejnieka pilnvarniekam saruna bija

notikusi vēlāk, kad lugas apgādāšanu jau bija uzņēmies RPI studentu

pulciņš. Viņi bija vienojušies, ka «par «Noskaņu» naudu jau varēšot

izdot kādu citu izdevumu» (A. Deglava 22. marta (4. apr.) vēstule

Rainim un Aspazijai; 16284).
6

lespējams, «Tie, kas neaizmirst».

•
Izdevums, kuru 1908. g. sākumā laida klajā I. Baumanis,
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T
«Virpu|a kalendārs 1908. gadam».

* Rainis šeit atsaucas uz K. Kurševica 1909. g. 29. okt. (11. nov )

vēstuli no Pēterburgas (24196).
• Latviešu Kultūras biedrība.

10 Rainis te runā par K. Kautska «Kār]a Marksa ekonomiskajām

mācībām» LSD Ārzemju komitejas locekļa, «Sociāldemokrātijas Vēst-

neša» un «Cīnās» līdzstrādnieka K. Zuša tulkojumā. Rainis ar K. Zuti

1910. g. februārī bija sācis sarakstīties A. Herteļa pieminas izdevuma,

kā arī «Cīņas» simtā numura sagatavošanas lietā un starp citu bija

noskaidrojis, ka K. Kautska darba tulkojums, kuru K. Zutis partijas

mdevumā bija veicis jau pirms vairākiem gadiem, ir pilnīgi gatavs.

Tā kā tulkotājs pats izdevēju nebija varējis atrast, Rainis nolēma

parūpēties, lai «Kārļa Marksa ekonomiskās mācibas» laistu klaja
Latviešu Kultūras biedrība.

11 K. Zutis un A. Tokvila sacerējuma «Par demokrātiju Amerikā»

tulkotājs H. Simsons.

12 Seit pieminēta pabalsta izmaksāšana D. Rozenbergai no Raiņa un

Aspazijas «Rīgas kases».

13 Rainis te runā par Jaundubultu vasarnīcas apdrošināšanu. Pēdējā

A. Deglava vēstulē šai sakarā bija teikts: «.. gribēju, lai Kreplins

pārvestu jūrmalas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrībā, bet tur

nepieņemot lielākus apdrošinājumus par 4000 rbļ., bet mums ir 4500»

(16285).
11 Skat. iepriekšējo vēstuli.

241.

P. Zālitem

Kastaņolā 1910. gada 1. jūnijā (252. lpp.)

Vēstules melnraksts (17038). Pirmpublicējums. Datējums noteikts

pēc vēstules satura, Raiņa piezīmju grāmatiņas un P. Zālītes 1910. g.

25. maija (7. jūnija) vēstules Rainim (17936).

1 Rainis šeit atsaucas uz P. Zālites 1910. g. 2. (15.) janv. vēstuli

(17935).
2 V. Egliša «šolaiku eposs» «Pelēkais barons» (1909), kuru «Mājas

Viesis» bija sācis publicēt 1910. g. 12. (25.) maijā (19. nr., 442 —

447. lpp.).
3 Rainis kritizē P. Zālīti par to, ka viņš «Mājas Viesī» laidis pie

vārda dekadentus. Minētajā žurnāla numurā bija publicēts J. Akura-

tera raksts «Avīžnieciskā kritika (1905.—1910. g.)». Uzņēmies tā saukto

jauno rakstnieku, resp., dekadentu, aizstāvja lomu, J. Akuraters

pārmeta progresīvajai literatūras kritikai (kā viņš izteicās, «marksis-

tiem, sociāldemokrātiem un «progresistiem»»), ka tā «par savu gal-

veno uzdevumu ieskatijuse iznīcināt tos dzejas darbus un dzejniekus.
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kuri nepieder pie viņas rakstītāju partijas, un iedvest tautai naidu un

nicināšanu pret jaunāko latviešu dzeju» (434. lpp.). Sevišķi asi vipš

uzbruka J. Jansonam (Braunam), kurs darbā «Fauni vai klauni?» daļu

«jauno rakstnieku» nepamatoti dēvējot par dekadentiem un nepelnīt'

nopulgojot gan viou dzeju, gan dzīves veidu.

4
Skat. 136. vēstides 7. piezīmi.

•
Rainis te atsaucas uz A. Deglava 12. (25.) maija vēstuli (162d5).

242.

K. Ķirpēnam

Kastaņolā 1910. gada 2.-4. jūnijā (253. lpp.)

Vēstule (18050). Tajā ar zīmuli pasvītrots vai lappušu malās atri

mēts teksts, kas reizē adresēts ari «Uguns un nakts» inscenēšanas ko

misijai. Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc vēstules satura un

kaiņa piezīmju grāmatiņas.

1 K. Ķirpēna 15. (28.) maija vēstule (77696), kā parasti, bija rak-

stīta ar lielu iejūtību un pietāti pret Raini un Aspaziju. K. Ķirj)ēns

tajā lietišķi un objektīvi iztirzāja gan «Uguns un nakts» iestudēšanas

priekšdarbus, gan citas novitātes Jaunā Rīgas teātra dzīvē.

•
J. Duburs teātrim par «Uguns un nakts» režijas eksemplāra sa-

gatavošanu, kuru Rainis pie tam neakceptēja, bija pieprasījis ļoti

augstu samaksu — 229 rubļus.
• Rainis te runā par lugas publikāciju MVM (1905, 8. nr., 561.—

566. lpp.; 9. nr., 641.—648. lpp.; 11. nr., 802.—818. lpp.; 12. nr..

881.—892. lpp).
4 Izdevējs L Baumanis, kura apgādā 1908. g. sākumā iznāca lugas

pirmizdevums.
• Dokumentārus pierādījumus tam, ka J. Duburs tiešām būtu devis

šādu solījumu, nav izdevies atrast.

• Par komiteju Rainis šeit un turpmāk dēvē «Uguns un nakts» in-

scenēšanas komisiju.
7 Ari šim Raipa apgalvojumam, šķiet, nav dokumentāra pamato-

juma.
8 Rainis te, domājams, atsaucas uz Skatuves biedrības Teātra ko-

misijas 1910. g. 8. (21.) maija sēdes atreferējumu JDL, kurā bija

teikts: «.. Duburs savus noteikumus, zem kādiem vipš savu sastrīpo-

jumu dod, liedzas izteikt, ja sēdē ir kl d tie teātra komisijas locekli,

kuri Ir teātra algoti spēki, kā direktors, dramaturgs un 2 režisori. Kad

viens no tiem liedzās sēdi atstāt, uz ko komisija viņu kā pilntiesīgu

komisijas locekli arī nevarēja piespiest, pārtrauca t. k. sēdi un no-

t neja slēgtu direkcijas sēdi, kurā Duburs u/stadīja savus noteikumus.»

(JDL, 1910. 11. (24.) maijā, 106. nr.).
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8
Seit pieminēti J. Dubura izdarītie Isinājumi un pārgrozījumi As-

pazijas «Vaidelotes» tekstā, iestudējot lugu Jaunajā Rīgas teātrī.

10 šāds lappušu skaits (no 141 lpp.) acīmredzot bija atlicis «Uguns

un nakts» pirmizdevumā pēc tam, kad tā eksemplārā savus īsināju-

mus bija izdarījis J. Duburs. Analizējot viņa proponēto «teksta iekār-

tojumu», Rainis turpmāk atsaucas uz minēto lugas izdevumu.

11
Epizodē, kur Lāčplēsis atvadas no Laimdotas un izsaka savus

novēlējumus Spīdolai pirms cīņas ar Melno bruņinieku, kā arī pašā

viņu divkaujas skata lugas finālā.

12 N. Alunāns.

13 Teksts, ko runā Spīdolas «balss iz ābeles» lugas IV cēliena 3.

skatā: «Dzer manu dzidrumu Avotā, Plūc manu mirdzumu Āb01ā...»
14 Rainis to izdarīt tomēr nepaguva.

18 J. Dubura 9. (22.) maija vēstule (75529), kuru Rainis bija saņē-
mis īsi pirms «Uguns un nakts» režijas eksemplāra.

16 Kā izriet no K. Ķirpēna izteikumiem, viņš cerēja, ka J. Dubura

aizrādījumi minētajā vēstulē varbūt zināmā mērā kompensēs pārāk

augsto atlīdzību par lugas teksta sagatavošanu.
,7 Dziesma «Rokam, vedam un ceļam ...» 111 cēliena beigu daļā un

Spīdolas monologs «Nevienam es Rīgas nedodu...» V cēl. 4. skatā.

18 Rainis šajā sakarā sagatavoja otru, atsevišķu lugas eksemplāru,

kurā bija tikai viņa paša īsinājumi un piezīmes.
" Seit pieminēts 1909. g. rudeni sagatavotais F. Sillera drāmas

«Vilhelms Tells» uzvedums (Raiņa tulkojumā, A. Mierlauka režijā),
kuru Jaunais Rīgas teātris ar panākumiem izrādīja vēl joprojām.

20 Burtnieka Jaužu, kareivju un zemnieku koris II cēliena 11. skatā

ar nogrimušo gaismas pili —
«Iz tumsas baismas, Iz pekles plais-

mas...», kāzinieku dziesma «Dūcat visas dūkasl» tā paša cēliena tur-

pinājumā, 13. komentārā pieminētā Spīdolas dziesma (IV cēliena 3.

skats), kā arī dziesma «Vins lai puto, pāri list...» V cēliena 5. skotā.

21
Summa, kura bija minēta J. Kugas sagatavotajā dekorācijām at-

vēlēto izdevumu sarakstā.

22
A. Mierlauks tomēr ieradās pie Raiņa Kastaņolā.

23 Rainis šeit acīmredzot runā par norādījumiem gleznotājam

(75525), kurus viņš 1909. g. maijā bija nosūtījis H. Asarām, kā arī

par savu 1910. g. 24. janv. rakstīto vēstuli «Uguns un nakts» in-

scenēšanas komisijai (18044).
24 Renomeja (no franču rcnomme'c) — reputācija.

25 K. ķirpēns, raksturojis Jaunā Rigas teātra maija viesizrādes Jel-

gavā (to repertuārā bija iekļauts Raiņa «Zelta zirgs» un Aspazijas

«Guna»), atzīmēja, ka sakarā ar ceļa izdevumiem no ieņēmuma par

katru izrādi atlikuši tikai 200 rubļi, un direkcijas vārdā lūdza Raini,

ievērojot ārkārtējos apstākļus, pašam noteikt honorāru par šīm iz-

rādēm.
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26 Rainis K. Ķirpēnu bija pārpratis. Tā kā honorārs par abu dzej-

nieku lugu izrādēm tika aprēķināts nevis no Urā atlikuma, bet visa

ieņēmuma kopumā, runa bija par «ietaupījumiem» no krietni lielākas

summas nekā Raiņa pieminētie 40 rubli.
27 Seit citēta K. Ķirpēna 15. (28.) maija vēstule.

28 JDL 1910. g. 15. (28.) maijā (110. nr.) ziņoja, ka Jaunais Rīgas

teātris jauno sezonu gatavojas iesākt ar divpadsmit jauniestudēju-

miem.

29 Rainis te runā par nākamo Skatuves biedrības pilnsapulci.
80 K. Ķirpēns ar sarūgtinājumu rakstīja par bieži vien nepamatota-

jiem pārmetumiem un uzbrukumiem Jaunā Rīgas teātra vadībai, pie-

bilstot: «Ja strādnieku biedrības spētu pašas visus darbus teātrī pada-

darīt, tad mums, vismaz tuvākajiem draugiem, nekas nebūtu pretim,

labprāt atteiktumies no tālākas līdzdalības» (77696).
31

Rainis atgādina, ka priekšlikumu angažēt B. Skujenieci Skatuves

biedrības pilnsapulcē bija izteicis kāds no strādnieku biedrību pār-

stāvjiem.
32 Par «studentu dzīvi» (ar mazo burtu) dzejnieks dēvē L. Andre-

jeva lugu «Mūsu mūža dienas jeb Studentu mīlestība», kura, pikantā

satura dēj kļuvusi par «kases gabalu», Jaunajā Rīgas teātrī kopš

1909. g. 15. (28.) marta līdz nākamā gada vasarai jau bija izrādīta

vairāk nekā 20 reižu.

33
«Uguns un nakts» pirmizrāde notika 1911. g 26. janv. (8. febr.).

34
Pie lugas izdošanas grāmatā. K. Ķirpēns Rainim ziņoja: ««Zelta

zirgs» būs drīz gatavs. Trūkst vēl vaku. Madernieks tos zīmē pēc

Tava aizrādījuma» (77696).
35 Sāds paplašināts lugas nosaukums bija minēts sludinājumos par

izrādēm Jaunajā Rīgas teātrī, kā ari «Zelta zirga» publikācijā JDL

feļetona pielikumā.
36 levadu «Zelta zirga» pirmizdevumam Rainis neuzrakstīja.
37

«Uguns un nakts» pirmizdevums.
38

Skat. 232. vēstules 16. piezīmi.
89 lespējams, ka Rainis šeit runā par krājumu «Tie, kas neaiz-

mirst».

40 Skat. nākamo vēstuli.

41 J. Dubura sagatavotais «Uguns un nakts» režijas eksemplārs.

Rainis to uz Rīgu nosūtīja ap 10. jūniju.

243.

J. Duburam

Kastaņolā 1910. gada 4. jūnijā (259. lpp.)

Vēstule (75526). Saglabājies melnraksts (120536). Pirmpublicējums

A, 1932, 411. nr., 15. lpp. un 412. nr., 15. lpp.
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1 J. Dubura sagatavotajam «Uguns un nakts» režijas eksemplāram

pievienotā vēstule, kas rakstīta 9. (22.) maija (75529). Uelum lielajā

apjomīgās vēstules (40 lpp.) daļā režisoīs no kritiska redzes viedokļi

iztirzāja Aspazijas lugu iestudējumus Jaunajā Rīgas teātrī (tā rado-

šās potences un attieksmi ptet «nopietniem mākslas darbiem» viņš

vērtēja visai skeptiski). Ari «Uguns un nakts» iestudējuma perspek

Uvas J. Dubura vēstulē bija attēlotas drūmās krāsās — teātrim neesot

ne piemērotu telpu, ne spējīgu galveno lomu tēlotāju, ne kora, kas

kaut cik kvalificēti spētu tikt galā ar grūtākiem uzdevumiem. Atsau

toties uz savu līdzšinējo pieredzi, režisors atzīmēja vairākas katego-

riskas prasības, kuras būtu jāizvirza no lugas autora puses, lai teātris

pavisam nesabojātu lugas inscenējumu. Turpretī savas korekcijas

«Uguns un nakts» tekstā J. Duburs tikpat kā nekomentēja.
*

Režisors vēstulē Joti pozitivi atsaucās gan par abu dzejnieku

lugām, gan Aspazijas jaunāko liriku.

* Rainis te, iespējams, piemin 1905. q.. kad J. Duburs paša rīkota

jos d/ejas un dziesmu vakaros ai lieliem panākumiem bija lasījis

abu dzejnieku dzejoļus, kā arī izpildījis dziesmas ar vipu tekstiem.

4 J. Duburs savai vēstulei par m<to bija izvēlējies Raiņa dzejas

rindas: «Tad atliek tik: vai nu no dzīves bēgt, Vai klusi ar ikdienu

līgumu slēgt».
s Režisors rakstija, ka, tiklīdz būšot saņēmis no Raiņa atsauksmi

par «Uguns un nakts» «teksta iekārtojumu», vīns ar to iepazīstināšot

jauno, uz vasaras periodu ievēlēto lugas inscenēšanas komisiju, un

takik vīna darbība pie iestudējuma nesniegšoties.

• Rainis šeit atsaucas uz lugas pirmizdevumu, kura eksemplārā

J. Duburs bija izdarījis savas piezīmes un svītrojumus.

' «Uguns un nakts» inscenēšanai līdz tam laikam bija savākts vai-

rāk nekā 1800 rubļu. Lielāko daļu no šīs summas bija ziedojušas

st idnieku arodnieciskās un kultūras biedribas.

1 Kopš J. Dubura atkāpšanās no Jaunā Rīgas teātra direktora amata

1%9. g. pavasarī viņa sadarbība ar šo mākslas iestādi bija kļuvusi

ep.zodiska.

• JDL (1910, 12. (25.) maijā, 107. nr.) bija ievietota dzēlīga F. Mier-

kcilna replika, kura fakts, ka Skatuves biedrības Teātra komisija bija

samaksājusi J. Duburam pieprasīto summu, tika komentēts sekojoši:

«Devība ir laikam laba lieta, bet šinī gadījumā es neredzu nekāda

samēra starp strījx>tāja pūlēm, teātra naudas līdzekļiem un teātra

darbinieku atalgojumiem.» Savukārt «Latvijā») kura sākumā mēģināja

attaisnot J. Dubura rīcību, par šo tēmu izraisījās vesela diskusija

(1910, 12. (25.) maijā, 107. nr.; 14. (27.) maijā, 109. nr.).

10 Vēstules melnrakstā šajā vietā ir sekojošs teksts, ko Rainis no-

svītrojis un tīrraksta nav ietveiis. «..tiešām es par lugas saraksti-
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ianu esmu dabūjis no «Mļājasļ Vļiesal» tik 217 r., — no grāmatas

izdevēja nekā, tātad mazāk nekā Jūs par īsināšanu» (120536).
11

A. Mierlauks.

12 «Uguns un nakts» pirmizdevums.

244.

E. Birzniekam-Upītim

Kastaņolā 1910. gada 7. jūnijā (262. lpp.)

Atklātne (18020). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Raioa

piezīmju grāmatiņas. Kastaņolas pasta zīmogs — 8.6.10. Atklātne

adresēta E. Birzniekam-Upītim uz Benkendorfa un Ko firmas kan-

tori Baku.

1 Rainis te runā par E. Birznieka-Upīša 10. (23.) maija vēstuli

(105720).
8 E. Birznieks-Upītis stāstīja, ka viens no naftas fontāniem atradnēs,

kuras ekspluatēja viņa firma, gandrīz bez pārtraukuma darbojoties

jau veselu pusgadu.
3 «Dzirciemnieku» vadītājs vēstulē izteica bažas, vai atvaļinājuma

laikā ieplānotā ceļojuma dēļ viņš septembra un oktobia mēnešos no

savas algas varēšot atlicināt parastos honorārus Rainim un Aspa-

zijai.
4 E. Birznieks-Upītis savā vēstulē solījās pie pirmās izdevības pub-

licēt visus trīs minētos daiļdarbus Raiņa tulkojumā. Neviens no tiem

«Dzirciemnieku» apgādā tomēr neiznāca.

5
Attiecīgā Raiņa vēstule nav atrasta.

8
Domājams, «Boass un Rute».

7
Raiņa sarunas ar Latviešu Kultūras biedrību E. Birzniekam-Upītim

nebija zināmas, un minētajā vēstulē viņš izteica gatavību izdot

«Kārļa Marksa ekonomiskās mācības» savā apgāda.
8

Acīmredzot «Tie, kas neaizmirst».

245.

K. Ķirpēnam

Kastaņolā 1910. gadā, ap 10. jūniju (263. lpp.)

Vēstule (18056). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc vēstules

satura un Raiņa 1910. g. 18. jūnija vēstules K. Ķirpēnam (18065).

1 Rainis bija lūdzis, lai «Uguns un nakts» inscenējuma režisors

A. Mierlauks nosūta uz Kastaņolu lugas eksemplāru ar savām pie-

zīmēm.

3
Informācijā par Skatuves biedrības padomes 1910. g. 4. (17.) maija

sēdi JDL (1910, 5. (18.) maijā, 101. nr.) bija atzīmēts, ka mākslinieks

J. Kuģa kostīmus «Uguns un nakts» iestudējumam pagatavošot vasarā.

8 Šāds paziņojums minētajā avīzē ap to laiku nav atrodams,
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* Lugas pirmizVJevums grāmatā, kuram drfz vajadzēja parādīties

atklātībā.

* K. Ķirpēnam apsolīto ievadu izdodamajai lugai Rainis nebija pa

guvis uzi ākstīt.

?46.

ii. Birzniekam-Upītim

Kastaņolā 1910. gada 11. jūnijā (263. lpp.)

Atklātne (18021). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Raiņa

piezīmju grāmatiņas. Kastaņolas pasta zīmogs — 12.6.10. Atklātne

adresēta E. Birzniekam-Upītim uz Benkendorfa un Ko firmas kan-

tori Baku.

1 18. (31.) maija atklātnē (105721) E. Birznieks Upītis Rainim rak-

stīja: «Maskavā ir dabūjama grāmata: TpeiL\aHA- MaTepnaAbi no

srfiorpacpHH AaTbiuīcKoro iiagmchh.[..] Ja tā būtu, ko gribējāt, tad

varēs Jums piesūtīt.»
2

Minēto grāmatu 18. jūn. (1. jūl.) Rainim nosūtīja Aronu Matīss.

247.

K. Ķirpēnam

Kastaņolā 1910. gada 11. jūnijā (263. lpp.)

Vēstule (18067). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc vēstules

satura, K. Ķirpēna 1910. g. 25. maija (7. jūnija) vēstules Rainim

(28645) un dzejnieka piezīmju grāmatiņas.

1 Skat. 242. vēstules 25. un 26. piezīmi.
* Tīrais atlikums no katras izrādes.

* Spriežot pēc Raiņa vēstules K. Ķirpēnam, kas rakstīta no 2.

lidz 4. jūn. (18058), dzejnieka šeit runā par atkārtotiem «Uguns

un nakts» un «Klusās grāmatas» izdevumiem, kā arī, domājams, par

dzejoju krājumu «Tie, kas neaizmirst».

4 Rainis lūdz viņam paziņot, kā J. Duburs reaģējis uz viņa atteik-

šanos akceptēt sagatavoto «Uguns un nakts» režijas eksemplāru.
8 Aspazijas «Raganā» L. Ērika tēloja Liesmas lomu.

* Galvenā loma Aspazijas lugā «Vaidelote».

248.

A. Priedītei

Kastaņolā 1910. gada 11. jūnijā (264. lpp.)

Atklātne (123864). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Raiņa

piezīmju grāmatiņas. Kastaņolas pasta zīmogs — 12.6. 10. Atklātne

adresēta A. Priedītei uz sanatoriju Davosā.
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1 Pēc ierašanās Davosā A. Priedīte Rainim un Aspazijā! bija rak-

stījusi, ka cerot atgriezties mājās pēc divu mēnešu ārstēšanās, taču

viņas veselības stāvoklis ari pēc trim sanatorijā pavdītiem mēnešiem

jūtami nebija uzlabojies.
3 Šāds dzejnieku nodoms izrietēja no nepieciešamības nopietni pa-

rūpēties par viņu abu, sevišķi Aspazijas, veselību. Atšķirībā no

Kastaņolas Cīrihē kā jau lielā pilsētā bija iespējams ārstēties stacio-

nāra, kvaliiicētu speciālistu uzraudzībā.

8 Rainis šeit, iespējams, runā par darbu pie «Uguns un nakts»

iestudējuma sagatavošanas.

249.

K. Ķirpēnam

Kastaņolā 1910. gada 18. jūnijā (265. lpp.)

Vēstule (18065). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc vēstules

satura, K. Ķirpēna 1910. g. 2. (15.) jūnija vēstules Rainim (28658)

un dzejnieka piezīmju grāmatiņas.

1 2. (15.) jūn. vēstule, kurā K. Ķirpēns ziņoja, ka Skatuves biedrī-

bas Teātra komisija nolēmusi sūtīt «Uguns un nakts» iestudējuma

režisoru A. Mierlauku konsultēties pie Raiņa.

* Skat. 242. vēstules 23. piezīmi.
* Summa, kuru A. Mierlauka braucienam bija piešķīrusi Teātra

komisija.
4

Rainis te atsaucas uz ziņojumu par Skatuves biedrības Teātra

komisijas 31. maija (13. jūn.) sēdi (JDL, 1910, 1. (14.) jūn., 123. nr.).

5 Rundreisebillett: Warschau, VV/en, Zūrich (vācu vai.) — tranzīta

biļete: Varšava, Vīne, Cīrihē.

8
Angekommen (vācu vai.) — esmu ieradies.

7 Der Hauptbahnhol (vācu vai.) — galvenā stacija.

* Domājams, Alberts Kalniņš.

9
Lugas piimizdevuma eksemplārs, kuru Rainis K. Ķirpēnam biia

lūdzis sagādāt tā «Uguns un nakts» eksemplāra vietā, kuru viņš ar

savām piezimēm un īsinājumiem bija nosūtījis lugas inscenēšanas

komisijai.

10 K. Ķirpēns 2. (15.) Jūn. vēstulē stāstīja: «Par mūziku vienojās

teātra komisija ar N. Alunānu par 300 rbļiem. Esot viņam jākom-

ponē 15 gabali pēc iepriekšēja aprēķina. 150 rubļus izmaksās tūlīt

un pārējos pēc «Ug. un Nakts» otrās izrādes.»

" 1910. g. 31. maija (13. jūn.) sēdē Teātra komisija beidzot bija

angažējusi B. Skujenieci, kā arī pieredzējušo aktieri R. Veicu, kurš

līdz tam darbojās Rīgas Latviešu teātra, resp., Interimteatra, trupā.
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K. Ķirpēnam

Kastaņolā 1910. gadā, ap 30. jūniju (267. lpp.)

Vēstule (18066). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc vēstules

satura un K. Ķirpēna 1910. g. 21. jūnija (4. jūlija) vēstules Rainim

(28657).

1 A. Mierlauks izbrauca uz Kastaņolu 2. jūlijā.
* Atlikušais honorārs par Raiņa un Aspazijas lugu izrādēm Jau-

najā Rigas teātrī 1909./1910. g. sezonā.

8
Līdz 1910. g. 17. (30.) jūn. grāmata neiznāca, jo, spriežot pēc

K. Ķirpēna 14. (27.) jūl. vēstules Rainim (28657), mākslinieks J. Ma

di rnieks bija aizkavējies ar vāka zīmējuma pabeigšanu.
4 Par «Rīgas Avīzes» svētkiem Rainis dēvē «māmuļas» rīkotos

dziesmu svētkus, kuri norisinājās no 1910. g. 18. līdz 21. jūn. (no

1. lidz 4. jūl.). Sai reakcionārajai avīzei (to rediģēja Rīgas Latviešu

biedrības priekšnieks F. Veinbergs) bija liela loma svētku organizē-

šanā un reklamēšanā.

251.

P. Daugem

Kastaņolā 1910. gada 10. aprīlī un jūnija beigās (268. lpp.)

Vēstule (23241). P. Dauge tās pirmajā lappusē atzīmējis: «Vēstule

laikam rakstīta 1913. g. ziemsvētkos vai 1914. g. pēc jaungada.»

Saglabājies fragmentārs melnraksts (17044) ar datējumu «10.4.10.».

Uz tās pašas lapiņas melnraksta fragments vēstulei Āronu Matīsam.

Melnraksta pirmpublicējums A, 1932, 409. nr., 15. lpp., ar sīkorn

atšķirībām. Vēstules tīrraksts publicēts LM I, 319.—320. lpp., ar ne-

pareizu datējumu «1914.»; citas atšķirības nenozīmīgas. Datējums pre-

cizēts pēc vēstules satura un Raiņa piezīmju grāmatiņas.

1 3. (16.) febr. vēstule Rainim (120574), kurā P. Dauge apliecināja

uzticību viņu senajai draudzībai, stāstīja dzejniekam par savu pē-

dējo gadu dzīvi, kā arī ļoti izprotoši un atzinīgi vērtēja «Kluso grā-

matu», kura uz viņu bija atstājusi ārkārtīgi spēcīgu iespaidu.
* P. Dauges, D. Stučkas un P. Stučkas 1909. g. 30. dcc (1910. g.

12. janv.) atklātne no Pēterburgas (20886).
8 P. Dauge Rainim rakstīja: «Varbūt ne daudzi Tevi saprot un sajūt

tik tieši, tik naivi kā es. Man vismaz šķiet, ka Tavas dzejas stiprākā

puse ir tas, uz ko vairākums griež vismazāko vērību, — protams,

lāva bezgalīgā sirsnība. [..] Tavas dzejas galveno vērtību meklēju

tajos dzejoļos, kur Tavs pasaules uzskats, Tava filozofija, Tavs poli-

tiskais credo ir pārgājuši miesās un asinīs un kur runā ne sausā

loģika, bet dzidra sirds» (120574).
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4 Dzejolis ar apakšvirsiakstu «Sūtījums draugiem uz mājām» «Klu-

sas grāmatas» nodajā «Uz darba dienu» (skat. KR, 1. sēj., 1977, 422.—

423. lpp.). P. Dauge atzīmēja, ka šis dzejolis, viens no tiem, «kui

/mums pasaules uzskats, tinams sabiedrisks virziens visspilgtāk!, vis-

k;asāki izteikts», esot «bez šaubām, Joti dziļš, patiesibas un enerģijas

pilns» (120574), tomēr vairāk rezonējot, nevis jūtot.
• P. Dauge kopš 1907. g. aizrāvās ar J. Dīcgena filozofiju un bija

aktīvs tās propagandētājs. Tajā laikā viņš gan pārspīlēja J. Dīcgena

darbu nozīmi un nesaskatīja to vājās puses, ko P. Daugcm apcerē-

jumā «Materiālisms un empiriokriticisms» (1909) aizrādīja V. I. Ļe-

ņins (skat. grām.: Ļeņins V. L Raksti, 18. sēj., 229.—230. lpp.).

6 Rainis te atsaucas uz J. Jansona (Biauna) recenziju par A. Upīša

«Studijām un kritikām» («Izglītība», 1910, 6. nr., 470.—472. lpp), kurā

viņš A. Upītim pārmeta, ka, nesaskatīdams Raiņa «reakcijas asins

laikmeta dzeju» patieso nozīmi, kritiķis «to vietā tik pārmērīgi cil-

dina Raiņa alegorisko teiku drāmu «Uguns un nakts»» (471, lpp).
' Dzejnieks šeit runā par 2. piezīmē minēto atklātni.

8 II Internacionāles kongresā Kopenhāgenā. Ne Rainis, ne P. Dauge

uz kongresu neaizbrauca.
9

D. Stučka un P. Stučka. Arī viņu nodoms neoficiāli piedalīties

kongresā nepiepildījis.

252.

A. Deglavam

Kastaņolā 1910. gada 3. jūlijā (209. lpp)

Vēstule (18393). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Raiņa

piezīmju grāmatiņas. Kastaņolas pasta zīmogs — 4.7.10. Uz ap-

loksnes adrese Aspazijas rokrakstā: Russie. Herrn A. Deglau. Rīga,

Rumpenhofsche Str. 25, im eignen Hause, Qu. 16.

1 16. (29.) jūn. vēstulē (16289) A. Deglavs ziņoja, ka viņš un As-

pazijas māte gatavojoties pārdot Jaundubultu vasarnīcu kādam Eizen-

bergam.

2
Resp., pakļaut māju izsolei.

8 Pošlina (no krievu nomAiiHa) — nodeva valstij.

4 Pēc 1909. g. dcc. notikušās vēstuļu apmaiņas starp Raini un

A. Čiksti kā Bisnieka fonda komisijas locekli dzejnieks advokātu

uzskatīja par vienu no galvenajiem vaininiekiem prēmijas neizmak-

sāšanā. Tomēr tieši A. Cikste uzņēmās Raiņa pilnvarnieka funkcijas,

kārtojot vasarnīcas pārdošanas lietu.

8 Pēterburgas grāmattirdzniecibas biedrība «Kultūra» 1909. g. ru

denī bija nodibinājusi Rīgas filiāli, un Raiņa bijušais pilnvarnieks

A. Ulpe bija iecelts par tās vaditāju.
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6 Rainis šeit runā par viņa un Aspazijas paziņas, pirmās latvieša

profesionālās gleznotājas E. Gruzītes dāvinātajām gleznam, kuras bija

tajjušas populārā Raiņa dzejoja iespaidā. (Tajās attēlotas «lauztās

priedes» jūrmalas kāpās.) Viena no šim gleznām pašlaik glabājas

J. Raiņa Valsts Literatūras un mākslas vēstures muzejā (128363),

bet otras atrašanās vieta nav zināma.

7
«Schloss am Meer» (vācu vai.) —- «Pils pie jūras». Rainis te pie-

min viņa un Asjiazijas iemīļotā šveiciešu gleznotāja A. Beklina darba

«Mirušo sala» reprodukciju.
1 14. (27.) jūn. vēstulē (16288) A. Deglavs Jaunā Rīgas teātra ad-

ministrāciju apsūdzēja apzinātā honorāra izmaksas novilcināšanā, jo

«teātra kungu» aizbildināšanās ar to, ka nevarot dabūt rokā Raiņa

un Aspazijas pilnvarnieku, esot nepamatota.
9

Par vēl aizvien nenomaksāto izdevēja J. Ozola parādu Aspazijai

A. Deglavs 16. (29.) jūn. ziņoja: «Ozola vekseli gan liku protestēt,

bet nekas tur neiznāk, tā ka 20. jūnijā tiku aicināts uz Cēsīm pieda

līties pie kreditoru sapulces. (Vekseli liku izpildīt uz sava vārda)

Pēc Peludes apgalvojuma, Ozolu firmas stāvoklis esot tik vājš, ka

tur lāga neiznākšot ceļa nauda lidz Cēsīm. Tātad kreditoru pulkā

viņi mūs uzņēmuši, redzēs, kas no tās lietas vēlāk i/nāks.»

10 «Zelta zirga» pirmizdevums nāca klajā tikai oktobri. Pēc tam,

kad J. Madernieks bija nodevis aizkavēto vāka zīmējumu, izrādījās,

ka «Dienas» tijjogrāfijai trūkst piemērota papira grāmatas iespiešanai.

253.

A. Priedītei

Kastaņolā 1910. gada 6. jūlijā (271. lpp.)

Atklātne (15757). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Raiņa

piezīmju grāmatiņas. Kastaņolas pasta zīmogs — 7.7.10. Atklātne

adresēta A. Priedītei uz sanatoriju Davosā.

1 2. jūl. atklātnē (18856) A. Priedīte stāstīja, ka tūlīt pēc atgriež

nās no Davosas kopā ar vīru braukšot uz Vidzemi. B. Priedītim

tomēr nācās doties ce|ā vienam pašam, jo dzīvesbiedrei ārsti aiz-

liedza atstāt sanatoriju.
2 Piiedišu deviņgadīgais dēls Pauls tobrīd uzturējās Rīgā pie A

Priedītes brāļa A. Ulpes.

254.

J. Dambekalnam

Kastaņolā 1910. gada jūlija vidū (271. lpp.)

Vēstule (107273). Pirmpublicējums. Aptuvenais datējums noteikts pēc

vēstules satuia.
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.

1 K. Kautska «Kārļa Marksa ekonomisko mācību» tulkojuma frag-

ments, kuru tā autors K. Zutis 1910. g. jūn. vidū ar Raiņa starpnie-
cību bija nogādājis Latviešu Kultūras biedrībai, lai tās redakcijas

komisija izšķirtu tulkojuma likteni.

2 Kā vēlāk noskaidrojās, tulkojuma manuskripts bija «vairākas ne-

dēļas nogulējis Rīgā pie viena, kuram bij uzdots to nodot redakci-

jas komisijai» (jūl. otrajā pusē i ākstīta J. Dambekalna vēstule Rai-

nim; 17939), un šī iemesla dē] tika izskatīts ne agrāk par jūlija

vidu. Redakcijas komisija tulkojumu atzina par pietiekami kvalitatīvu

un nolēma to izdot vistuvākajā laikā.

3 K. Zutis.

4 Rainis šeit un turpmāk atsaucas uz J. Dambekalna 22. jūn.

(5. jūl.) vēstuli (17937).
5 Bijusī Latviešu Kultūras biedrības valde, kura tika pārvēlēta

1910. g. 2. (15.) maija pilnsapulcē. (Starp citu, jaunās valdes sede

par Latviešu Kultūras biedrības priekšnieku ievēlēja J. Dambekalnu.)

6 G. Pļehanova darbs «Beitrage zur Geschichte des Materialismus»

(«Apcerējumi par materiālisma vēsturi») (1896).

7
Par gadagrāmatas izdošanas planiera tajā pašā vēstulē Rainim

ziņoja J. Dambekalns, kurš pats aktīvi darbojās atturības biedrība

«Rīts». Viņš rakstija. ka «minētā gada grāmatā būs apskatīta strād-

nieku kustība» (17937) un lūdza, lai Rainis lai aizsūta kādu dzejoli.

Gadagrāmata nepaguva iznākt, jo 1910. g. sept. biedrība «Rīts» tika

administratīvi slēgta.

8 Šī Raiņa lūguma pamatā ir pārpratums. Kādā laikrakstā bija pu-

blicēta, ziņa, ka Pārdaugavas strādnieku biedrība «Kultūra» gatavojas

dibināt nelielu diletantu trupu, kas uzstātos ar teātra izrādēm bied-

rības sarīkojumos. Dzejnieks minēto paziņojumu bija attiecinājis uz

Latviešu Kultūras biedrību, jo arī to J. Dambekalns, A. Deglavs un

pēc viņu parauga pats Rainis vēstulēs reizēm mēdza dēvēt par «Kul-

tūru».

9 Par šķietamu opozīciju (tikai nevis no ārienes pret teātri, bet

paša teātra ietvaros) Rainim bija rakstījis J. Dambekalns. Apzināti

vai neapzināti sagrozīdams faktus un pārspīlēdams ikdienišķas sa-

dursmes teātra personāla vidū, viņš stāstīja, it kā kaut kādi «labākie

elementi» grupējoties cīņai pret «māmuļas sugas» aktieriem brāļiem

Amtmaņiem un teātra «birģelisko» vadību. Fakti šos J. Dambekalna

izteikumus neapstiprina.
10 Rainis šeit runā par B. Skujenieces sadursmi ar Jauno Rīgas

teātri, kas arī viņam un Aspazijai atnesa daudz, nepatīkamu brīžu.

11 A. Mierlauks, kurš pa ceļam uz Sveici uzturējās Vācijā, lai iepa-

zītos ar turienes teātra dzīves novitātēm, Kastaņolā ieradās ap 1910.

g. 22. jūl.
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12
Attiecīgu piezīmi B. Skujeniece pierakstījusi tās pašas J. Dam-

bekalna vēstules noslēgumā.

13 V dziesmu svētki, kurus rīkoja F. Veinberga vadītā Rīgas Lat-

\ iešu biedrība, sabiedrības progresīvās da|as atsaucību neiemantoja.

Strādniecība un progresīvā inteliģence pat atteicās šo pasākumu atzīt

par vispārējiem latviešu dziesmu svētkiem.

14 Rainis te runā par laikrakstu «Ziemelis», kas sāka iznākt 1010.

g. 22. maijā (4. jūn.) Pēterburgā pirms diviem mēnešiem administra-

tīvi apturēto «Vārpu» vietā. «Ziemeļa» izdevējiem trūka līdzekļu

avīzes finansēšanai.

255.

A. Cielēnai

Kastaņolā 1910. gada 21. jūlijā (273. lpp.)

Atklātnes fotokopija Oriģināls glabājas pie A. Cielēnas

tuviniekiem. Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Raiņa piezīmju

grāmatiņas. Kastaņolas pasta zīmogs — 22.7. 10. Atklātne adresēta

(Aspazijas rokraksta): Russie. Mmc A. Zeelen. Livland, pr. Mitau,

Behrsehof.

1 A. Cielēnas 23. jūn. (6. jūl.) atklātnē ar sveicieniem Rainim vārda

dienā (20926) bija rakstits: «Klausāties, mēs ezera malā līgosim labi

stipri, varbūt vakara vēsmiņa nonesīs kādas skaņas.»

a Rainis te runā par A. Cielēnas apciemojumu, kā arī par viņa un

Aspazijas viesošanos pie A. Cielēnas Vegisa (Weggis) ciemā pie

Firvaldšteterezera 1907. g. jūlijā.

256.

A. Prieditei

Kastaņolā 1910. gada 21. jūlijā (273. lpp.)

Atklātne (15758). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Raiņa

piezīmju grāmatiņas. Kastaņolas pasta zimogs — 22. 7. 10. Atklātne

adresēta A. Priedītei uz sanatoriju Davosā.

1 Sch6n-Māmy (vācu un angļu vai. sajaukums; forma Māmv acīm-

redzot ir Rama vaciskots angļu vaids Mummv) — mīļa māmiņa.

1 16. jūl. atklātnē (23564) A. Priedīte izteica cerību, ka, aizbraucot

no sanatorijas (tas būšot iespējams pēc diviem mēnešiem), viņai var-

būt Izdošoties apciemot Raini un Aspaziju.

3 Rainis te runa par B. Priedīša braucienu uz dzimteni.
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Āronu Mdtīšam

Kastaņolā 1910. gada 23. jūlijā (274. lpp.)

Vēstule (FBR, Aronu Matīsa f., 4, 11). Pirmpublicējums. Datējums
noteikts pēc vēstules satura un Raiņa piezīmju grāmatiņas.

1 Āronu Matīss Rainim bija atsūtijis F. Brīvzemnieka pasaku krā-

jumu («CoopmiK MaTepnaAOß no 3THorpadpuH, mAaßaeMbiii npn Aaui

kobckom 3THorpadpHiecKOM My3ee», sun. 11. M., 1887). Pārējie sūtī-

jumi, par kuriem dzejnieks te runā, acimredzot ir Āronu Matīsa

18. jūn. (1. jūl.) vēstule (17914) un honorārs par DzV publicētajiem

Aspazijas dzejojiem.
1 Ar 1910. g. 1. (14.) aug. Āronu Matīss gatavojās pārņemt DzV

atbildīgā redaktora pienākumus.
* A. Deglavs.
*

Skat. 232. vēstules 17. piezīmi.
* 1910. g. jūl. sākumā Rīgā notika plašas svinīl>as sakarā ar 200. ga-

dadienu kops Vidzemes pievienošanas Krievijai. Sim notikumam

par godu Rīgu apmeklēja augsta valdības delegācija ar caru Niko-

laju II priekšgalā. \'īetējā vācu muižniecība, rīkojot dažādas deputā-

cijas un pieņemšanas, visiem spēkiem centās apliecināt lojalitāti Krie-

vijas valdības politikai. Raiņa bažas par varbūtējo «vācu uzvaru»

sasaucas ar tām publikācijām presē, kurās Izskanēja prognoze, ka

vācu muižniecībai valdības viesošanās laikā būs izdevies vēl vairāk

nostiprināt savu privileģēto stāvokli Baltijā.
6 Rainis te piemin 19. gs. 80. gados realizētās skolu, policijas un

tiesas iestāžu reformas, kuras bija orientētas uz Baltijas rusifikāciju.

258.

V. Hertelim

Kastaņolā 1910. gada 26. jūlijā (275. lpp.)

Atklātne (17046). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņo-

las pasta zīmoga. Atklātne adresēta: Mr. VV. Hertel. VVien, Poste

restante. 1910. g. 15. septembri atklātne nonākusi atpakaļ Kastaņolā,

jo adresāts pēc tas Vīnes galvenajā pastā nav ieiadies.

1 V. Hertelis tobrīd atradās cejā uz ārzemēm.

2
Ap 1910. g. 17. aug. V. Hertelis ieradās Kastaņolā ciemos pie

Raiņa un Aspazijas.

259.

E. Birzniekam-Upītim

Kastaņolā 1910. gada 28. jūlijā (275. lpp.)

Atklātne (18018). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Raiņa

piezīmju grāmatiņas. Kastaņolas pasta zīmogs — 1.8.10. Atklātne

611



612

adresēta E. Birzniekam-Upītim uz Benkendorfa un Ko firmas kantori

Baku.

1 Vilis Hertelis, kurš ārzemju ceļojuma laikā gatavojās apciemot

Raini un Aspaziju.
2 F. Sillera «Laupītāji» Raiņa un Aspazijas tulkojumā kā «Dzir-

ciemnieku» divpadsmitais izdevums naca klajā tajā pašā mēnesī.

3 Skat. 257. vēstules 1. piezīmi.

260.

J, Dambekalnam

Kastaņolā 1910. r>ada 6. augustā (275. lpp.)

Vēstule (107275). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc vēstules

u.tura un Raiņa piezīmju grāmatiņas.

1 Rainis tobrīd kopā ar A. Mierlauku intensīvi strādāja pie

«Uguns un nakts» inscenējuma sagatavošanas.
2 K. Zutis.

3 J. Dambekalns jūl. beigās Rainim ziņoja: «Ja tulkotājam būtu

kada daļa no honorāra vajadzīga, tad vismaz 50 rub. «Kultūra» va-

rētu tūlīt sutit» (17939). Rainis par to nekavējoties bija aizrakstījis

K. Zutim (attiecīga vēstule nav atrasta). Atbilde no tulkotāja (120297)

līdz ar kviti par avansa saņemšanu (17399) Kastaņolā nokļuva ap

1910. g. 10. aug., kad šī dzejnieka vēstule J. Dambekalnam jau

atradās ceļā uz Rīgu.
4 Aiz nekompetences J. Dambekalns Raini šai ziņā bija dezin-

formējis. Patiesībā Latviešu Kultūras biedriba par tulkojumiem mak-

sāja tikai 15 rubļus loksnē.

8 Skat. 254. vēstules 8. piezīmi.
6

Pēdējā vēstulē J. Dambekalns no tik subjektiviem spriedumiem

par Skatuves biedrību kā agrāk atturējās.
' 1862. g. Prūsijā pie varas nāca O. Bismarks, kurš cīņā par

monarhijas nostiprināšanu un Vācijas apvienošanu meklēja atbalstu

plašās tautas masās. Tā kā Bismarkam un augošajai strādnieku šķī-

tai bija kopīgs ienaidnieks —
liberālā buržuāzija, atsevišķi vācu

proletariāta kustības vadītāji (pirmām kārtām F. Lasals) mēģināja

piemēroties Bismarka politikai. Turpretī tālredzīgākie no viņiem krasi

noraidīja strādnieku kustības galveno mērķu upurēšanu īslaicīgu iegu-

vumu vārdā. Tā ievērojamais vācu sociāldemokrātijas darbinieks

V. Libknehts 1862. g. rudeni nekavējoties aizgāja no demokrātiskā

laikraksta «Norddeutsche Allgemeine Zeitung» redakcijas, tiklīdz uz-

/ n.iļa, ka izdevuma redaktors, agrākais revolucionārs A. Brass, sle-

peni sadarbojas ar Bismarku.

8 Rainis šeit netieši oponē J. Dambekalnam, kurš savās vēstulēs

par A. Mierlauku allaž izteicās ļoti negatīvi.
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9 Dzejnieks te atsaucas uz B. Skujenieces 9. (22.) jūl. vēstuli

(128014), kurā teikts: «..vajadzētu priekš aktieriem kādus priekšla-

sījumus noturēt par to, kā saprotamas un attēlojamas lomas «U. v.

N.». Kam nu tikai uzticēt tos priekšlasījumus? DubuiamV Duburs

gribēja par varu nostrīpot V cēl. stridu, kam Rīgai piederēt. [..] Tos

priekšlasījumus vajadzētu lasit kādam, kas sajūsminājās sirsnīgi, sir-

snīgi par «U. v. N . Jeb divi lai lasa. Vienu lai lasa viens un otru

(par attēlošanu) Duburs. Ko Tu saki par to? Es domāju, ka to va-

jaga katrā ziņā; Tu nezini mūsu aktierus!»

10
Raiņa vēstule B. Skujeniecei, kurā būtu pieminēti iecerētie

priekšlasījumi «Uguns un nakts» tēlotājiem, nav atrasta.

11 «Klusās grāmatas» pārstrādātais izdevums nāca klajā ar virs-

rakstu «Vēja nestas lapas».

,2-Sī dzejnieka cerība nepiepildījās.

" Acīmredzot «Tie, kas neaizmirst».

M Minēto dzejoļu krājumu Rainis pabeidza kārtot tikai novembri.

Tas nāca klajā 1910. g. beigās kā «Dzirciemnieku» sešpadsmitais iz-

devums.

15 Rainis te runā par Latviešu Kultūras biedrību, atturības biedrību

«Rīts» un nelegālo arodbiedrību biroja izdoto žurnālu «Arodnieks».

261.

A. Priedītei

Kastaņolā 1910. gada 18. augustā (277. lpp.)

Atklātne (15759). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Raiņa

piezīmju grāmatiņas. Kastaņolas pasta zīmogs — 19.8. 10. Atklatm

adresēta A. Priedītei uz sanatoriju Davosā.

1 Dora Stučka.

2
Rainis te runā par Priedīšu atgriešanos mājās pēc ciemošanās

Kastaņolā 1909. g. marta sākumā.

262.

A. Priedītei

Kastaņolā 1910. gada 21. augustā (278. lpp.)

Atklātne (15760). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kas-

taņolas pasta zīmoga. Atklātne adresēta A. Priedītei uz sanatoriju

Davosā.

1 D. Stučka un P. Stučka.

2 Vilis Hertelis.
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263.

A. Kirhenšteinam

Kastaņolā 1910. gada 6. septembrī (278. lpp.)

Atklātnes noraksts A. Kirhenšteina rokrakstā ar neprecīzu datējumu
«7.11.10.» (73359). Oriģināla atrašanās vieta nav zināma. Pirmpub-

licējums. Datējums precizēts pēc atklātnes satura, Raiņa piezīmju

grāmatiņas un 1910. g. 9. novembra atklātnes E. Birzniekam-Upītim

(18015). Atklātne adresēta: Mr. A. Kirchenstein. Ziirich, Spuristr. 73.

' A. Lūkina (nākamā rakstniece I. Kaija), kura gatavojas doties

uz Parizi studiju nolūkos un vēlējās pa ceļam uzkavēties Kastaņolā,

lai pabūtu kopā ar Raini un Aspaziju. Dzejnieki acīmredzot bija sa-

ņēmuši no A. Kirhenšteina ieteikuma vēstuli (tā nav atrasta) ar

lūgumu palidzēt viņa radiniecei iekārtoties kādā tuvējā pansijā un

sniegt viņai konsultācijas literatūras un rakstniecības jautājumos.
2 Par kādām baumām A. Kirhenšteins rakstījis Rainim un Aspazi-

)ai, nav izdevies noskaidrot.

264.

Aronu Matīsam

Kastaņolā 1910. gada 8. septembrī (278. lpp.)

Vēstule (FBR, Aronu Matīsa f., 4, 9). Pirmpublicējums. Datējums no-

teikts pēc vēstules satura un Raiņa piezīmju grāmatiņas.

1 Rainis šeit acīmredzot runā par A. Mierlauka, D. Stučkas, P.

Stučkas un V. Herteļa viesošanos Kastaņolā.
2 DzV brīveksemplārs.
3 Raksts «Dienas laikraksta uzdevumi», kuru Āronu Matīss bija

publicējis DzV (1910, 2. (15.) aug., 174. nr ), stājoties pie avīzes at-

bildīgā redaktora pienākumiem. Tajā viņš pasludināja galvenos prin-

cipus, pie kuriem bija nolēmis turēties savā redaktora darbībā.

* Rainis šeit un turpmāk atsaucas uz Aronu Matīsa 16. (29.) jūl.

vēstuli (17916).
5 1910. g. sākumā Torņakalna Latviešu palīdzības biedrībā arvien

krasāk iezīmējās norobežošanās starp progresīvajiem, proletāriskajiem

darbiniekiem un reakcijas atbalstītājiem. Kārtējās pilnsapulces priekš-
vakarā t. s. melnie, kuri slēpās aiz «bezpartejisko biedru» maskas,

uzsaka plašu aģitācijas kampaņu pret progresīvi noskaņoto biedrības

valdi, apvainojot to pašlabuma meklēšanā un iedzīvošanās tieksmēs

uz biedrības rēķina. DzV (tobrīd laikraksta atbildīgā redaktora pie-

nākumus veica J. Stumbergs) situāciju biedrībā apgaismoja vienīgi no

reakcionāru viedokļa, dodot viņiem vārdu vispirms sludinājumu daļā

(1910, 29. apr. (12. maijā), 96. nr.) un pēc tam arī ievadrakstā (30.

apr. (13. maijā), 97. nr.). Sāda DzV redakcijas nostāja izraisīja asu
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protestu strādnieku biedrības, un vairākas no tām izsludināja pret

laikrakstu boikotu.

6 Rainis te runā par pastiprinātās apsardzības stāvokļa atcelšanu.

7 Minētajā vēstulē Āronu Matīss Rainim bija rakstījis: «Vai ne-

trūkst Jums abiem arī dzimtenes gaisa? Jeb nejūtat tā trūkumu

nemaz? Es gan, domāju, varētu iedzīvoties arī svešatnē, kad tikai

man būtu mans parastais mīļais darbs. Pat cietuma nejustos vientu-

lis un apspiests, ja tik tur varētu strādāt — grāmatas lasīt.»

* Kārtējais Aspazijas dzejoļu sūtījums DzV.
9

L. Skujeniece kopš jaunās sezonas sākuma bija sākusi strādāt

DzV par teātra kritiķi.
10 Agrākais DzV teātra recenzents Līgotņu Jēkabs jaunajā sezonā

turpināja rakstīt kritikas tikai par Rīgas Krievu teātra izrādēm.

11 Par to, ka arī J. Duburs pretendējis uz DzV teātra kritiķa vietu,

taču ticis atraidīts, Rainis bija uzzinājis no B. Skujenieces 19. aug.

(1. sept.) vēstules (128018). Dzejniekam atteikšanās no J. Dubura

pakalpojumiem acīmredzot likusies nepārdomāta.

265.

A. Priedītei

Kastaņolā 1910. gada 8. septembrī (280. lpp.)

Atklātne (15761). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Raiņa

piezīmju grāmatiņas un Kastaņolas pasta zīmoga. Atklātne adresēta

A. Priedītei uz sanatoriju Davosā.

1
D. Stučka, P. Stučka un V. Hertelis.

1 A. Priedīte, kurai ārsti bija aizlieguši atstāt sanatoriju, tomēr

ļoti vēlējās sastapt Raiņa un Aspazijas ciemiņus un šī iemesla dēļ

22. aug. atklātnē (23566) bija viņiem likusi priekšā atgriezties mājās

caur Vontresinu —Sanktmoricu—Davosu. Kā redzams, šiem plāniem

bija pārvilkusi svītru D. Stučkas sliraiba.

266.

E. Birzniekam-Upītim

Kastaņolā 1910. gada 17. augustā un 10. septembrī (280. lpp.)

Vēstule (18029). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Raiņa pie-

zīmes vēstules tekstā.

1 E. Birznieka-Upīša 14. (27.) jūl. vēstule (105722). «Dzirciemnieku»

vadītājs tajā piedāvāja līdz Ziemsvētkiem izdot abu dzejnieku jau-

nos dzejoļu krājumus un lugas, ja tādas būtu, kā arī kādu no Raiņa

tulkojumiem. Taču galvenais bija tas, ka E. Birznieks-Upītis lika

priekšā uzticēt viņa apgādam gan Raiņa, gan Aspazijas kopotu rakstu

izdošanu.
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* Rainis te, domājams, runā par kopīgo darbu ar A. Mierlauku

pie «Uguns un nakts» iestudējuma sagatavošanas.
3 E. Birznieks-Upītis tajā pašā vēstulē ieminējas, ka atvaļinājumā

ieplānotā ārzemju brauciena laikā varbūt varēšot «personīgi izrunā-

ties» ar Raini un Aspaziju.
* Tikko iznākušais F. Sillera «Laupitāju» izdevums Raiņa un As-

pazijas tulkojumā, kuru bija apgādājuši «Dzirciemnieki».

8 14,5 X 21,5 cm.

8 Pēdējais «Laupītāju» korektūru sūtījums no Rīgas.
7 Suisse (franču vai.) — Šveice.

8 A. Puškina «Boriss Godunovs» Raiņa tulkojumā bija publicēts

MVM 1898. g. 3.-5. nr-ā (167.-176.; 252.—261.; 321 —323. lpp),

bet M. Ļermontova «Dēmons» — 1. un 2. nr-ā (7.—12. un 81—89.

lpp-).
9 V. Hertelis.

10 D. Stučka un P. Stučka.

" Dzejoļu krājums «Sarkanās puķes», kā ari lugas «Zeltite», «Zau-

dētas tiesības», «Neaizsniegts mērķis» un «Sidraba šķidrauts».
12 A. Gulbja 1903. un 1904. gadā izdotie J. V. Gētes Raksti Raipa

un Aspazijas tulkojumā.
18 Uzturēdamies Baku dienesta darīšanās, A. Gulbis E. Birznieku-

Upīti bija iepazīstinājis ar savu universālbibhotekas izdošanas pro-

jektu un uzaicinājis viņu piedalīties tā īstenošanā. Sis piedāvājums

0. Birzniekā-Upitī vēl vairāk bija pastiprinājis šaubas, vai vērts tur-

pināt patstāvīgo grāmatizdevēja darbību. Par kooperēšanos Raiņa Ko-

potu rakstu izdošanā E. Birzniekam-Upītim ar A. Gulbi nekādas sa-

runas gan nebija notikušas.

14 Rainis te runā par krājumu «Tie, kas neaizmirst», kuru viņš

«Dzirciemniekiem» nodeva novembrī.

15 Par to bija parūpējies A. Deglavs.

267.

A. Deglavam

Kastaņolā 1910. gada 12. septembrī (283. lpp.)

Vēstule (4992). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Raiņa pie-

zīmju grāmatiņas. Kastaņolas pasta zīmogs — 13.9.10. Uz aploksnes

adrese Aspazijas rokraksta: Russie. Herrn A. Deglau. Riga, Rumpen-

hofsche Str. 25, im eignen Hause, Qu. 18. Reizē ar to nosūtītas di-

vas atsevišķas Latviešu Kultūras biedrībai adresētas vēstules (FBR,

K. Egles f., 478, 11 un 12).

1 Rainis te runā par naudas sūtījumu (265 frankiem), kurā ietilpa

G. Rozenbergas iekasētā īres nauda par Jaundubultu vasarnīcu, daži

sīkāki honorāri un A. Mierlauka parāds no apciemojuma laika.
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* •Pīise» (vācu vai.) — «Tabakas šņauciens».

3 So V. Buša sacerējumu Raipa atdzejojumā kopīgā izdevumā ai

tā paša autora darbiem «Drošsirdīga meldermeita» un «Biēķis» Pla-

uša izdevniecība laida klajā 1910. g. beigās.
4 V. Buša «Tabakas šņauciena» norakstu 21. jūn. atklātnē (FBR,

K. Egles 1., 477, 34) A. Deglavam bija pasūtījusi Aspazija.
5 A. Gulbis Rainim kā iecerētā universālbibliotēkas izdevuma gal-

venajam līdzstrādniekam un reizē virsredaktoram bija apsolījis regu-

lāri izmaksāt honorāru, sākot ar 1910. g. 1. (14.) jūl., un dzejnieks
naudas sūtījumu no izdevēja gaidīja kā zīmi, ka A. Gulbis stājies

pie viņu kopīgā plāna realizēšanas.

6 Avanss par K. Kautska «Kārļa Marksa ekonomisko mācību» tul-

kojumu, kura iespiešana jau tuvojās nobeigumam.
7 A. Mierlauks, D. Stučka, P. Stučka un V. Hertelis.

8 Rainis šeit runā vai nu par varbūtējo E. Birznieka-Upīša apcie-

mojumu (tas tomēr nenotika), vai arī paredzamo A. Lūkinas (I. Kai-

jas) viesošanos Kastaņolā.
9

Pārskats par Raiņa un Aspazijas Rīgas ieņēmumiem un izdevu-

miem attiecigajā laika posma.

10

Tā kā Liepājas Latviešu sieviešu biedrība atteicās maksāt ho-

norāru par 1910. g. 31. jūl. (13. aug.) sarikoto Aspazijas vakaru (tajā
tika izrēdita luga «Zeltīte» un deklamētas dzejnieces vārsmas), A. Deg-

lavs «Dzīvē» (1910, 21. aug. (3. stpt.), 95. nr.) bija publii • jis jirotesta

vēstuli, kurā aizrādīja arī uz Aspazijas slikto veselības stāvokli.

11 lecerētais K. Marksa «Kapitāla» izdevums Raiņa tulkojumā un

pārstrādātā «Klusā grāmata», t. i., «Vēja nestas lapas».
12

Skat. 268. un 269. vēstuli šī sējuma 284. un 285. lpp.
13

J. Dambekalns bija lūdzis, lai Rainis sūta Latviešu Kultūras

biedrībai «Klusās grāmatas» pārstrādātā varianta manuskriptu un pa-

ziņo honorāra noteikumus.

268.

Latviešu Kultūras biedrībai

Kastaņolā 1910. gada 12. septembrī (284. lpp.)

Vēstule (FBR, K. Fgles f., 478, 11). Pirmjmblicējums. Datējums

noteikts pēc vēstules satura. Raiņa piezīmju grāmatiņas un 1910. g.

12. septembra vēstules A. Deglavam (4992), ar kuru kopā nosūtīta

šī vēstule.

1 Noskaidrot, kurā laikā Rainis bija aizsācis pirmos priekšdarbus

«Kapitāla» tulkošanai (iespējams, ka tas notika jau Slobodskas trim-

das periodā) un cik tie bija plaši, nav izdevies. Dzejnieka arhīvā

atrodamās trīs nedatētās lapiņas ar K. Marksa darba titullapas, vel-
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tijuma un ievada fragmenta tulkojumu tīrrakstā (120741/1 —3), sprie-

žot pēc rokraksta, attiecas uz 1910. g. rudeni.

2
Ar E. Birznieku-Upīti, K. Ķirpēnu, A. Ranki v. c

3 Rainis te atsaucas uz «Kapitāla» pirmās dā\as piekto izdevumu

(Kari Marx. Das Kapital. Kntik der politischen Oekonomie. Entei

Band. Hamburg, Otto Meisners Verlag, 1903J.

269.

Latviešu Kultūras biedrībai

Kastaņolā 1910. gada 12. septembri (285. lpp.)

Vēstule (FBR, K. Egles L, 478, 12). Pirmpublicējums. Datējums

noteikts pēc vēstules satura, Raiņa piezīmju grāmatiņas un 1910. g.

12. septembra vēstules A. Deglavam (4992), ar kuru kopā nosūtīta

ši vēstule.

1 «Klusās grāmatas» pārstrādātais variants (tā nosaukums tobrid

vēl nebija izdomāts).
2 Sabiednbas «Diena» (agrāk «Dienas Lapas») tipogrāfija, kurā

iespieda JDL.

a Par kaitīgiem atzītie «Klusās grāmatas» dzejoļi un dzejoju frag-

menti, kuru dēļ Pēterburgas «Imantas» 1909. g. apgādātais krājuma

izdevums tika apķīlāts un vēlāk pēc Pēterburgas tiesas palātas lēmuma

konfiscēts un iznicināts.

270.

J. Dambekalnam

Kastaņolā 1910. gada 14. septembrī (286. lpp.)

Vēstule (127804). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc vēstu-

les satura un Raiņa piezīmju grāmatiņas.

1 Rainis šeit atsaucas uz pēdējo J. Dambekalna vēstuli (tā rakstīta

augusta otrajā pusē; 17942), kurā no samērā neskaidras šķiriskas

pozīcijas bija aprakstīts stāvoklis Skatuves biedrībā pēc 1910. g. 8.

(21.) aug. pilnsapulces.
1 Latviešu Kultūras biedrība, atturības biedrība «Rīts» un stiād

nieku arodnieciskās biedrības.

3 DzV.

4 Minētais «referāts» acīmredzot bija iespiests pielikumā kādam

laikraksta «Dzīve» augusta vai septembra pirmās puses numuram.

Attiecīgo pielikumu atrast nav izdevies.

• Sl Raiņa piezime jāsaprot kā atteikums dot «Rita» gadagrāmatai

iepriekš apsolitos dzejoļus.
* Sajā sakara J. Dambekalns Rainim rakstīja: «.. domāju Kultūrā

lekustināt jautājumu par žurnāla izdošanu, jo tāds tieši strādniekiem
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nepieciešams, vai ārzemēs varēsim līdzstrādniekus dabūt? Uz Tevi

un A[spaziju] varēsim taču droši rēķināt. Dažus līdzstrādniekus varē-

sim ari šeit dabūt» (17942).
7

1910. g. 26. jūn. (9. jūl.), kad bija paguvuši iznākt tikai septiņi

«Zieme|a» numuri, laikraksts tika apturēts.
8 Sk. divas iepriekšējās vēstules.

8
Rainis te atsaucas uz A. Deglava 16. (29.) aug. vēstuli (16294),

10 K. Marksa «Kapitāla» izdošanas iecere nerealizējās Latviešu Kul-

tūrās biedrības slēgšanas dēļ.
" Nelegālo arodbiedrību izdotais žurnāls «Arodnieks» līdz 1910. g.

1. (14.) okt. iznāca divas, pēc tam — trīs reizes mēnesī.

271.

J. Duburam

Kastaņolā 1910. gada 27. septembrī (288. lpp.)

Vēstule (VBR, x 10, 1, 130). Saglabājies otrs vēstules tīrraksta

variants ar redakcionālām atšķirībām (120992) un melnraksts (17048).

Melnraksta pirmpublicējums A, 1932, 409. nr., 15. lpp., ar redakcio-

nālām atšķirībām. Vēstuli parakstījusi ari Aspazija.

IJ. Dubura skatuves mākslinieka darbības 25 gadu jubileja, kuru

atzīmēja 18. sept. (1. okt.).
2 Acīmredzot no laikrakstiem uzzinājis, ka J. Dubura godināšana

notiks Jelgavā, kur viņš bija sācis savas aktiera gaitas, Rainis vienu

(nav zināms, kuru no abiem) vēstules variantu, domājams, nosūtīja

tieši uz Jelgavas Latviešu teātri.

3
Raiņa arhīvā atklātne nav atrodama.

272.

E. Birzniekam-Upītim

Kastaņolā 1910. gada 3. oktobrī (288. lpp.)

Atklātne (18016). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Raiņa

piezīmju grāmatiņas un Kastaņolas pasta zīmoga. Atklātne adresēta

E. Birzniekam Upītim uz Benkendorfa un Ko firmas kantori Baku.

IE. Birznieka-Upīša 5. (18.) sept. atklātne (105723), kurā «Dzir-

ciemnieku» vadītājs apliecināja gatavību ķerties pie Raiņa Kopotu

rakstu izdošanas un lūdza viņam pēc iespējas drīzāk sūtīt pirmās

grāmatas manuskriptu — pārstrādāto «Uguni un nakti».

3
«Tie, kas neaizmirst».

3 Grāmatas sagatavošana tomēr stipri ieilga, un Rainis tās manu-

skriptus uz Baku un Rīgu (J. Iniņbergam) nosūtīja ap 9. nov.

* So Raiņa tulkoto daiļdarbu norakstus acīmredzot sagādāja A. Deg-

lavs,
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■ Skat. 267. vēstules 5. piezimi.
8 Tā kā universālbībliotēkā bija paredzēts iekļaut galvenokārt cit-

tautu literatūras klasiķu daiļdarbus un zinātniskus apcerējumus, Rainis

savus pabeigtos un iecerētos tulkojumus (ari tos, par kuru publicē-

šanu agrāk bija ievadītas sarunas ar «Dzirciemniekiem») acīmredzot

bija nolēmis rezervēt šim izdevumam.

7
Rainis te runā par J. Jankava māsas E. Jankavas 16. (29.) sept.

vēstuli (29673). Savā un arī izdevēja I. Baumaņa dzīvesbiedres vārdā

viņa rakstīja: «Šodien nosūtījām Jums 133 fr. 35 saut. Tik daudz

ir ieņemts par «Uguni un nakti». Tagad, kā rādās, būs iespējams

visus palikušos eksemplārus pārdot, tā kā tad varēs ari vairāk nau-

das nosūtīt. Tiklīdz kā dabūsim, ta tūliņ arī nosūtīsim.»

273.

P. Daugem

Kastaņolā 1910. gada 8. oktobrī (289. lpp.)

Atklātne (23229). Pirmpublicējums RGGr, 1976, 114. lpp. Datējums

noteikts pēc Raiņa piezīmju grāmatiņas. Kastaņolas pasta zīmogs —

9. 10. 10. Atklātne adresēta: Mr. P. Dauge, riry IT. Aavre. Moscou,

MocKßa, CpeTeHCKHū 6yAfeßap, a«m «Pocchh».

1
Rainis šeit piemin 20. sept. (3. okt.) atklātni (19000) ar sirsnī-

giem draudzības apliecinājumiem, kurus kādā tikšanās reizē dzejnie-

kam no Maskavas bija nosūtījuši P. Dauge, V. Hertelis un vēl divi

paziņas (paraksti nesalasāmi).
1 Dzejnieks acīmredzot bija noraizējies, vai V. Hertelis no ārzemju

brauciena, kura laikā viņš sastapās arī ar Raini un Aspaziju, laimīgi

atgriezies dzimtenē un vai viņam nav bijis jācieš kādas represijas

no varas iestāžu puses.

8 D. Stučka, P. Stučka, kā arī V. Hertelis.

274.

Aronu Matīsam

Kastaņolā 1910. gada 10. oktobrī (289. lpp.)

Vēstule (FBR, Aronu Matīsa f., 4, 4). Pirmpublicējums. Datējums no-

teikts pēc vēstules satura, Aronu Matīsa 1910. g. 22. septembra (5.

oktobra) vēstules Rainim (197911) un dzejnieka piezīmju grāmatiņas.

1 Aronu Matīsa 22. sept. (5. okt.) vēstule, kurā DzV redaktors

lūdza steidzami paziņot, kā Aspazijai veicas darbs pie laikrakstam

apsolītās lugas (domājams, pie «Boasa un Rutes») un kad varētu

Izsludināt tās gaidāmo publicēšanu.
' Zarnu katars.

8
Rainis te runā par A. Mieilauka, D. un P. Stučku, kā ari V. Her-

teļa viesošanos Kastaņolā.
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*
lespējams, attiecībā uz aizkavēšanos ar dzejoļu krājumu «Tie,

kas neaizmirst» sagatavošanu «Dzirciemnieku» apgādam.
1 Kā vienu no iemesliem, kādēļ J. Duburs netika pieņemts DzV

par teātra kritiķi, Āronu Matīss minēja viņa personiskās antipātijas

pret Interimteātra direktoru P. Ozoliņu.
* Te acīmredzot pieminētas L. Skujenieces meitas B. Skujenieces

ilgstošās nesaskaņas ar Jauno Rigas teātri. Arī pēc viņas angažēša-

nas jūl. sakuma aktrises attiecības ar teātra vadību palika diezgan

Mpilētas.

'
L Skujeniecei adresētā dzēlīgā replikā JDL (1910, 9. (22.) sept.,

207. nr.), starp citu, šķietamā neizpratnē bija atzīmēts: «.. tiklīdz

meita piestājas pie vietēja teātra par aktrisi, māte tūliņ iestājas pie

vietēja laikraksta par šī teātra kritizētāju.»
B

Jaunais Rīgas teātris atšķirībā no Interimteātra nesaņēma Rigas

pilsētas subsīdiju.
9

Rainis šeit acīmredzot runā par strādniekiem un buržuāziju.
10 Domājams, H. Simsons.

275.

J. Dambekalnam

kastaņolā 1910. gada 11. oktobrī (291. lpp.)

Vēstule (107272). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc vēstules

satura un Raiņa piezīmju grāmatiņas.

1 1910. g. 4. (17.) sept. pēc Vidzemes gubernatora pavēles tika

apturēta, bet 23. sept. (6. okt.) slēgta Latviešu Kultūras biedrība un

atturības biedriba «Rīts».

2
Domājams, ka Rainis te runā par darbošanos legālajās biedrībās.

3 Vidzemes guberņas biedrību lietu komisijas 1910. g. 23. sept.

(6. okt.) sēdes galīgajā lēmumā par abu biedrību slēgšanu kā gal-

v* nais iemesls gan bija minēts tas, ka biedribas esot pieņēmušas

i< zolūciju pret «Vidzemes jubilejas un Pētera I pieminekļa atklāša-

nas svētkiem» (skat. ziņojumu: JDL, 1910, 24. sept. (7. okt ), 220. nr.).
* Okt. sākumā rakstītajā J. Dambekalna vēstulē (17940) par šo

i .nu bija teikts: «Kādu jaunu biedrību centru ka Kultūru tik drīzi

n. izdosies dibināt, bez tam, pēc manām domām, mums mūsu darbību

tievajaga centralizēt no formālas puses. Slēdz tādu centru, un visa

darbība apstājas, ko pierādīja Kultūra.»

'J. Dambekalns tajā pašā vēstulē rakstīja: «Kultūras grāmatu

i. došanu mēģināsim tuipinut, tagad laikam man izdosies realizēt savu

agrāko projektu: dibināt izdevēju biedrību. Mans nodoms ir dibināt

komanditsabiednbu tikai no musu cilvēkiem; kādi 300 rub. sanāks

no pajām, 200 rub. varēsim dabūt no kādas kases, un «Klusā grā-

mata» bus izdota. Tu taču mums atvēlēsi sākt savu darbibu ar Tavām
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dzejām. Prieki izplatīšanas mums būs arodnieciskas un citas strād-

nieku biedrības. Savu projektu ceru mēneša laikā pilnigi nokārtot»

(17940).
6 A. Deglavs.
' Seit pieminēts vēl viens J. Dambekalna vēstulē aprakstīts pro-

jekts — laist klajā periodisku izdevumu, kas pēc virziena līdzinātos

administratīvi apturētajiem Pēterburgas laikrakstiem «Vārpas» un «Zie

melis». Sajā vēstulē J. Dambekalns atzīmēja, ka avīze (pēc sākotnējas

ieceres žurnāls) tikšot izdota «šeit pat Rīgā».
• Rainis te runā par atturības biedrības «Auseklis» 11. (24.) sept.

tējas vakarā H. Asara nolasītā referāta «Kādā virzienā jāstrādā mūsu

demokrātiskām strādnieku biedrībām» pārstāstījumu DzV (1910, 15.

(28 ) sept., 212. nr.). H. Asars savā referātā, uzņēmies K. Marksa mācī

bas revizionista lomu, pilnīgi noliedza nelegālo darbības formu no-

zīmi strādnieku kustībā un kritizēja Latvijas Sociāldemokrātijas vadi-

tāju taktiku.

9
Attiecīga vēstule nav atrasta.

10 J. Dambekalna sievasmāte L. Skujeniece.

11 Skat. iepriekšējās vēstules 4. piezīmi.
12 Vēstule nav atrasta.

13 Rainis šeit atsaucas uz stipri subjektīvajiem J. Dambekalna

apgalvojumiem okt. sākumā rakstītajā vēstulē.

14 J. Dambekalns tajā pašā vēstulē dzejniekam bija Izteicis šādu

lūgumu.
15 •Fest auf Solhaug» (vācu vai.) — «Svētki Solhaugā». Sis H Ib-

sena lugas nosaukumu starp J. Dambekalna vēstules rindām ar savu

roku bija atzīmējusi B. Skujeniece, acīmredzot uzskatīdama, ka šo

sacerējumu derētu iekļaut Jaunā Rīgas teātra repertuārā.

*• Rainis te droši vien runā par t. s. Saldus nemieru prāvu, kuru

kara tiesa iztiesāja laikā no 1910. g. 24. jūl. (6. aug.) lidz 6. (19.)

okt. Pēc jaunā krimināllikuma 100. panta vairāk nekā diviem sim-

tiem revolucionārajā darbībā apsūdzēto draudēja nāves sods, tomēr

tiesa galu galā atteicās no minētā panta piemērošanas. Augstākais

soda mērs, kas tika piespriests Saldus nemieru dalībniekiem, bija

8 gadi spa;du darbos.

17 Domājams, ka K. Kursevics un K. Landers pēc aiziešanas no

laikraksta «Dzīve» ne apcietināti, ne citādi represēti netika.

276.

E. Birzniekam-Upītim

Kastaņolā 1910. gada 12. oktobrī (292. lpp.)

Atklātne (18014). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Raiua

piezīmju grāmatiņas un Kastaņolas pasta zīmoga. Atklātne adresēta

E. Birzniekam-Upītim uz Benkendorfa un Ko firmas kantori Baku.
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1 E. Birznieks-Upītis aiz pārpratuma bija iedomājies, ka Raiņa

«Zelta zirga» izdošanu uzņēmusies Latviešu Kultūras biedrība. Kad

Baku sasniedza vēsts par tās slēgšanu, «Dzirciemnieku» vadītājs sāka

raizēties, ka Rainis pazaudējis savu honorāru, un šajā sakarā 22. sept.

(5. okt.) atklātnē (105724) solījās atteikties no atvaļinājuma, lai va-

rētu turpināt naudas sūtīšanu uz Kastaņolu. Bez tam viņš piedāvāja

izdot «Zelta zirgu» savā apgādā. Faktiski RPI studentu pulciņa izdotā

grāmata, kā redzams, tobrīd jau bija iznākusi.

» V. Hertelis.
•

«Tie, kas neaizmirst».

4 Domājams, «Boass un Rute».

' Rainis, atsaucoties uz J. Iniņberga 24. sept. (7. okt.) vēstuli

(23668), te runā par Sudrabu Edžus «Dullā Daukas» un A. Cehova

Kopotu rakstu 3. sējuma, t. i., «Dzirciemnieku» izdevumu nr. 15 un

17, iznākšanu.

277.

E. Melngailim

Kastaņolā 1910. gada 12. oktobrī (293. lpp.)

Vēstules melnraksts (17050). Pirmpublicējums A, 1932, 409. nr.,

15. lpp., ar nenozīmīgām atšķirībām.

1 Spriežot pēc tolaik Taškentā dzīvojošā E. Melngaija vēstulēm

Rainim (Raiņa 1910. g. vēstules komponistam, izņemot šo fragmentāro

melnrakstu, nav izdevies atrast), ap 1910. g. pavasari bija sākusies

abu mākslinieku sarakste sakarā ar E. Melngaija ieceri komponēt

operu pēc «Uguns un nakts» motīviem. 27. apr. (10. maija) vēstulē

Rainim (124699) komponists plaši izklāstīja savu viedokli par to,

kādam, pēc viņa domām, jābūt radāmā sacerējuma stilam un galve-

najiem varoņiem, pie kādiem pnncipiem vajadzētu turēties, piemē-

rojot lugas tekstu komponēšanai utt. Nobeigumā E. Melngailis pat

piedāvāja Rainim paša izstrādātu konsp' ktivu libreta projektu. Vē-

lāk, gan 24. maija (6. jūn.) atklātnē (17929), gan 4. (17.) jūl. vēstulē

(124700), viņš mudināja dzejnieku pasteigties ar operas teksta sagata-

vošanu, taču Rainis acimredzot ajvimiti vilcinājās. lespējams, ka viņu

ne visai apmierināja komponista vēlmes un ieteikumi, kā art viņa

pretenzijas uz noteicošo vārdu sadarbībā ar Raini vispār.
a

Rainis šeit, domājams, atsaucas uz sekojošiem E. Melngaila iz-

teikumiem 4. (17.) jūl. vēstulē: «Jūsu beidzamā vēstule skanēja tik

bēdīga, ka es neuzdrošinājos ar savām veikaliskām runām Jums tūliņ

atkal virsū stāties. Domāju, ka Jūs abus nospiež vairāk grūta sirds

nekā ārējas vainas, un man ļoti gribētos ar Jums satikties, lai Jūs pār-

liecinātu, ka nav iemesla tik ļoti noskumt, jo apziņa par mūsu dvē-

s- les dievišķo dabu mums dod drošu prātu visās dzīves nelaimēs.»
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278.

A. Deglavam

Kastaņolā 1910. gada 16. oktobrī (293. lpp.)

Vēstule (FBR, K. Egles f., 477, 38). Pirmpublicējums. Datējums no-

teikts pēc vēstules satura un Raiņa piezīmju grāmatiņas. Vēstules pē-

dējā lappusē piezīme svešā rokrakstā: «Uz aploksnes pasta zīmogs:

Castagnola 17. X 10.»

1 Gandrīz bez pārtraukuma viens vai vairāki ciemiņi Kastaņolā

bija uzturējušies no 1910. g. 22. jūl. līdz sept. pirmās nedē|as beigām.
2 Skat. 267. vēstules 8. piezīmi.
8

Kārtējie bērnu dzejoļu tulkojumi no vācu valodas Plātesa izdev-

niecībai.

*
Domājams, Raiņa dzejolis «Piedzērusē tauta», kas, divās daļās sa-

dalīts, publicēts «Ausekļa kalendārā 1911. gadam» (21. lpp.).
8 1910. g. Ziemsvētki.

8 «Tie, kas neaizmirst».

7
Bijušais jaunstrāvnieks un «Dienas Lapas» līdzstrādnieks, Raiņa

draugs J. Kovaļevskis, kurš tajā laikā bija avīzes «Liepājas Atbalss»

redaktors. 16. (29.) sept. telegrammā (24919) J. Kovaļevskis Rainim

un Aspazijai ziņoja, ka A. Deglavs personisku motīvu dēļ (tā nebija

patiesība) Liepājas Latviešu teātrim esot aizliedzis izrādīt «Gunu»,

un, lai neizjuktu tās pašas nedēļas beigās paredzētā izrāde, lūdza

Aspaziju telegrāfiski atcelt Šo aizliegumu.
8 J. Kovaļevska vēstule, kas rakstīta 1910. gada beigās (120744).

Tā noslēdzas ar sekojošu lūgumu: «Lai vispāri turpmāk nebūtu jā-

griežas pie vecā ž[andarmu] palkavnieka, kuram Dleglavs] nodevis

galīgo vārdu, tad esi tik laipns un, ja iespējams, dod man to tiesību

vietējam Latviešu teātrim izdot atļaujas uz Tavu un Tavas otras puses

gabalu uzvešanu. Galvoju, ka kompromitēts netiksi un ka honor/iru

kārtīgi dabūsi.»

9 Raiņa atbilde J. Kovaļevskim nav atrasta.

10 Dzejnieks šeit piemin rakstu «Jauna parādība latviešu avīžr c

cibā» («Ziemelis», 1910, 22. maijā (4. jūn), 1. nr.). Sajā publikācijā,

atsaucoties uz bijušo «Dzīves» līdzstrādnieku K. Kurševica, K. Lao-

dera un V. Antuševska «Ziemelim» lesūtīto vēstuli, tika noskaidrots

viņu atlaišanas patiesais lemesls, kuru «Dzīves» Izdevēji centās no-

klusēt (minētie laikraksta līdzstrādnieki bija atklāti nostājušies p
T"t

«Dzīves» izdevēja A. Bērziņa reakcionāro pozīciju Liepājas pilsētas
vēlēšanu jautājumā). Bez tam A. Bērziņam tika pārmesti sakari ar

«zināmām iestādēm», kuru rezultātā pēc minēta konflikta administrā-

cija it kā esot uzsākusi K. Kurševica, K. Landera un V. Antuševska

vajāšanu.
11

Ziņojumā par gaidāmo Aspazijas «Gunas» izrādes atkārtojumu

«Liepājas Atbalss» (1910, 4. (17.) sept., 201. nr.) atzīmēja: «Mazais
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pārpratums, uz kura pamata, kā liekas, no dažām pusēm tiek izpla-

tītas baumas, it kā Liepājas Latviešu teātrim būtu aizliegts izrādīt

«Gunu», nevar atstāt uz teātra repertuāru ne mazāko iespaidu, un

luga tātad tiks izrādīta.. arī turpmāk.»
12 Skat. vēstules nobeigumā. So Aspazijas protestu «Liepājas At-

balss» publicēja 1910. g. 18. nov. (1. dcc.) (265. nr.).
13 Rainis te netieši atsaucas uz A. Deglava 1910. g. 5. (18.) sept.

vēstuli (16295), kurā, rezumējot konfliktu ar Liepājas Latviešu Sie-

viešu biedrību sakarā ar tās valdes atteikšanos maksāt honorāru par

31. jūl. (13. aug.) sarīkoto Aspazijas vakaru, bija teikts: «Viņām nu

tas grēks piedodams, jo ir ļoti nabadzes, un tas ir pirmais rīcibas

kapitāls, vispāri pirmais rīkojums, kurš devis kādu atlikumu. Tikai

sodāma tā izturēšanās, ka tā pa tumsu rīkojās, bet galvas jau ari

tur nav, jo pašulaik, ja nemaldos, notiek trešo reizi priekšnieces

mainas.»
14 Sīs Raiņa tulkotās lugas bija izrādījis Liepājas Latviešu teātris.

13 Cenzūras inkriminētās vietas, kuru dēļ bija konfiscēts «Klusās

grāmatas» pirmizdevums.
13 Latviešu Kultūras biedrība.

17
«Klusās grāmatas» pārstrādāto variantu, resp., krājumu «Vēja

nestas lapas», tomēr izdeva jaundibinālā izdevēju biedrība «Taurētājs».

18 Summa, kuru Rainis aiz pārpratuma bija uzlūkojis kā honorāru

par universālbibliotēkas izdevuma sagatavošanas priekšdarbiem. Fak-

tiski tā bija daļa no A. Gulbja parāda dzejniekam.
19 A. Deglava 5. (18.) sept. vēstulei pievienotais pārskats par Raiņa

un Aspazijas Rīgas ienākumiem un izdevumiem laikā no 1910. g. L

(14.) febr. līdz 4. (17.) sept. (127953/10).

10 K. Zuša pseidonīms, zem kura tika publicēts K. Kautska «Kārļa

Marksa ekonomisko mācību» tulkojums. Latviešu Kultūras biedrība

grāmatu bija paguvusi izdot aug. vidū, pirms biedrības likvidēšanas.

21
Daļu honorāra (50 rbļ.) par minēto tulkojumu. Tā saņemšanu

K. Zutis Rainim bija apliecinājis 1910. g. 25. sept. vēstulē (120300).
22 Rainis šeit lūdz, lai A. Deglavs un G. Rozenberga nepārdod Jaun-

dubultu vasarnīcu zem minētās cenas.

23 A. Deglava idejiskie pretinieki reakcionārajā presē ne vienreiz

vien bija nopēluši viņa priekšlasījumus par atturības tēmu un citiem

jautājumiem (skat., piemēram, «Rīgas Avīzi», 1908, 108., 247. un 278. nr ).

Atsevišķas kritiskas piezīmes palaikam parādījās arī DzV.

24 1910. g. rudenī atturības biedrība bija aktivizējusies — regulāri

rīkoja priekšlasījumus, tējas vakarus ar dažādas tematikas programmu

Utt.

25
Aspazijas māsa Dora Rozenberga tobrīd atradās Maskavā, kur

kārtoja eksāmenus aptiekāra palīdzes tiesību iegūšanai. Abi dzejnieki

šajā laikā sniedza viņai materiālu palīd/.ibu.
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279.

K. Ķiipēnam

Kastaņolā 1910. gada 18. oktobrī (295. lpp.)

Vēstule (18582). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc vēstules

satura un Raiņa piezīmju grāmatiņas.

1 Divas iepriekšējās Raiņa vēstules K. Ķirpēnam nav atrastas.

8 Bijušais Skatuves biedrības valdes un Jaunā Rīgas teātra direk-

cijas loceklis F. Mierkalns pēkšņi bija pieprasījis, lai teātris viņam

atmaksā aizdotos 450 rubjus.

3 Neizmaksātā honorāra dala par Raiņa un Aspazijas lugu izrādēm

Jaunajā Rigas teātrī 1909./10. g. sezonā.

4 Rainis te atsaucas uz L. Skujenieces recenziju par Aspazijas

«Gunas» izrādi 1910. g. 3. (16.) sept. (DzV, 1910, 4. (17.) sept., 203.

nr.), kurā, akcentējot spējīgu varoņlomu tēlotāju trūkumu, kritiķe
Jaunā Rīgas teātra vadibai asi pārmeta O. Mucenieces atlaišanu.

8 F. Sillera drāmu «Fiesko» vienlaicīgi izrādīja gan Jaunais Rīgas

teātris (pirmizrāde 1910. g. 22. aug. (4. sept.)), gan Interimteātns (pirm-

izrāde 1910. g. 4. (17.) sept.). «Māmuļas» teātra iestudējumu pat «Rī-

gas Avīze» un «Latvija» bija novērtējušas diezgan negatīvi, tikai

L. Skujeniece DzV (1910, 6. (19.) sept., 204. nr.) rakstīja, ka «izrādes

iespaids bij ļoti labs». Kaut arī kritiķe abus «Fiesko» inscenējumus
tieši nesalīdzināja, viņas atsauksme par izrādi Interimteātrī bija daudz

atzinīgāka.

6 Rainis te atgādina savu personisko pazīšanos ar L. Skujenieci un

viņas ģimeni.

7 Pēc mākslinieka J. Kugas aprēķina, «Uguns un nakts» inscenēša-

nas priekšdarbiem — dekorāciju pabeigšanai, kostimiem un skatuves

iekārtošanai — trūka vēl ap 800 rubļu.

9
Pēdējo kvīti par ziedojumiem «Uguns un nakts» fordam JDL bija

publicējusi 1910. g. 27. sept. (10. okt.) (222. nr.).

280.

A. Priedītei

Kastaņolā 1910. gada 25. oktobrī (290. lpp )

Atklātne (15762). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Raiņa

piezīmju grāmatiņas. Kastaņolas pasta zīmogs — 26. 10. 10. Atklātne

adresēta A. Priedītei uz sanatoriju Davosā.

1 Rainis te runā par viņam jau ilgāku laiku nepieciešamo kakla

operāciju. To dzejniekam kādā Cīrihes klīnikā izdarīja tikai 1912. g.

martā.
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28i.

K. Ķirpēnam

Kastaņolā 1910. gada 30. oktobri (296. lpp.)

Vēstule (18064). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc vēstules

satura un Raiņa piezimju grāmatiņas.

1 K. Ķirpēna 9. (22.) okt. vēstule (28653).
1 Tā kā «Uguns un nakts» inscenēšanas vajadzībām vēl trūka 800

rubļu, Skatuves biedi iba bija nolēmusi 1910. g. 30. okt. (12. nov.)

organizēt Raiņa daiļradei veltītu «biedru vakaru» un nodot tā ienā-

kumus «Uguns un nakts» fondam. Vakara programmā bija paredzēts

iekļaut A. Birkerta referātu j>ar «Uguni un nakti», lugas fragmentus
B. Skujenieces lasījuma un dziesmas ar Raiņa tekstiem. K. Ķirpēns

minētajā vēstulē lūdza dzejnieka atļauju šim pasākumam.
8

Spriežot pēc K. Ķirpēna izteikumiem, šajā izvilkumā (to nav izde-

vies atrast) bija uzrādīti Jaunā Rīgas teātra norēķini par Raiņa un

Aspazijas izrādēm iepriekšējā sezonā.

4 Skat. 279. vēstules 2. piezīmi.

* Vēl iepriekšējā teātra sezonā F. Mierkalns (ar pseidonīmu Zoilos

(Coilos)) bija darbojies JDL kā teātra recenzents.

•K. Ķirpēns minētajā vēstulē stāstīja: «Sezonas sākumā.. reiz Mier-

lauks paziņoja teātra komisijai savu atstāšanos no direktora un re-

žisora pienākumiem kādas aktieru nepaklausības dēļ. bet viņa

paziņojumu izbeidza ar to, ka vainīgos aktierus nodeva teātra sodu

komisijai.»
7 Rainis te atsaucas uz attiecīgu ziņojumu «Dzīvē» 1910. g. 14. (27.)

okt. (118. nr.).

8 Rainis L. Skupmiecei okt. pirmajā pusē bija nosūtījis «garu vēstuli,

pilnu ar pārmetumiem» (H. Asara 3. (16.) okt. vēstule Rainim un Aspa-

zijai; 28529), un viņa savās recenzijās antipātijas pret Jauno Rījjas

teātri tik klaji vairs neizpauda.
9 Vēstule A. Kn plinam nav atrasta.

10 «Zelta ziiga» pirmizdevums.

282.

E. Birzniekam-Upītim

Kastaņolā 1910. gada 9. novembri (298. lpp.)

Atklātne (18015). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Raiņa

piezīmju grāmatiņas un Kastaņolas pasta zimoga. Atklātne adresēta

E. Birzniekam-Upītim uz Benkendorfa un Ko firmas kantori Baku. Ad-

rese pārsvītrota 00 ar kāda Baku jwsta ierēdņa roku uz atklātnes

atzīmēts: Constantinopole. Poste restante.

1
«Tie, kas neaizmirst».
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' Rainis te runā par A. Lūkinas (nākamās rakstnieces I. Kaijas)

apciemojumu. Dodoties uz ārzemēm studiju nolūkos, viua bija nolēmusi

uzkavēties Kastaņolā, lai papildinātu zināšanas (Aspazija A. Lūkinai

sniedza privātstundas) un iepazitos ar Lugāno ezera krāšņo apkaimi.
3

Dzejo)u krājums «Tie, kas neaizmirst» iznāca Rigā.
* E. Birznieks-Upītis tomēr bija nolēmis izmantot atvaļinājumu un

tobrīd jau atradās Konstantinopolē.
5 Raiņa 12. okt. atklātne (18014).

283.

A. Deglavam

Kastaņolā 1910. gada 20. novembri (298. lpp.)

Vēstule (FBR, K. Egles f., 477, 39). Pirmpublicējums. Datējums no-

teikts pēc vēstules satura, A. Deglava 1910. g. 12. (25.) novembra

vēstules Rainim (16298) un Raiņa piezīmju grāmatiņas.

1 Rainis te runā par «Latvija» publicēto Liepājas Latviešu teātra

direkcijas atbildi uz rakstnieka J. Akuratera pieprasījumu pēc paskaid-

rojuma, kādēļ teātris viņam nemaksa honorāru par lugas «Lāča

bērni» izrādēm. Atbildei bija pievienota sekojoša redakcijas piezīme:
«Cik zināms, tad nesaprašanos ar Liepājas Latviešu teātri izcēlās arī

Aspazijas un Raiņa pilnvarniekam A. Deglavam, kurš tāpat izteica

atklātu protestu» («Latvija», 1910, 23. okt. (5. nov.), 244. nr.).

2 Sī laikraksta redaktors J. Kovaļevskis bija uzņēmies vidutāja lomu

starp Liepājas Latviešu teātri un abiem dzejniekiem.
3

Rainis te atsaucas uz J. Kovalevska 18. okt. telegrammu (24920).
4

Sajā 9. (22.) okt. rakstitajā vēstulē (16297), kuras iespaidā Rainis

kiasi izmainīja savu attieksmi pret Liepājas Latviešu teātri, A. Deg-

lavs, pirmkārt, uzsvēra, ka tas ne vien nemaksā abiem dzejniekiem

honorārus, bet «pat vienkārši noliedz, ka tam jāmaksā, noslēpj izrā-

des un lugas». Otrkārt, teātris nosliecolies uz buržuāzijas vēlmju ap-

mierināšanu repertuāra idejiskās ievirzes un estētiskas gaumes ziņā,

ka ari nekautrīgi izmantojot jebkuiu ie-p-ju, lai pievilktu skatītājus.

Bez tam A. Deglavs uzsvēra, ka Raiņa un Aspazijas pienākums esot

aizstāvēt nevis šī, bet gan Liepājas Tautas teātra intereses. So mākslas

iestādi ar Aspaziju saistot senas tradīcijas, ap to grupējoties Liepājas

strādnieki, pie tam, nesaņemot pilsētas pabalstu, teātra eksistence esot

daudz grūtāka nekā konkurentam, kurš apzināti atraujot tam skatītājus.
8 «Liepājas Atbalss» un «Dzīve».

6 Skat. 278. vēstules 10. piezīmi.
7 Skat. tās pašas vēstules noslēgumu.
8 Ne šī, ne citas Raiņa vēstules J. Kovajcvskim nav atrastas.

9 J. Kovajevska vēstule, kas rakstīta okt. beigas (120743).
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10 Rainis acīmredzot principā nevēlējās saistit savu vārdu ar bur-

žuāzisko laikrakstu «Latvija», kura virziens bija naidīgs marksismam

un strādnieku šķirai.
" Skat. 275. vēstules 17. piezīmi.
12 «Tie, kas neaizmirst».

13 Rainis te runā par A. Lūkinas ciemošanos, kas ilga līdz pašām

1910. g. nov. beigām.
14 A. Deglavs 9. (22.) okt. vēstulē Rainim šai sakarā rakstīja: «Esmu

sapēmis Tavu «Kluso grāmatu». [..] .. izdosim viņu no Kultūras atlie-

kām, ja kas ienāks, un ar «Tālo Noskaņu» fondu piepalīdzot.»
|r' Si Raiņa prasība tika ievērota.

16
Dzejnieks A. Deglavu pārpratis. Ar «Kultūras atliekām» viņš bija

domājis ienākumus no likvidētās Latviešu Kultūras biedrības izdotajām

giāmatām, nevis jauno izdevēju biedrību.
,r Izdevēji grāmatas vāka zīmējumu patiesi aizstāja ar Latviešu Kul-

tūras biedrības emblēmu, kurā redzams ozollapu vainaga ieskauts tau-

rētājs.
15

Rainis šeit, domājams, piemin attiecīgu Latviešu Kultūras biedrības

paziņojumu, kas bija iespiests uz biedrības izdoto K. Kautska «Kārļa

Marksa ekonomisko mācību» pēdējā vāka.

19 K. Ķirpēns 1910. g. rudenī bija ievēlēts par Skatuves biedribas

valdes priekšnieka pirmo vietnieku.

20 Aspazijas «Guna».

21 Rainis te atgādina gadījumu, kad «Virpuļa kalendāra 1908. ga-

dam» izdevēju un izplatītāju konflikta rezultātā viņam netika Izmaksāts

honorārs par tā literārās daļas sagatavošanu.
22 Aspazijas atļauja izrādīt «Gunu» Liepājas Latviešu teātri.

284.

E. Birzniekam-Upītim

Kastaņolā 1910. gada 21. novembrī (301. lpp.)

Atklātne (18017). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Raiņa pie-

zīmju grāmatiņas. Kastaņolas pasta zīmogs — 22.11.10. Atklātne ad-

resēta: Mr. E. Birsneek. Constantinopoli, Poste russe, Poste restante.

1 E. Birznieka-Upīša 2. (15.) un 3. (16.) nov. atklātnes no Turcijas

toreizējās galvaspilsētas Konstantinopoles, resp., Stambulas (27055 un

18907).
2 Uz Grieķiju E. Birznieks-Upītis neaizbrauca.

3 Dzejoļu krājums «Tie, kas neaizmirst».

4 A. Lūkina.

5 No Konstantinopoles E. Birznieks-Upītis devās mājup, Kastaņolā

tā arī neiegriezies.
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8 Uz E. Birznieka-Upīša 3. (16.) nov. atklātnes redzams Turcijas sul-

tāns, un dzejnieks izmanto šo faktu, lai pajokotos.

285.

A. Gulbim

Kastaņolā 1910. gada 27. novembrī (301. lpp.)

Vēstule (75527 un 22882). Saglabājies otra vēstules varianta tīr-

raksta fragments (17177). Vēstules pirmās puses (75527) pirmpublicē-

jums A, 1932, 406. nr., 15. lpp.. ar sīkām atšķirībām un nepareizu

datējumu: «1909. g.». Vēstule kopumā tiek publicēta pirmo reizi. Da-

tējums noteikts pēc vēstules satura, V. Herteļa 1910. g. 1. (14.) de-

cembra vēstules Rainim (120559) un dzejnieka piezīmju grāmatiņas.

1 Vilis Hertelis.

2
Pēdējā, t. i., 27. sept. (10. okt.), vēstulē no Ņižņijnovgorodas

(16396) A. Gulbis Rainim rakstīja: «Satiku Maskavā Herteli, diemžēl

tur nedabūju ar viņu neko parunāt; tikšos Bakū, kur ceru [dzirdēt?|

par Tevi kādas ziņas. Tādēļ raksti uz Herteļa adresi priekš manis.»

8 Oktobrī un novembrī Rainis intensīvi strādāja pie dzejoļu krājuma

«Tie, kas neaizmirst», pie «Klusās grāmatas» pārveidotā varianta, kā

ari gatavoja atkārtotam izdevumam «Uguni un nakti».

* Rainis šeit piemin A. Gulbja pārdzīvojumus sakarā ar viņa izdotā

žurnāla «Rīts» neveiksmīgo likteni.

s A. Gulbis tajā pašā vēstule Rainim paziņoja: «. . nopietni visu

vēlreiz pārlicis, esmu nācis pie sekošā: plānu par universālbibliotēku

atlikt un ķerties pie kopējiem Gētes rakstu un «Vispārīgas pasaules

literatūras» (beigas) izdošanas valejā rindā. Bez tam vēl gribu iegūt

Tavus rakstus. Bet visi šie izdevumi, kā to agrāk uzsvēru, tiks izdoti

vēlākās dienās.»

8
Rainis te atsaucas uz A. Gulbja 21. febr. (6. marta) vēstuli (16397),

kurā viņš bija īpaši uzsvēris, ka galīgi apstiprina savstarpējo vienoša-

nos ar dzejnieku par universālbibliotēkas izdošanu, un precizējis ma-

nuskriptu sagatavošanas termiņus, kā arī honorāra noteikumus.

7
Lidz šai vietai vēstules teksts publicēts žurnālā «Atpūta», kā

arī LM 11, 248 —249. lpp.
8 Rainis te runā par A. Gulbja 1903. un 1904. g. izdotajiem

J. V. Gētes rakstiem, kurus viņš bija tulkojis kopā ar Aspaziju.
9 Marlitisms — vācu luburomānu rakstnieces Marlitas sacerējumu

garā saražotas bezgaumīgas, salkani sentimentālas literatūras uzplūdi

pasaules grāmatu tirgū.
10 Skat. 232. vēstules 13. piezīmi.
11 Vēlāk A. Gulbis tomēr izšķīrās par universālbibliotēkas Izdo-

šanu, un Rainis turpināja publicēt savus pasaules literatūras klasikas

tulkojumus viņa apgādā.
12 Dala no A. Gulbja agrāko gadu parāda Rainim,
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286.

A. Gulbim

Kastaņolā 1910. gadā, ap 27. novembri (304. lpp.)

Vēstules fragments (17177). Adresātam nosūtīts otrs šīs vēstules

variants (75527 un 22882). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc

fragmenta satura, V. Herteļa 1910. g. 1. (14.) decembra vēstules Rai-

nim (120559) un dzejnieka piezīmju grāmatiņas.

1 Skat iepriekšējās vēstules 5. piezīmi.

287.

A. Deglavam

Kastaņolā 1910. gada 28. novembri (304. lpp.)

Atklātne (18419). Uz tās nav ne adreses, ne pasta zīmogu. Pirmpub-

licējums. Datējums noteikts pēc atklātnes satura, A. Deglava 1910. g.

13. (26.) novembra vēstules Rainim un Aspazijai (16299) un Raiņa

piezīmju grāmatiņas.

1 13. (26.) nov. vēstule, kurā A. Deglavs Rainim paziņoja jaunā

cenzora, J. Zoliņa vietā stājušā P. Suņina viedokli par «Klusās grā-

matas» pārstrādāto variantu, kā arī pastāstīja, ka nodibinājusies jauna

izdevēju biedrība «Lāpa», kas, iespējams, uzņemšoties slēgtās Latviešu

Kultūras biedrības lomu grāmatu izdošanā.

• Par sarunu ar cenzoru A. Deglavs Rainim stāstīja: «Viņš pastāv

(patiesībā gan tikai ieteic), lai tiktu izranžēti sekošie dzejo)i: «Na-

baga brālis» (16 —18.), «Klusie kapi» (19.), «Dzīves sējējs» (33 —34 ),

«Teiku ļaudis» (35.—36.) un «Sievietes dvēsele» (98.). Cits viss, tā sa-

kot, pret konfiskāciju . . ir nodrošināts» (16299).
• Skat. 278. vēstules 17. piezīmi.
4 Rainis te piemin 1910. g. sept. beigās no gramatizdevēja 1. Rau-

maņa dzīvesbiedres saņemto naudas summu.

• Dzejnieks šeit atsaucas uz A. Deglava paziņojumu 12. (25.) nov.

vēstulē (16298), ka «. . Raņķis nopircis no Baumaņa kundzes atliekas

no pirmā izdevuma».

•
A. Deglavs «Uguns un nakts» pirmizdevumu no A. Raņķa atpakaļ

nedabūja.

7 Honorāri no Liepājas Latviešu teātra par Raiņa un Aspazijas lugu

izrādēm.

•
Atgādinot neseno Ļ. Tolstoja aiziešanu no mājām (tobrīd rakstnieks

jau bija miris), A Deglavs 12 (25.) nov. Rainim un Aspazijai rakstīja:

«Man kādreiz uznāk tā kā ilgošanās mest vismaz kādu laiku mieru

un aizlaist tur uz kalniem; saku Emsim, kā būtu, ja es Tev ietu cauri

tāpat ka vecais Tolstojs... Vēl labāki, ja aizlaižu agri ...»
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288.

E. Pipiņam

Kastaņolā 1910. gada 2. decembrī (305. lpp.)

Vēstule (59761). Pirmpublicējums A, 1932, 405. nr., 15. lpp., ar ne-

pareizu adresātu («J. Asarām») un datējumu («1908. gadā»); pārējās

atšķirības nenozīmīgas. Datējums noteikts pēc vēstules satura un Raiņa

piezīmju grāmatiņas.

1
Rainis te piemin krājumu «Tie, kas neaizmirst» un «Vēja nestas

lapas» sagatavošanu, kā arī A. Lūkinas uzturēšanos Kastaņolā.
2

Dzejnieks līdz tam nebija paguvis atbildēt uz E. Pīpiņa 1910. g.

27. okt. (9. nov.) vēstuli (17932). «Izglītības» redaktors tajā bija iztir-

zājis apstākjus, kuri nopietni apdraudēja mēnešraksta pastāvēšanu, kā

arī apspriedies ar Raini un Aspaziju par tālākās sadarbības plāniem.
3 2urnāls «Izglītība» iznāca tikai līdz 1911. g. augustam.
4

Vēstule, uz kuru Rainis te atsaucas, nav atrasta.

8 Dzejnieks šeit runā par polemiku starp J. Jansonu (Braunu) un

M. Valteru «Izglītības» 1910. g. 7. nr. (552—559. lpp.), kurai žurnāla

redakcija bija devusi nepamatoti pretenciozu nosaukumu «Vēsturiskais

materiālisms un tā kritika».

8 Rakstā «Latviešu rakstniecība. 1910. gada pirmā puse» («Izglītība»,

1910, 427.-436. lpp., 6. nr.) žurnāla līdzstrādnieks A. Upīts, negatīvi

novērtēdams Zeltmata «sakopoto sacerējumu» 2. sējumu «Lauztās lili-

jas», tā autoram bija veltījis apzīmējumu «predestinēts diletants». Zelt-

matim jūtīgi reaģējot uz šo faktu, presē («Izglītība», 1910, 8. un 9. nr.;

«Latvija», 1910, 182. nr.) izraisījās asa polemika starp viņu un

A. Upīti. Galu galā Zeltmatis atteicās dot «Izglītībai» savas noveles

«Elga» turpinājumu (tās sākums bija publicēts mēnešraksta 7. un 8. nu-

murā).
7 Faktiski žurnāls.

8 Rainis šeit atsaucas uz A. Upīša rakstam «Zeltmata diletantisms un

ētika» («Izglītība», 1910, 9. nr., 717 —719. lpp.) pievienoto E. Pīpiņa

piebildi (719 —720. lpf

289.

A. Deglavam

Kastaņolā 1910. gada 5. decembri (306. lpp.)

Vēstule (FBR, K. Egles f.r 477, 40). Tai pievienota atsevišķa lapiņa

ar ievadu dzejoju krājumam «Vēja nestas lapas». Pirmpublicējums.

Datējums noteikts pēc Raiņa piezīmju grāmatiņas. Kastaņolas pasta

zīmogs — 6. 12. 10. Vēstule adresēta A. Deglavam uz dzīvokli viņa

mājā Rumpmuižas ielā Riya.
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I Atrasta tikai viena, ap 29. nov. rakstita Raiņa atklātne (18419).
a Da|a no naudas summas (175 rubļiem), kuru A. Deglavam bija

nodevusi I. Baumaņa dzīvesbiedre par grāmattirgotājam A. Rdņķim pār-

dotajiem «Uguns un nakts» pirmizdevuma eksemplāriem.
3 Pirms «Uguns un nakts» izrāžu sākšanās Jaunajā Rīgas teātrī.

4 Sis Raiņa plāns nerealizējās
5 Jaunā komanditsabiedrība tika pārdēvēta par «Taurētāju».
6 13. (26.) nov. vēstulē (16299) Rainim to bija ieteicis A. Deglavs.

' Rainis šeit, domājams, norāda uz laikraksta «Vārpas» nepietiekamo

konsekvenci ideoloģiska rakstura jautājumos.
8

Krājums nāca klajā ar šo nosaukumu

8 Skat. vēstules noslēgumā.
10 Sis Raiņa noteikums tika ievērots.

II A. Lūkinas ciemošanās Kastaņolā, kas ilga līdz pašām 1910. g.

nov. beigām.

13 Lappuses malā sekojošas rindas pierakstījusi Aspazija: «Sveiks,

mīļo brālīt, vai Tev paliek kasē zināmā mēneša nauda mamai ko sūtīt?

Un bez tam uz svētkiem vajag vēl ekstra 10 rubļu. Tu zini, ka es arvien

par to bēdājos. Ar mīļu skūpstu.»

13 Tālāk Rainis citē konfiscētās «Klusās grāmatas» ievadu.

290.
■jĒ*tim&m^Ē^^a^^Ē^m^SiĀ&im^m

A. Lukinai

Kastaņolā 1910. gada 15. decembrī (307. lpp.)

Vēstules noraksts svešā rokrakstā (73359) bez datējuma. Saglabāji> i

grūti salasāms vēstules melnraksts (17049) ar datējumu. Pirmpublicē-

jums (pēc noraksta). Vēstule adresēta: Santissima Signora A. Lukin.

Roma, Via Toscana 28, int. I.

1 Miladv (angļu vai.) — milēdija, cienītā kundze. Rainis pie A. Lū-

kinas šādā formā griežas sakarā ar to, ka viņa savā 12. dcc. no Romas

sūtītajā atklātnē (23895) dzejnieku jokodamās bija uzrunājuši «Gentle-

mon!» un angliski pateikusies viņam par naudas aizdevumu.

1

1910. g. dcc. sākumā, tūlīt pēc iebraukšanas Itālijā, A. Lūkina bija

nonākusi naudas grūtībās un nelielu summu aizņēmusies no Raiņa.

12. dcc. viņa bija izsūtījusi dzejniekam savu parādu, ar uzviju pie-

maksājot par pasta izdevumiem.

3
Sajā reizē sūtīšanai uz. Kastaņolu A. Lukina bija izraudzījusies

Mikeliindželo slavenās skulptūras «Mozus» fotoreprodukciju un savu

rīcību komentēja sekojoši: «Sis Mozus Jums loti līdzīgs, kaut kas

viņā man Jūs atgādina, lai gan Jums nav ne tik gara bārzda, ne tik

lielas acis, ne arī ragi pierē.»
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291.

A. Raņķim

Kastaņolā 1910. gada 19. decembrī (307. lpp.)

Vēstules melnraksts (120547). Pirmpublicējums. Adresāts noteikts

pēc vēstules satura.

1 Grāmattirgotājs A. Raņķis šos «Uguns un nakts» pirmizdevuma

eksemplārus bija atpircis no izdevēja t Baumaņa dzīvesbiedres par

smieklīgi zemu cenu.

1 A. Raņķis pieņemt Raiņa priekšlikumu atzina par neiespējamu

(skat. viņa vēstuli dzejniekam, kas rakstīta pašās 1910. g. beigās vai

1911. g. sakumā; 23356).

292.

B. Priedītim

Kastaņolā 1910. gada 20. decembrī (308. lpp.)

Atklātne (15763). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņolas

pasta zīmoga. Atklātne adresēta B. Priedītim uz Milovici.

1 A. Priedīte 23. nov. (6. dcc.) vēstulē (21810) bija paziņojusi, ka vī-

ram bez dibināta iemesla uzteikta vieta Milovices Dzelzs velmēšanas

rūpnīcā.

293.

B. Priedītim

Kastaņolā 1910. gada 24. decembrī (309. lpp.)

Atklātne (15764). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Raiņa pie-

zīmju grāmatiņas. Kastaņolas pasta zīmogs — 25. 12. 10. Atklātne ad-

resēta B. Priedītim uz Milovici.

1 Skat. 292. vēstules 1. piezīmi.

294.

B. Priedītim

Kastaņolā 1910. gada 24. decembrī (309. lpp.)

Vēstules fragments. Oriģināla atrašanās vieta nav zināma. Sis frag-

ments acīmredzot ir izvērsts uzmetums Raiņa 1910. g. 24. decembra

atklātnei B. Priedītim (15764). Pirmpublicējums A, 1932, 411. nr.,

15. lpp. lespiests no pirmpublicējuma. Adresāts noteikts pēc fragmenta

satura.

1
Skat. 292. vēstules Ļ piezīmi.

295.

E. Birzniekam-Upītim

Kastaņolā 1910. gada 25. decembrī (309. lpp.)
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Atklātne (18022). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Raiņa

piezīmju grāmatiņas. Kastaņolas pasta zīmogs — 27. 12. 10. Atklātne

adresēta: Mr. E. Birsneek. Constantinopoli, Poste russe. Tā kā adre-

sāts jau bija izbraucis no Konstantinopoles, atklātne pilsētas Krievu

pastā pāradresēta: EaAaxaHu BaKHHCROH ry6epHHH. Tajā paša da-

tumā Rainis atklātni ar analoģisku saturu (18019) E. Birzniekam-Upī-

tim nosūtīja ari uz Baku. Sis atklātnes teksts ir nedaudz bojāts, tādēļ

publicēšanai izraudzīts uz Konstantinopoli nosūtītais variants.

1
Uz Konstantinopoli.

* E. Birznieka-Upīša prombūtnes laikā «Dzirciemnieku» honorāru

Rainim un Aspazijai nosūtīt bija uzņēmies J. Driega, resp., «arhitekts».

'
«Tie, kas neaizmirst».

4
23. nov. (6. dcc.) atklātnē (105725) E. Birznieks-Upītis kā «'sausu,

labu uzturas vietu ziemā» Rainim un Aspazijai ieteica Heluanu Ēģiptē

un mudināja viņus nelabvēlīgajā rudens un ziemas periodā atstāt

Kastaņolu, lai uzlabotu veselību un atgūtu «sajūsmu uz darbu».

5
22. nov. (5. dcc.) atklātnē (18889) E. Birznieks-Upītis rakstīja:

«Šogad man diemžēl neiznāks baudīt Jūsu viesim 1ibu. leinteresējos

par šejienes dzīvi, un drīzi jādomā par atpakaļ braukšanu.»

296.

F. Roziņam

Kastaņolā 1911. gada 8. janvārī (310. lpp.)

Atklātne (18553) bez pasta zīmoga. Saglabājies uzmetums (17056)

ar datējumu «8. I. 11», uz vienas lapiņas ar uzmetumu vēstulei V. Der-

manim. Sāds datējums ari Raiņa piezīmju grāmatiņā. Vēstules uzme-

tums F. Roziņam identisks ar atklātnes tekstu V. Dermanim (71028).

Pirmpublicējums A, 1932i, 413. nr., 14. lpp., no uzmetuma. Atklātne

adresēta: Russie. Riga, b KOHTopv Ph>kckoh KaTopjKHoū TioptMU, ho-

AHTH*recKOMy naTopjKHHKv <I>pHApnxy Po3HHK>.

1 Kopš 1908. g. F. Roziņš par revolucionāro darbību izcieta sSdu

Rigas Centrālcietumā.

3
Krājums «Tie, kas neaizmirst», kuru Rainis pabeidza 1910. g. nov.

297.

V. Dermanim

Kastaņolā 1911. gada 8. janvārī (310. lpp)

Atklātne (71028) bez pasta zīmoga. Saglabājies uzmetums (17056)

uz vienas lapiņas ar uzmetumu vēstulei F. Roziņam, kurš datēts ar

1911. g. 8. janvāri. Sāds datējums arī Raiņa piezīmju grāmatiņā. Vēs-

tules uzmetums V. Dermanim identisks ar atklātnes tekstu F. Rozļļ

ņam (18553). Pirmpublicējums A, 1932, 413. nr., 14. lpp., no uzrae-
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tuma. Atklātne adresēta: Russie. Riga, b KOHTopy Phjkckoh na-rop-

JKHOH TlOpbMfel, nOAHTHMeCKOMy K3TOp>KHHKy Bhaiic A°p™aHy.

1 Kopš 1908. g. Dermanis par revolucionāro darbību Izcieta sodu

Rīgas Centrālcietumā.

298.

H. Asarām

Kastaņolā 1911. gada 9. janvārī (311. lpp.)

Vēstules melnraksts (17037). Pirmpublicējums A, 1932, 412. nr.,

15. lpp. (ar redakcionālām atšķirībām), kā vēstule Āronu Matīsam.

Adresāts un datējums noteikti pēc satura un Raiņa piezīmju grāma-

tiņas.

1 Buon capo d'anno carissimo! (itāļu vai.) — laimīgu Jauno gadu,

dārgais!
2

JDL 1910. g. 31. dcc. (1911. g. 13. janv.), 302. nr-ā iespiestais

redakcijas raksts «Gadu mainā», kurā teikts: «Kā līdz šim, tā arī uz

priekšu mēs vienmēr aizstāvēsim plašu demokrātisku pašvaldības un

citu reformu vajadzību tikpat Baltijā, kā ari visā Krievijā, jo vienīgi

šādas reformas var dot iespēju kaut cik uzlabot plašo masu grūto stā-

vokli.» Norādot uz grūtībām, kuras nākas pārvarēt, rakstā uzsvērts

turpmāk «nesaudzīgi nostādīsim īstā gaismā musu atpakaļrāpuļu tautas

attīstībai, tautas pašdarbībai, tautas labklājībai naidīgos centienus».

3 M. A. — Melnais Alksnis (Augusts Melnalksnis). «Vecgada nakti

(Iz manām cietuma atmiņām)». Neliels tēlojums par izsūtītā braucienu

uz Sibīriju Vecgada naktī.

4 Miglior continuazione (itāļu vai.) — laimīgāku turpinājumu.
6 Distinli saluli (itāļu vai.) — sirsnīgi sveicieni.

299.

E. Birzniekam-Upītim

Kastaņolā 1911. gada 9. janvārī (311. lpp.)

Atklātne (18024). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kasta-

ņolas pasta zīmoga un Raiņa piezīmju grāmatiņas. Atklātne adresēta

E. Birzniekam-Upītim uz Benkendorfa un Ko firmas kantori Baku.

Atklātni parakstījusi arī Aspazija.

1 Buona tine c miglior principio d' anno! (itāļu vai.) — laimīgu

gada nobeigumu, laimīgāku gada iesākumu!

300.

A. Deglavam

Kastaņolā 1911. gada 9. janvāri (311. lpp.)
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Atklātne (4993). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Raiņa

piezīmju grāmatiņas. Kastaņolas pasta zīmogs uz aploksnes — 10. 1. 11.

Atklātne adresēta A. Deglavam uz dzīvokli viņa mājā Rumpmuižas
iela Rīgā.

1 Uz Rainim adresētās A. Deglava 1910. g. 16. (29.) dcc. atklātnes

(16338) — akvarelis, kurā attēlots bērniņš, kas lido uz spāres. Pa-

raksts vācu un krievu valodā: «Kas neriskē, tas nevinnē».

2
«Taurētāja» izdotais Raiņa dzejoļu krājums «Vēja nestas lapas»,

kas iznāca 1911. g. sākuma (pēc vecā stila — 1910. g. beigās).
3

lespējams, A. Lūkina, kura viesojās Kastaņolā 1910. g. beigās.
*

Komanditsabiedrība «Taurētājs» tika nodibināta 1910. g. slēgtās
Latviešu Kultūras biedribas vietā; tajā darbojās ari A. Deglavs.

■«Taurētāja» zīmogs» — R. Tilberga veidotā Latviešu Kultūras bied-

rības emblēma, kurā attēlots taurētājs vainaga aplocē.

5 A. Deglavs 1910. g. 27. nov. (10. dcc.) vēstulē (16300) izteica

bažas, ka Rainim «iznākot vēl kads otrs dzejo)u krajumiņš pie Dzir-

ciemniekiem. Būtu labāki gan bijis, ja izdevumi būtu laisti klajā

viens pēc otra, bet ne vienā reizā.» Tas, pēc A. Deglava domām, iz-

skatoties pēc «lielrūpniecības».

Raiņa norāde uz krājuma «Tie, kas neaizmirst» ciešo saistibu ar

2. un 3. grāmatu sasaucas ar dzejnieka ieceri veidot saturiski vie-

notu dzejoļu krājumu ciklu: «Klusā grāmata» (resp., «Vēja nestas

lapas»), «Tie, kas neaizmirst», «Gals un sakums». (Skat. S. Vieses

rakstu «Noslēpumainā I, 11, 111... un...», «Karogs», 1980, 6. nr.)

301.

A. Deglavam

Kastaņolā 1911. gada 9. janvārī (312. lpp.)

Vēstule (4993). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc satura un

Raiņa piezīmju grāmatiņas. Si vēstule acīmredzot sūtīta reizē ar iepriek-

šējo atklātni.

1 A. Deglavs 1910. g. 12. (25.) nov. vēstulē (16298) informēja

Raini par to, ka A. Raņķis nopircis I. Baumaņa izdotās lugas «Uguns

un nakts» neizpārdotos eksemplārus. Skat. 287. vēstules 5. piezīmi.
2 A. Deglavs 1910. g. 27. nov. (10. dcc.) vēstulē (16300) lūdza

Raini izteikt domas par 1910. g. nov. aizsākušos diskusiju par at-

tieksmi pret legālajām biedrībām. Daļa sabiedrības (arī A. Deglavs)

aizstāvēja uzskatu par «mazo darbu» un pakāpenisku reformu nepie-

ciešamību, bet citi uzskatīja, ka legālo biedrību nozīmi nedrīkst pār-

spīlēt, ka sadarbība ar birģeliskajam aprindām strādnieku kustību var

novirzīt no mērķa. Raksti par šiem jautājumiem iespiesti «Dzīves»
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1910. g. 131., 140., 141., 143., 144.. 147. nr. A. Deglava raksts (ar kripto-

nīmu —?—( «Divi virzieni sabiedriskā kustībā» iespiests «Dzives»

1910. g. 134. un 135. nr.

302.

A. Lūkinai

Kastaņolā 1911. gada 9. janvārī (313. lpp.)

Atklātnes noraksts svešā rokrakstā (73359*). Oriģināla atrašanās

vieta nav zināma. Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc atzimes

uz noraksta un Raiņa piezīmju grāmatiņas. Uz noraksta atzīmēts arī

adresāts: Mmc Dr. A. Lukin. Davos Dorf, Hotel Continental.

• 10 mārciņu (1 raārc. — 400 g). A. Lūkina 1911. g. 8. janv. atklātnē

no Davosas (20047) rakstīja, ka vīra veselība uzlabojusies un viņi

pieņēmies svarā.

1 Minēto teikumu uz šīs atklātnes pierakstījis F. Lūkins.

* Uz šīs atklātnes ari A. Kirhenšteina sveiciens Rainim.

303.

D. Rozenbergai

Kastaņolā 1911. gada 9. janvāri (313 lpp.)

Atklātne (107220) bez adresāta un pasta zīmoga. Pirmpublicējums.

Datējums noteikts pēc satura, D. Rozenbergas 1911. g. 7 (20.) janvāra

atbildes vēstules Aspazijai (89169) un Raiņa piezīmju grāmatiņas.

1 D. Rozenberga 1910. g. beigās bija sekmīgi nokārtojusi eksāme-

nus Maskavā un ieguvusi tiesības strādāt par aptiekāra palīdzi.

304.

J. Dambekalnam

Kastaņolā 1911. gada 11. janvārī (314. lpp.)

Vēstule (127806). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc satura

un Raiņa piezīmju grāmatiņas.

1
Krājumu «Vēja nestas lapas» izdeva komanditsabiedrība «Taurē-

tājs», kuras biedrs bija arī J. Dambekalns.

2 Kādā 1910. g. vēstulē (17940) J. Dambekalns rakstija, ka «priekš

izplatīšanas mums būs arodnieciskās un citas biedrības».

4 Skat. 287. vēstules 5. piezīmi.

4 Skat. 301. vēstules 2. piezīmi.

5
lespējams, domāta J. Dambekalna 1910. g. rakstītā vēstule (17940),

kurā minēti dakteris [Lapinš?] un J. Celms. «Laika Balss» — sabiedriska

un literāra avīze, kas sāka iznākt 1911. g. 1. (14.) martā. To izdeva

Rīgas strādnieku grupa, kas izveidoja sabiedrību «Laiks»; avīzi atbal-

stīja LSD. Faktiskie redal ton — K. Pētersons un J. Celms.
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6 F. Roziņam (Āzim) un V. Dermanim.

7 B. Skujenieces, tāpat J. Dambekalna vēstulēs Rainim nekādu kon-

krētu ziņu par braucienu uz Sveici nav. B. Skujeniece vairākkārt iz-

teica ceribu satikt Raini, ari 1911. g. 5. (18.) febr. vēstulē (12802*))

rakstija: «Bet reiz es pie Tevis aizbraukšu.»

305.

R. Ivanovam

Kastaņolā 1911. gada 14. janvārī (316. lpp.)

Atklātne (120406). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Raiņa

piezimju grāmatiņas. Kastaņolas pasta zīmogs — 15.1.11. Atklātne

adresēta: Mr. R. Ivanov. Zūrich IV, Universitātstr. 112, 111.

1 R. Ivanovs piesūtīja Rainim avīžu izgriezumus.
1 Atreferējums publicēts «Rīgas Avīzē», 1911, 12. janv., 8. nr.

306.

P. Zālītēm

Kastaņolā 1911. gada 15. janvārī (316. lpp.)

Vēstules melnraksts (17057). Pirmpublicējums A, 1932, 413. nr.,

14. lpp., ar redakcionālām atšķirībām. Adresāts noteikts pēc satura.

1 «Mājas Viesi» 1910. g. 22. dcc. (1911. g. 4. janv.), 51. nr-ā publi-

cēts P. Zālītes paziņojums, ka viņam bijis jāatsakās no redaktora

pienākumiem, jo «izrādījās, ka nedējas žurnāla un divu lauku saim-

niecību vadība bija pārāk grūti savienojama un stipri bojāja vese-

lību». Nākamajā — 52. nr. (29. dcc. (11. janv.)) ievietots paziņojums,

ka «ar šo numuru «Mājas Viesis» pārtrauc savu gaitu».
2 Die Parteilosigkeit, arī die Unparteilichkeit (vācu vai.) — bezpar-

tejiskums.
' Žurnāls «Mājas Viesa Mēnešraksts», kura redaktors bija P. Zālīte,

iznāca no 1895. g. līdz 1905. g. un pēc tara vairs netika atjaunots.

307.

A. Ulpem

Kastaņolā 1911. gada 16. janvāri (317. lpp.)

Atklātne (18439) bez adresāta un pasta zīmoga. Pirmpublicējums.

Adresāts un datējums noteikti pēc satura un Raiņa piezīmju grāma-

tiņas.

1 1909. g. nov. Aleksandrs Ulpe ar ģimeni pārcēlās uz Rīgu, kur

strādāja par Pēterburgas grāmattirdzniecības firmas «KvAfcrvpa» filiāles

vadītāju.
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' lespējams, domāts inženiera B. Priedīša konflikts ar Milovices

fabrikas vadību 1910. g. novembrī.

308.

A. Bergam

Kastaņolā 1911. gada 17. janvāri (317. lpp.)

Vēstules melnraksts (17058). Pirmpublicējums A, 1932, 413. nr.,

14. lpp., ar redakcionālām atšķirībām. Adresāts noteikts pēc satura.

1
A. Lūkina, ārsta Fēliksa Lūkina dzīvesbiedre, ieteica Rainim iz-

mantot jurista A. Berga pakalpojumus. Sai laikā A. Bergs bija ari

Skatuves biedribas loceklis.

2 A. Bergs atbildes vēstulē Rainim 1911. g. 30. janv. (12. febr.) rak-

stīja (29H73), ka pēc zinām, ko vīnam izdevies ievākt, nekādu nopietnu

sķērš]u Aspazijas braucienam uz dzimteni nevarētu būt, izņemot nepa-

tikšanas, kuras varētu rasties sakarā ar pasi (Aspazija bija emigrējusi
bez pases). Pašam Rainim tomēr A. Bergs ieteica pagaidām neat-

griezties.

309.

A. Lūkinai

Kastaņolā 1911. gada 17. janvārī (318. lpp.)

Atklātnes noraksts svešā rokrakstā (73359s). Pirmpublicējums A.

1932, 409. nr., 15. lpp., bez datējuma. Saglabājusies arī uzmetuma daja

(17147) bez datējuma. Datējums noteikts pēc Raiņa piezīmju grāmatiņas

Uz noraksta atzīmēts datējums — 18. 1. 11. un adresāts: Mmc Dr. A. Lu-

kin. Paris, Boul. st. Michel 45, pens. Mmc Dupre.

1 Raiņa uzmetumā nedaudz atšķiras 1., 3. un 4. rindiņa:

Dūjiņa uz vietas sēd,

No saujiņas saldi ēd,

Kas skries uz Parīzi?

Ko tu, mīļais, darīsi?

Krājumā «Mūza mājās» (skat. KR, 5. sēj., 1978, 47. lpp.) šis

dzejolis ar virsrakstu «Pārītim, kas bija sabāries un atkal salabis»

ievietots noraksta variantā.

310.

K. Ķirpēnam

Kastaņolā 1911. gada 18. janvārī (318. lpp.)

Vēstule (18046). Pirmpublicējums. Adresāts un datējums noteikti

pēc satura un Raiņa piezīmju grāmatiņas.
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1
lespējams, V. Hertelis.

2 Raiņa «Zelta zirgu» 1910. g. izdeva Politehniskā institūta stu-

dentu pulciņš.
3 A. Brigaderes «Sprīdīti» Rīgas Latviešu teātris izrādīja, sākot ar

1903. g. 26. dcc. (1904. g. 8 janv.), Jaunais Rīgas teātris — sākot ar

I°JO g. 27. dcc. (1911. g. 9. janv.). Raiņa «Zelta zirga» pirmizrāde

Jaunajā Rīgas teātri notika 1909. g. 26. dcc. (1910. g. 8. janv).
K. Ķirpēns vēstulē 1911. g. janv. beigās (28659) rakstīja: «Velti

pārmet dēļ «Sprīdīša» [..] Lugu Mierlauks saņēma no Annas Briga-
deres un ne no vecā teātra. Ka «Sprīdīti» uzveda vairāk, bija jādara
tas tādēļ, ka N. Alunāns pieprasīja svētku dienās abas izrādes ar

mūziku, ja gribot, lai viņa orķestrs spēlētu par parastām cenām. Un

zini arī, ka N. Alunāns gaužām nervozs un ar viņu jāapietas pašlaik

uzmanīgi, jo pie «Ug. v. N.» viņš patiesi pielika visas pūles.»

311.

E. Birzniekam-Upītim

Kastaņolā 1911. gada 21. janvāri (320. lpp.)

Atklātne (18023). Pimpublicējums. Datējums noteikts pēc Kasta-

ņolas pasta zīmoga un Raiņa piezīmju grāmatiņas. Atklātne adresēta

E. Birzniekam-Upītim uz Benkendorfa un Ko firmas kantori Baku.

1
1910. g. beigās E. Birznieks-Upītis uzturējās Turcijā.

2 E. Birznieka-Upīša stāsts «Viņās dienās» publicēts žurnālā «Izglī-

tība» 1911. g., 1. un 2. nr.

' Acīmredzot domāti turīgākie, Baku naftas rūpniecībā nodarbinātie

biedri.

312.

A. Deglavam

Kastaņolā 1911. gada 22. janvārī (320. lpp.)

Vēstule (18397). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Raiņa

piezīmju grāmatiņas. Kastaņolas pasta zīmogs — 23. 1. li. Vēstule ad-

resēta A. Deglavam uz dzīvokli viņa mājā Rumpmuižas ielā Rīgā.

1
Runa ir par Raiņa tulkotās F. Sillera lugas «Marija Stjuarte» uz-

vedumu Rīgas Latviešu teātrī (pirmizrāde 1910. g. 28. febr. (13 martā)

un Liepājas Latviešu teātrī (pirmizrāde 1910. g. 28. febr. (13. martā)).

A. Deglavs, kurš bija pilnvarots kārtot Raiņa honorāra jautājumus,

vairākkārt sūdzējās par nesaskaņām ar teātriem šai ziņā. J. Briga

ders šai laikā bija Teātra komisijas priekšsēdētājs.
2 1911. g. Vecais teātris — Liepājas Latviešu teātris izrādīja Raiņa

«Pusideālistu» (pirmizrāde 1909. g. 15. (28.) martā), bet Jaunais te-

ātris — bij. Liepājas Tautas teātris — «Zelta zirgu» (pirmizrāde

1910. g. 26. dcc. (1911. g. 8. janv )).
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8 Viena no Raiņa domātajām recenzijām varētu būt negatīvā at-

sauksme par L Andrejeva «Mūsu mūža dienu» uzvedumu Liepājas

Tautas teātrī («Dzīve», 1910, 19. okt. (1. nov.), 120. nr.).
*

E. Birznieks-Upītis. Jau 1910. g. vasarā «Taurētāja» priekštece

Latviešu Kultūras biedrība aizsāka risināt jautājumu par K. Marksa

«Kapitāla» izdošanu. Sakarā ar to, ka Latviešu Kultūras biedrībai bija

paredzami daudzi kārtējie izdevumi, šo īpaši nozīmīgo darbu A. Deg-

lavs ierosināja veikt kopīgiem spēkiem un lūdza Raini ieteikt kādu,

kurš «šo darbu grib apgādāt» (A. Deglava vēstule 1910. g. 5. (18.) aug.;

16293).

5
1910. g. nov. policija ierobežoja apmeklētāju skaitu Jaunajā Rī-

gas teātrī — zālē uz 550 un galerijā uz 150.

6 «Cīņas» 1910. g. 110. nr. (2. (15.) nov.) ievietots J. Jansona

(Brauna) raksts «Sīkie darbi». Tajā kritizēts reformisras un legālo or-

ganizāciju nozīmes pārspīlējums Latvijas Sociāldemokrātijas darbā.

Autors norāda, ka «sīkbirģelība mūsu laikos nekad nevedīs cīņu pret

pārsvarā esošam valdošam šķirām», tāpēc ir aplami klausīties uz to, ka

demokrātisko sikpilsoņu un strādnieku intereses neatšķiroties un ka va-

lagot tikai «kopā strādāt». Rakstā teikts, ka legālajām biedrībām

bieži vien lepni nosaukumi («Kultūra», «Gaisma», «Prometejs»), bet

«kā lektori pie mums ierodas dažādi dekadenti un pseidomarksisti ar

saviem seksuāliem sprediķiem «par brīvo mīlestību», vai atkal 137

reiz nolasa un saņem honorāru A. Deglavs par savu kalendāra rak-

stiņu «Alkohola māņticība» ..». Autors uzskata, ka legālās organizā-

cijas nepieciešamas, taču tām jāierāda pakārtota vieta strādnieku

kustībā.

7
Latviešu Kultūras biedrība izdeva K. Zuša (ps. Sloss, Nēģis) tul-

koto K. Kautska darbu «Kārļa Marksa ekonomiskās mācības».

8 Laikrakstā «Dzīve» 1911. g. 8. (21.) janv., 2. nr-ā publicēta ziņa,

ka policija slēgusi atturības biedrības «Auseklis» literāro tējas vakaru

5. (18.) janv. Sīs biedrības priekšsēdētājs — A. Deglavs.

313.

J. Iniņbergam

Kastaņolā 1911. gada 30. janvāri (322. lpp.)

Vēstule (18034). Pirmpublicējums. Adresāts un datējums noteikti

pēc satura, J. Iniņberga 1910. g. 22. decembra (1911. g. 4. janvāra)

vēstules Rainim (23663) un Raiņa piezīmju grāmatiņas.

Acīmredzot šis ir kādas vēstules fragments. Arī E. Birznieks-Upītis

savā 21. februāra vēstulē (105718) piemin šīs divas lapiņas no Raiņa

vēstules, kuras viņam piesūtījis J. Iniņbergs. Vēstule rakstīta sakarā

ar Raiņa Kopotu rakstu izdošanu «Dzirciemnieku» izdevniecībā.
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1 Aspazijas Kopotu rakstu Izdošana tika projektēta ari «Dzirciem

nieku» izdevniecībā, bet sagatavošana ieilga un tos Izdeva D. Zel-

tiņš (D. Golts).

1 «Dzirciemnieki» 1911. g. izdeva «Uguni un nakti». 1910. g. 22. dcc.

(1911. g. 4. janv.) vēstulē J. Iniņbergs rakstija Rainim: «Par Uguni

un nakti» visādi izdomājos. Nācu pie slēdziena, ka labāk ir izdot

vienkārši teksta grāmatiņas veidā, bet tomēr ar zīmējumiem. Tā ka

Jūs rakstījāt, ka lielas pārgrozības tekstā netaisīsiet, tad nodevu jau
salikšanā un šodien varēju nosūtīt Jums 4 pirmās loksnes.» Izdevums

bija paredzēts ar J. Kugas ilustrācijām, taču tas pēdējā brīdī atteicas,

un grāmata iznāca bez attēliem.

314.

K. Ķirpēnam

Kastaņolā 1911. gada 4. februāri (324. lpp.)

Vēstule (18053). Pirmpublicējums. Datējums un adresāts noteikti

pēc vēstules satura un Raiņa piezīmju grāmatiņas.

1
Runa ir par sabiedrības aktivo līdzdalību «Uguns un nakts» izrā-

des tapšanā. Raiņa rokrakstu fondā atrodas piezīmes sakarā ar «Uguns

un nakts» uzvedumu (120818), kurās teikts: «St[rādniek]u biedribas.

progresīvā prese, kritika, teātri tik daudz darījuši priekš iespējas iz-

radīt lugu, ka viss nopelns paliek sabiedrībai, kura šo lietu padarījusi

par savu. Šis ir spilgts piemērs, kā sabiedrības] kopdarbā saplūst

visu atsevišķu indivīdu darbi, arī mākslinieku, un nav ne Izdalāmi,

ne izceļami par sevi laukā.»

1 Komponists E. Dārziņš, 1904. g. vasarā uzturēdamies Raiņa nn

Aspazijas vasarnīcā, mudināja Raini turpināt darbu pie «Uguns un

nakts».

• īsi pirms «Uguns un nakts» pirmizrādes teātrī radās nesaskaņas

starp Spīdolas lomas tēlotajām T. Bangu un L. Eiiku. Pirmizrādei ga-

tavojoties, Spīdolas lomu mēģināja T. Banga, taču ari L. Ērika, kurai

bija jāspēlē Spīdola otrajā izrādē, pieprasīja mēģinājumu. Vispārējā

saspringtajā pirmizrādes gatavošanās atmosfērā tas izvērsās par nepa

tīkamu konfliktu, kurā iesaistījās arī B. Skujeniece, aizstāvot T. Bangu

1911. g. 22. janv. (4. febr.) viņa rakstīja Rainim, ka «Mierlauks savā

gribas nespējībā nevar izšķirt to lietu; nenodod spriedumul Teica, lai

telegrafējot Tev» (127811).

4 Pcstimmung der Proben Sache der Tncaterleilung. Habe kelne

Fachkenntnise (vācu vai.) — Mēģinājumu noteikšana ir teātra vadības

lieta. Nav speciālu zināšanu. K. Ķirpēns atbildes vēstulē (bez datuma

28659) rakstīja, ka pilnīgi pievienojas šādai Raiņa nostājai Pirmizrādē

Spīdolu spēlēja T. Banga.
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5 DzV 1911. g. 10. (23.) febr., 33. nr-ā rakstīts: «Pazīstamais zobu

ārsts Mierkalns bija aizdevis Jaunajam Rīgas teātrim 416 rbļ., bet, tā

kā teātrs grūtu naudas apstākļu dēļ nevarēja uz reizi atdot šo summu,

tad kreditors griezās pie tiesas.»

315.

B. Skujeniecei

Kastaņolā 1911. gada 4. februārī (325. lpp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstita telegrammas melnraksta un vēstu-

les uzmetums latviešu valodā (17095). Tulkojuma un uzmetuma pirm-

publicējums. Telegramma adresēta: Dambekaln. Riga, Kurmanovstrasse

29. 23.

Telegramma sūtīta sakarā ar konfliktu «Uguns un nakts» izrādes

sagatavošanas laikā. Skat. 314. vēstules 3. piezīmi.

316.

B. Skujeniecei

Kastaņolā 1911. gada 6. februārī (325. lpp.)

Vēstule (107268). Pirmpublicējums. Vēstulei trūkst sākuma. Svešā

rokrakstā atzīmēts datums — «27/1-11». Datējums noteikts pēc satura un

Raiņa piezīmju grāmatiņas.

1 Runa ir par nesaskaņām mēģinājumu gaitā starp Spīdolas lomas

tēlotājam T. Bangu un L. Ēriku. Skat. 314. vēstules 3. piezīmi.

317.

K. Ķirpēnam

Kastaņolā 1911. gada 16. februārī (326. lpp.)

Vēstules fragments (18044). lespējams, tas bijis pievienots kādai citai

vēstulei. Pirmpublicējums LM I, 295. lpp., kā daļa no vēstules ar da-

tējumu «1911». Pirmpublicējumā pievienotais vēstules sākums attiecas

uz 1910. g. 24. janvāra vēstuli (skat. šī sējuma 219. lpp.). Adresāts un

datējums noteikti pēc K. Ķir|>ēna atbildes vēstules Rainim 1911. g. 14.

(27.) februārī (28660) un Raiņa piezīmju grāmatiņas.

1 1910. g. 8 (21.) dcc. Latviešu Literātus (draugu) biedribas gada

sapulcē E. Gross atzinīgi novērtēja Raiņa «Uguni un nakti» un «Zelta

zirgu».

2 1911. g. 14. (27.) febr. vēstulē K. Ķirpēns paskaidroja: «Nupat

rundju ar Nātiņu dēļ «50 rubļiem». Tas taču nav domāts viss hono-

rārs, esot pārdoti ap 600 eksemplāri. Šikāku rēķinu viņš piesūtīšot Tev

šonedēļ.»

3 Skat. 287. vēstules 5. piezīmi.
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318.

A. Lūkinai

Kastaņolā 1911. gada 18. februāri (327. lpp.)

Atklātnes noraksts svešā rokrakstā (73359'). Pirmpublicējums. Ori-

ģināla atrašanās vieta nav zināma. Uz noraksta atzīmēts, ka atklātne

adresēta A. Lūkinai uz Diprē pansiju Parīzē. Datējums noteikts pēc
A. Lūkinas 20. februāra atbildes vēstules (18852) un Raiņa piezīmju

grāmatiņas.

1 la bellissima slgnora (itāļu vai.) — ļoti daiļā kundze.

2 La dhtinlissima (itāļu vai.) — ļoti cienītā; madame (franču vai.) —

kundze.

3
Domāti A. Lūkinas apsveikumi sakarā ar «Uguns un nakts» pirm-

izrādi, viņas izteiktā līdzjūtība sakarā ar uztraukumu, kas Rainim un

A-j M/i iii bijis jāpārdzīvo izrādes tapšanas laikā (1911. g. 16. febr.

vēstule; 28769).
*

A. Lūkinas vēstulēs tā dēvēta Kastaņolā.

319.

R. Tautmilim-Bērziņam

Kastaņolā 1911. gada 23. februāri (327. lpp )

Pirmpublicējums laikrakstā «Latvija», 1911, 21. februāri (6. martā),

42. nr., ar Raiņa un Aspazijas parakstu. Saglabājies uzmetums Raiņa

rokrakstā (17060), kurš datēts ar 1911. g. 23. februāri. lespiests pēc

pirmpublicējuma.

Apsveikums rakstīts sakarā ar R. Tautmīļa-Bērziņa 20 gadu teātra

darbības jubileju.

320.

A. Gulbim

Kastaņolā 1911. gada 24. februārī (328. lpp )

Vēstule (22881). Pirmpublicējums. Saglabājies melnraksts (2287),

kurš datēts ar 1911. g. 24. februāri.

1 Rainis atbild uz A. Gulbja 1911. g. 24. janv. (6. febr.) vēstuli

(16400), kurā tas rakstīja par savu nogurumu un pesimismu.
2 Sai pašā vēstulē A. Gulbis rakstīja: «Es Rīgā redzēju Tavu pēdējo

ģīmetni, un tā man no jauna atklāja to j)asauli, kurā Tu dzīvo: Tu

vari piedot, iz Tavas sejas staro tā šās pasaules svētlaimība, kad visas

dienas rūpes, dienas notikumi un atskaņas, skaudiba un greizsirdība,

lepnums un maziskums stāv tālu tālu aiz Tevis un Tu dzīvo savu

īpatnēju dzīvi kā pravicts.»
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3 Aspazija šai laikā plānoja atgriezties dzimtenē un vispirms ap-

mesties Pēterburgā.
4

1911. g. 24. janv. (6. febr.) vēstulē A. Gulbis rakstīja par plāniem

izdot Pēterburgā laikrakstu — «varbūt «Jaunās Pēterburgas Avīzes»».

9 «Laika Bdlss».

• Minētajā vēstulē A. Gulbis rakstīja, ka jaunā avīze būtu «ar šās

dienas programmu un savienotu ar kaut ko lielāku, attiecoties uz

grāmattirdzniecību», t. i., ar universālbibliotēku. «Protams, mani ne-

atlaidīgi prasījumi ir tie, ka avīzei literāriskās nodaļas redaktors būtu

Aspazija un universālbibliotēkas redaktors Tu.»

7
Sajā pašā A. Gulbja vēstulē minēts viņa romāns «Lābans un viņa

cīņu biedri».

8 Sai laikā A. Gulbis strādāja pie lugas «Kaspars un Biruta».

9 DzV 1911. g. 4. (17.) febr., 28. nr-ā ievietots paziņojums: «Rītvakar

«Uļejā» nolikta leišu teātra izrāde «Jāzeps Ēģiptē». Si luga ir tulkota

no ebreju valodas. Administrācija izrādi aizliegusi, jo uz senāka pa-

skaidrojuma pamata dramatiskus gabalus ar bībeles saturu uz skatu-

vēm izrādīt aizliegts.»

321.

Āronu Matīsam

Kastaņolā 1911. gada 25. februārī (330. lpp.)

Vēstule (FBR, Aronu Matīsa f., 4, 13). Pirmpublicējums. Datējums

noteikts pēc satura un Raiņa piezīmju grāmatiņas.

1 DzV 1911. g. 1., 12., 39. un 40. nr. publicēts J. Dubura raksts

«Latviešu teātra attīstībai Dramaturģiskas skices». 12. nr. (17. (30.)

janv.) ir runa par Raiņa lugu «Pusideālists», kura, pēc J. Dubura do-

mām, autoram butu jāpārstrādā, jo tā tehniski negatava. Tomēr J. Du-

burs atzīst — «pārstrādāšanas sīkumiem nodoties, cik mani piedzī-

vojumi māca, ir pilnīgi pretim dzejnieka radošai dabai».

2
Līgotņu Jēkaba recenzija DzV 1911. g. 27. janv. (9. febr ), 21. nr-ā.

3
Līgotņu Jēkaba raksta par «Uguni un nakti» (DzV, 1911, 15.

(28.) janv., 11. nr.) pieminēts H. Slaga darbs «Drāmas teorija un

tehnika».

4 A. Bergs.
8 J. Jankavs.

8
lespējams, K. Freinbergs.

7 A. Priedkalns.

8 Acīmredzot domāts Līgotņu Jēkaba atreferējums par Latviešu

Skatuves biedrības pilnsapulci 1911. g. 6. (19.) febr, kurš publicēts

DzV 1911. g. 30. nr. (7. (20.) lebr.) un 31. nr. (8. (21.) febr.). Raksta

nobeigumā (31. nr ), visuma atzinīgi novērtējot Skatuves biedribas

darbu, autors atzīmē, ka «vilkt šo publiku uz augšu, neizdabāt viņas
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rupjajiem instinktiem, bet ar mākslas darbiem publikas garšu izdai-

ļot, pacelt, tas ir grūts, nepateicigs darbs..», un «ne miljonāri, ne

bagātnieki latviešu sabiedrībai ko dos, bet viss, kas viņai ir, viss,

kas viņai būs, var tad vien dzīvot un būt dzīvības spējīgs, ja tas

no pašas sabiedrības radīts un uzturēts».

322.

K. Ķirpēnam

Kastaņolā 1911. gada februāra beigās (331. lpp.)

Vēstule (18043). Pirmpublicējums. Aptuvenais datējums noteikts pēc

satura — Rainis atbild uz K. Ķirpēna janvāra beigās (februāra sā-

kumā) rakstīto vēstuli (28659).

1 1911. g. janv. beigās K. Ķirpēns rakstīja Rainim: «Vai pareizi at-

ceros, ka biji uzdevis aprēķināt % no «Ug. v. N.» par 2 Izrādēm 10

un turpmāk 5%?» (28659)

IA. Deglavs.
8 J Duburs sagatavoja «Uguns un nakts» režijas eksemplāru, ar

kuru Rainis nebija apmierināts.
* Runa Ir par Rīgas Amatnieku palīdzības biedrības Krājaizdevu

kases nodibināto Bisnieka fondu. JDL 1909. g. 14. (27.) aug., 185. nr-ā

iespiests paziņojums, ka no šī fonda 800 rbļ. piespriesti dzejniecei

Aspazijai, 400 rbļ. — A. Alunānam. Tomēr t. s. Bisnieka prēmija tā

ari netika izmaksāta.

323.

A. Lūkinai

Kastaņolā 1911. gada februāra beigās (333. lpp.)

Atklātnes noraksts svešā rokrakstā (73359*). Pirmpublicējums. Ori-

ģināla atrašanas vieta nav zināma. Aptuvenais datējums noteikts pēc

tā, ka A. Lukina 1911. g. 26. februāra vēstulē no Parīzes (126235)

izsaka savu spriedumu par «Uguns un nakts» izrāžu vērtējumiem

presē.

324.

K. Ķirpēnam

Kastaņolā 1911. gada 2. martā (333. lpp.)

Vēstule (17052). Pirmpublicējums. Adresāts un datējums noteikti

pēc satura — Rainis atsaucas uz K. Ķirpēna 1911. g. 14. (27.) febru-

āra vēstuli (28660). kā ari pēc Raiņa piezīmju grāmatiņas.

1
lespējams, ka Raiņa satraukumu izraisījusi A. Deglava 1911. g.

27. janv. (9. febr.) vēstulē izteikta doma: «Tagad nu piespied Ķirpi, lai

viņš Tev naudu suta no teatia, ienākt jau ienāks labi daudz. Kad



648

ruks uz vasaru, pa kluso laiku, tad lūkošu atkal no «Taurētāja»,

[kllMi] «Vēja nest[asļ lapas», rādās, ies itin labi» (16302).

325.

A. Lūkinai

Kastaņolā 1911. gada 10. martā (334. lpp.)

Atklātnes noraksts sveša rokrakstā (73359
c
). Pirmpublicējums. Ori-

ģināla atrašanās vieta nav zināma. Adresāts un datējums noteikti pēc

satura un Raiņa piezīmju grāmatiņas.

1 Rainis sūtīja A. Lūkinai ziedus. Par tiem viņa pateicās atklātnē

no Parīzes (19080), kuras pasta zīmogs nav salasāms; Kastaņolas pasta

zīmogs (28' J. 2. 11.

2 A. Lūkina no Romas sūtīja Rainim un Aspazijai atklātnes ar da-

žādu mākslas darbu reprodukcijām. lespējams, domāta kāda no šim

atklātnēm.

3 Savus iespaidus par «Uguns un nakts» izrādi A. Lūkina aprak-

stīja 1911. g. 2. (15.) marta vēstulē (29970), sla\ējot L. Ērikas un

B. Skujenieces spēli. Par Spīdolas lomu, kuru tēloja L. Ērika, viņa

rakstīja vēlreiz 7. (20.) marta vēstulē (120234), taču atzīmēja, ka pa-

gaidām otru tēlotāju (T. Bangu) nav redzējusi.

326.

A. Lūkinai

Kastaņolā 1911. gada 11. martā (335. lpp.)

Vēstules noraksts svešā rokrakstā (73359
7
). Pirmpublicējums. Ori-

ģināla atrašanās vieta nav zināma. Uz noraksta atzīmēts — «frag-

ments». Datējums noteikts pēc Raiņa 10. marta vēstules A. Lūkinai

(733596).

1 Filoksera — lapu utu ģints, kas parazitē uz augiem.
1

A. Lūkinas vēstulēs Rainim minēta burtnīca ar Raiņa un A. Lū-

kinas sarunu pierakstiem, kas acīmredzot izdarīti tikšanās laikā Kas-

taņolā 1910. g. beigās. Par šādas burtnīcas atrašanās vietu tuvākas

ziņas iegūt nav izdevies.

327.

Aronu Matīsam

Kastaņolā 1911. gada 14. martā (335. lpp.)

Vēstule (FBR, Aronu Matīsa f., 4, 10). Pirmpublicējums. Vēstules

datējums noteikts pēc satura, Aronu Matīsa atbildes vēstules Rainim

1911. g. 5. (18.) marta (120598) un Raiņa piezīmju grāmatiņas.

1 Runa ir par naudu (64 rbļ.), kuru Aspazijai ziedoja dažas privā-

tas personas ar Aronu Matīsa starpniecību. Atbildes vēstulē 5. (18.)
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martā (120598) Aronu Matīss aizrādīja, ka šī nelielā summa domāta

tieši dzejniecei, viņas dzīves apstākļu uzlabošanai, tādē| davātāji butu

apbēdināti, ja Aspazija no tas atteiktos.

2
Resp., kabatas naudu.

* Jau minētajā vēstulē Aronu Matīss atvainojās par Aspazijas dze-

joju novēloto parādišanos laikrakstā — tie («Topošais gars», «Pra-

vieša sapnis») iespiesti DzV 1911. g. 5. (18.) martā, 52. nr-ā. Viņš lūdza

arī turpmāk iesūtīt Aspazijas darbus, jo to nekādā ziņā nevarot būt par

daudz.

4 Acīmredzot domāti V. Egliša dzejoji, kuri publicēti DzV, 1911,

19. febr. (4. martā), 41. nr. — «Laime», «Dēlam», «Darbs kad beigts».
5

Acīmredzot runa ir par kādu laikrakstā «Dryva» publicētu mate-

imlu par Latgali.
6

1911. g. Skatuves biedrība izdeva grāmatiņu ar «Uguns un nakts»

priekšvārdu, dziesmu tekstiem un K. Freinberga satura paskaidro-

jumiem. Sī izdevuma redaktori bija A. Bergs un Līgotņu Jēkabs.

328.

B. Skujeniecei

Kastaņolā 1911. gada 15. martā (336. lpp.)

Vēstules uzmetums (107278). Pirmpublicējums RGGr, 1980, 67.-69.

lpp. Vēstulei trūkst sakuma. Adresāts un datējums noteikti pēc satura

un Raiņa piezīmju grāmatiņas.

1 DzV 1911. g. 27. janv. (9. febr ), 21. nr-ā Līgotņu Jēkabs kopumi

atzinīgi novērtēja Raiņa «Uguni un nakti», taču uzsvēra, ka «liiika

nav vēl drāma, lirika, pate būdama sajūsma, var radīt skatītajiem sa-

jūsmu, liet tā nav vēl drāma, kas ar savu darbību aizrauj skatītāju

ļ. .]. Tā vakar nebij un ne caur aktieru vainu, bet gan caur to, ka

liriski-lilozofiskais elements lugā ir dominējošais, bet ne dramatiskais

elements.»

Kritiķis nebija apmierināts ar T. Bangas Spīdolu, kurai par maz

«demonisma, par maz temperamenta, par maz viltības un sie-

višķības, f>ar maz psiholoģisko toņu dažādības». Par B. Skujenieces

tēlojumu teikts: «Ja viņa mums nesniedza tikdaudz Raiņa Laim-

dotu, tad katrā ziņā savu Laimdotu tā sniedza noskaņotu,

visās niansēs rūpīgi izstrādātu, ar viņai piederīgi naivi sirsnīgo, vie-

tām gandrīz sentimentālo toni. Bet tas ir tas bīstamākais — Laimdotu

uztvert un attēlot kā sentimentālu meiteni. Jo pilnīgāki grib uztvert

lugas ideju, jo redzamāki grib nostādīt pretstatā Spīdolas garīgi ne-

mierīgo, mūžīgi mainīgo skaistumu, jo vairāk Laimdotai jāizceļ mate-

riālais, pašpietidgdis, egoistiskais elements.»

2 Laikrakstā «Latvija» 1911. g. 27. janv. (9. febr ). 21. nr-ā publi-

cēta A. Bērziņa recenzija par «Uguni un nakti», kurā cildināts lugas
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mākslinieciskais spēks un nozīmība, bet par neapmierinošu atzīta lu-

gas uzbūve, jo «pirmais cēliens ar otru nestāv organiskā sakarā» un

«izmanāms īstas darbibas trūkums».
* Luīze Skujeniece.
* L. Andrejeva luga «Cilvēka dzīve» (1907) A. Austriņa tulkojumā

publicēta 1907. g. žurnālā «Rīts».

5 H. Asara atzinīgais «Uguns un nakts» iestudējuma, tā vēsturiskās

nozīmības novērtējums publicēts JDL 1911. g. 26. janv. (8. febr.) un

27. janv. (9. febr.). Taču vēstulē acīmredzot domāts H. Asara raksts

žurnālā «Izglītība» 1911. g. 3. nr. (t. i., martā), kurā luga un iestudē-

jums analizēti plašāk.

6 Runa ir par 3 fotoattēliem (20678, 20679, 20680), uz kuriem, do-

mājams, ir A. Amtmaņa-Bncdiša vēstule Rainim, kā ari daudzu Jaunā

Rīgas teātra aktieru un darbinieku paraksti teātra eglītes vakarā 1911. g.

10. (23.) janvāri.
T Domāts zēns, kurš «Uguns un nakts» izrādē darbināja pūķa galvu.
8 lespējams, Vizbulīte «Indulī un Ārijā».
* Runa ir par materiālu atbalstu žurnālam «Arodnieks».

10 1911. g. 8. (21.) febr. B Skuļeniece lūdza Raini atsūtīt veltījuma

dzejolīti, ko ierakstīt krājumā «Tie, kas neaizmirst» (128027).

329.

E. Grosam

Kastaņolā 1911. gada 18. martā (338. lpp.)

Vēstules melnraksts (18475). Pirmpublicējums A, 1932, 413. nr.,

14. lpp., ar redakcionālām atšķirībām. Datējums noteikts pēc satura

un Raiņa piezīmju grāmatiņas.

1 Rainis atsaucas uz Vecā (K. Dēķena) rakstu «Par mūsu tautskolu»,

kurš publicēts žurnālā «Izglītība» 1911. g. 1.—3. nr. Raiņa minētais

lakts —
šī žurnāla otrajā (februāra) numurā.

2 Runa ir par Latviešu Literārās (draugu) biedrības gada sapulci

8. (21.) dcc, kuras atreferējums publicēts JDL. 1910, 284., 286.-289. nr

(H. Asars). 288. nr-ē (4. (27.) dcc.) pieminēts Straupes mācītāja

E. Grosa ziņojums, kurā viņš izteicis vērtējumu par dažādām tenden-

cēm latviešu literatūra: «Radikālam virzienam, lai gan tam ir sociāl-

demokrātiska nokrāsa, tomēr ir savi ideāli, sava ticība, svaigs spēks,

sajūsma, mākslas vērtības, tas sludina pašaizliedzību, uzupurēšanos

vispārības un nākotnes ideju labā. Radikālais virziens arī tad ir tagad

valdošais latviešu dailrakstniecībā, tikpat naturālistiskā kā simbolistiskā.

Sī virziena ievērojamākie priekšstāvji ir Rainis, Aspazija un Upits.»

E. Gross atzīst, ka «pirmā vietā minami Raiņa lielie sirabolistiskie darbi

«Uguns un nakts» un «Zelta zirgs». Pēdējais ir ja ne ievērojamākais

daibs visā latviešu dramatiska Literatūrā, tad vismaz labākā parādība
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šinī gadā. Brīnišķīgi skaista un dzejiska valoda, vareni simboli par

saules uzvaru.»

330.

J. Nātiņam

Kastaņolā 1911. gada 18. martā (339. lpp.)

Vēstules uzmetums (17061). Pirmpublicējums A, 1932, 414. nr,

15. lpp., ar redakcionālām atšķirībām.

' Politehniskā institūta studentu pulciņš izdeva Raiņa lugu «Zelta

zirgs» (1910).

JE. Birznieks-Upītis.

331.

A. un B. Priedīšiem

Kastaņolā 1911. gada 19. martā (340. lpp.)

Atklātne (15765). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Raiņa

piezīmju grāmatiņas. Kastaņolas pasta zīmogs — 20 3.11. Atklātne

adresēta: Herr Ing. B. Preedit. Sosnovice-Russ. Polen, SoMiovvice

Rohrvvalzvverk, Huldschinski.

1 Runa ir par B. Priediša nesaskaņām ar Milovices dzelzs velmēša-

nas rūpnīcas direkciju, kuru dēļ 1911. g. 31. martā viņš pārcēlās darbā

uz Sosnovici. A. Priedīte par to rakstīja Rainim jau 1910. g. 23. nov.

(21810) un izteica vēlēšanos doties uz Davosu atpūsties.

332.

A. Deglavam

Kastaņolā 1911. gada 27. martā (340. lpp.)

Vēstule (18395). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņo-

las pasta zimoga un Raiņa piezīmju grāmatiņas. Vēstule adresēta

A. Deglavam uz dzīvokli viņa mājā Rumpmuižas ielā Rīgā.

1 Runa ir par 1904. g. celto vasarnīcu Jaundubultos (tagad Pumpu-

ros, Poruka prosp. 69). 1911. g. 10. (23.) marta vēstulē (16303) A. Deg-

lavs rakstīja, ka vasarnīca pārdota par 5350 rbļ., pircējs — «kāds

būvmeistars Sīpols no Tukuma apgabala». Taču dokumenti nebija līda

galam nokārtoti nepareizi nolormētas obligācijas dēļ.
2 A. Deglava romāns «Rīga».
3 Par šo jautājumu A. Deglavs interesējās 1911. g. 27. janv.

(9. febr.) vēstulē (16302): «Tu esi agrāk bijis Alzupa kompānijā, vai

nevari atcerēties un atsūtīt man, kādas rezolūcijas toreiz tika pie-

ņemtas, kādā garā viss gāja, kādi bija ievērojamākie gari un ar!
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mazliet par Aizupa personīgām īpašībām » A. Deglavs piezīmēja, ka

tas nepieciešams viņa jaunajam romānam — triloģijai «Rīga» Vēlā-

kajos gados pēc cariskās patvaldības krišanas, kad nebija jāievēro

konspirācija, Rainis par šo jautājumu A. Dirkertam bija izteicies

plašāk: «Lasāmā vakarā ap 1880. vai 1881. gadu uznāca vēl noteik-

tāka radikāla strāva ar kapteiņa Aizupa uzstāšanos nelegālā aģitācijā.

Mūs, vakarniekus, viņš propagandēja dibināt pulciņus, kuci apmācītos

šaušanā, jo tanī laikā daudzās vietās gatavojās uz atklātiem nemie-

riem pret muižniekiem. Ap to laiku notika vairākās vietās lielākas

dedzināšanas, piem., Limbažu apkārtnē, cirkulēja kāda nelegāla bro-

šūra latviešu valodā — par cāju kaušanu. Par cāļiem te apzimēti muiž-

nieki, kuriem jāpadara gals, lai neapspiež zemniekus» (DzD, 1. sēj.,

34. lpp.). Skat. arī 73. vēstules 2. piezīmi.

4 A. Deglavs sarakstījās ar Raini par K. Marksa «Kapitāla» tulko

jumu, kuru gatavojās izdot komanditsabiedriba «lauiētājs».

6 «Indulis un Ārija».
6 Rainis acīmredzot kļūdījies — ne A. Colts, ne D. Zeltiņš (D. Goltsļ

«Zelta zirgu» nav izdevuši. A. Deglava 7. (20.) aprīļa vēstulē (16305) ir

runa par 50 rbļ., kurus viņš atmaksājis B. Priedītim — vienam no

krājuma «Tālas noskaņas zilā vakarā» 2. izdevuma (1909) finansētājiem.

333.

A. Bergam

Kastaņolā 1911. gada 28. marta (342. lpp.)

Vēstules uzmetums (17062). Pirmpublicējums A, 1932, 414. nr,

15. lpp., ar redakcionālam atšķirībām. Adresāts noteikts pēc Raiņa sa-

rakstes ar A. Deglavu.

1 Rainis atsaucas uz vārdiem A. Beiga 1911. g. 16. (29.) febr. vēs-

tulē (29874).
* Skat. 327 vēstules 6. piezīmi.

334.

L. Ērikai

Kastaņolā 1911. gada 30. mirtā (343. lpp.)

Vēstules uzmetums (120539). Pirmpublicējums krājumā «Jaunais Ri-

gas teātris 1908.—1915.». R., 1958, 109. lpp. Uz šīs pašas lapiņas arī

uzmetums vēstulei A. Kaktiņam. Datējums noteikts pēc Raiņa pie-

zīmju grāmatiņas.

1 Acīmredzot domāti A. Deglavs, A. Birkerts, A. Mierlauks v. c

Raiņa korespondenti.
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335.

A. Kaktiņam

Kastaņolā 1911. gada 30. martā (343. lpp.)

Vēstules uzmetums (120539). Pirmpublicējums krājumā «Jaunais

Rīgas teātris 1908.—1915.». R., 1958, 109. lpp. Rakstīts uz vienas lāpi-

ņas ar vēstules uzmetumu L. Ērikai. Datējums noteikts pēc Raiņa pie-

zīmju grāmatiņas.

336.

Laikraksta «Strādnieks» redakcijai

Kastaņolā 1911. gada 30. martā (344. lpp.)

Pirmpublicējums laikrakstā «Strādnieks», 1911, 25. aprīlī, 32. nr.

Oriģināla atrašanās vieta nav zināma. lespiests pēc pirmpublicējuma.

Dilejums noteikts pēc Raiņa piezīmju grāmatiņas.

Apsveikums sūtīts sakarā ar Amerikas Sociālistu partijas latviešu

koporgani/.acijas laikraksta «Strādnieks» 5 gadu pastāvēšanas jubileju.

Tolaik (1910. g. februāris — 1913. g. novembris) «Strādnieka» redak-

tors bija J. Ozols.

337.

A. Lūkinai

KaMaņolā 1911. gada maita beigās (344. lpp)

Vēstules noraksts svešā rokrakstā (733S9
8

). Pirmpublicējums. Ori-

ģināla atrašanās vieta nav zināma. Adresāts un aptuvenais datējums

noteikti pēc satura — Rainis atbild uz A. Lūkinas 7. (20.) marta vēs-

tuli (120233).

IA. Lūkina 7. (20.) marta vēstulē aprakstīja savu tikšanos ar

A. Kreplinu pastā (kur tas gatavojies sūtīt Rainim 800 rbļ.) un sa-

runu par Raiņa honorāra jautājumiem.
J Dementi (no franču demcntir) — (oficiāli) atsaukt, atspēkot.
* Jau minētajā vēstulē A Lūkina apjautajās, vai tiesa, ka Vecais

(resp., Rīgas Latviešu) teātris atraidījis «Uguni un nakti», kā to apgal-

vojis A. Kreplins.
* Oficiāls priekšlikums par Raiņa lugu atpirkšanu «uz laiku lai-

kiem» dzejniekam netika izteikts, taču pārdomas par šo jautājumu

ats|X)gu|ojas K. Ķirpēna un H. Asara vēstulēs.

338.

A. Lūkinai

Kastaņolā 1911. gada marta beigās (345. lpp.)

Vēstules noraksts svešā rokrakstā (73359*). Pirmpublicējums. Ori-

ģināla atrašanās vieta nav zināma. Adresāts un aptuvenais datējums

uoteikti pēc satura. Vēstulei tiukst sākuma.
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IA. Lūkina acīmredzot bija piesūtījusi Rainim A. Skarloa un

M Lapiņa uzņēmumus no «Uguns un nakts». Par A. Mierlauku Kan-

gara lomā A. Lūkina izteica savas domas 2, (15.) marta vēstulē

(20970). Viņu neapmierināja lomas traktējums — tajā viņa saskatīja

"par daudz ārišķības un pārspīlējuma, kura rezultātā Kangars tiekot

rādīts tikai kā «riebīgs reptils».

• Jau minētajā vēstulē A. Lūkina interesējās, vai Rainis ir saņē-

mis kādu prēmiju no Literatūras fonda.

* 15. (28.) marta vēstulē (120232) A. Lūkina rakstīja par kādu Reiņa

ģīmetni, kuru piesūta viņam kā «kuriozumu».

339.

K. Ķirpēnam

Kastaņolā 1911. gada marta beigās (347. lpp.)

Vēstule (18055). Pirmpublicējums. Adresāts un aptuvenais datējums

noteikti pēc satura un A. Lūkinas vēstulēm Rainim.

1 A. Lūkina 7. (20.) marta vēstulē (120233) rakstija Rainim par

s-ivu tikšanos ar A. Kieplinu, kurš izteicies, ka teātris maksās Rainim

10% no izrāžu ienākumiem un «tad jau būšot 1000 rbl. pa mēnesi».

2 Par «Uguns un nakts» izrādēm Rainim rakstīja B. Skujeniece

A. Deglavs, A. Lūkina, A. Birkerts v. c. Vairākās vēstulēs atzīmēts, ka

visas biļetes bijušas izpārdotas, taču Rainis acīmredzot nav ņēmis vēlā

pēc policijas rīkojuma izdarīto apmeklētāju skaita ierobežojumu.
3

Rainis acīmredzot lasījis DzV 1911. g. 11. (24.) martā, 57. nr-ā

publicēto paziņojumu par 13. (26.) martā gaidāmajām direktora vēlē-

šanām Jaunajā Rīgas teātrī un to, ka uz šo amatu kandidē ap 20 per-

sonu, tai skaitā vācu teātra režisors Slismanis-Brands un līdzšinējais

Jaunā teātra direktors A. Mierlauks. Paziņojums par A. Mierlauka aiz-

iešanu no direktora amata publicēts DzV 4. (17.) apr., 76 nr-ā.

340.

K. Ķirpēnam

Kastaņolā 1911. gada maitā (348. lpp.)

Vēstule (18045). Pirmpublicējums. Adresāts un aptuvenais datējums

noteikti pēc satura un A. Lūkinas vēstulēm Rainim.

1 14. (27) febr. vēstulē (28660) K. Ķirpēns rakstīja: «Dzirdēju, ka

runā, vai nevarētu pavisam atpirkt no Tevis izrāžu tiesības «Ug. v.

N.», «Zelta zirgam», Gunai, Vilhelmam Teli am, bet oficiāli nav

spriests par to.»
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2
Acīmredzot H. Asars, kurš par Raiņa lugu un tulkojumu atpirk-

šanu rakstīja vēstulē 1911. g. sākumā (29129).
3 Runa ir par laikrakstu «Laika Balss». Jau ar 1. nr. (1911. g. 1.

(14.) martā) tas sāka lespiest R. Pelšes rakstu «Kas ir «Uguns un

nokts»?» un arī turpmāk publicēja teātra dzīves apskatus un izrāžu

recenzijas. Ar Rīgas apgabaltiesas 1911. g. 15. jūl. lēmumu laikraksts

apturēts, turpināja iznākt ar nosaukumu «Jaunais Laiks».

*
Domājams, ka runa ir par Gustavu Zemgaļu — Rīgas Latviešu

Amatnieku palīdzības biedrības priekšsēdētāju līdz 1910. g., ari Jaunā

teātra direkcijas locekli. K. Ķirpēns 14. (27.) febr. vēstulē rakstīja:

«Dēj Lļatviešu] Amļatniekuļ P[alīdzības| Bfiedribasj fondiem negribas

man nemaz runāt. Ceturtdien tie nāks pilnā sapulcē uz dienas kārtī-

bas, bet valde gribot tos pavisam likvidēt. Gustavs stingri turas pie

direktoru domām un mūsu iemaisīšanos pilnīgi ignorē. Esmu diezgan

sāpes sajutis, jo tamlīdzīgi reakcijas zobi dur manāmāk. Cik dzirdu,

tad arī nākošais valdes sastāvs iešot vēl vairāk uz labo pusi. Uz

Gustavu es, vismaz, vairs neceru. Viņa aizgriešanās no teātra jau

lika diezgan sagaidīt.»

341.

A. Lūkinai

Kastaņolā 1911. gada aprija sākumā (350. lpp.)

AtklātMl noraksts svešā rokrakstā (73359°). Pirmpublicējums. Ori-

ģināla atrašanās vieta nav zināma. Adresāts un aptuvenais datējums

noteikti pēc satura.

1 Pēc A. Lūkinas ieteikuma 1911. g. aprīli Kastaņolā leradās F. Lū-

kina māsasmeita Marija Liepiņa (par to A. Lūkina informēja Raini

24. marta (6. apr.) vēstulē). lespējams, tieši viņa atveda burtnīcu ar

Raiņa un A. Lūkinas sarunu pierakstiem.

342.

A. Deglavam

Kastaņolā 1911. gada 4. aprīlī (351. lpp.)

Vēstule (18398). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņo-

las pasta zīmoga un Raiņa piezīmju grāmatiņas. Vēstule adresēta

A. Deglavam uz dzīvokli viņa mājā Rumpmuižas ielā Rīgā.

1 A. Deglavs 19. martā (1. apr.) sakarā ar vasarnīcas pārdošanu

rakstija, ka obligācija «netiek ņemta pretim par blanko cedētu, tādēļ,

ka Pnedīša paraksts nav aj>liecināts» (16304).
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343.

A. un B. Priedišiero

Kastaņolā 1911. gada 5. aprīli (352. lpp.)

Vēstule (15766). Pirmpublicējums Datējums noteikts pēc Kastaņo-

las pasta zīmoga un Raiņa piezīmju grāmatiņas. Vēstule adresēta

P. Priedītim uz Sosnovici.

1 Die tlotzenspiache (vicu vai.) — lielīšanās, dižošanās, uzpūtība

344

A. un B. Piicdīšiem

Kastaņolā 1911. gada 8. aprīlī (353. lpp.)

Atklātne (15767). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Raiņa

piezīmju grāmatiņas. Kastaņolas pasta zīmogs — 9.4.11. Atklātne

adresēta B. Priedītim uz Sosnovici.

345.

D. Akmentiņal

Kastaņolā 1911. gada 9. aprīlī (353. lpp.)

Vēstule (107229). Pirmpublicējums DzV, 1911, 12. (25.) aprīli, 81

nr. Datējums noteikts pēc Raiņa piezīmju grāmatiņas. Raiņa apsvei

kums D. Akmentiņa! 25 gadu skatuves darbības jubilejā 1911. g.

30. martā (12. aprīlī) pievienots Aspazijas apsveikumam, kurš publi-

cēts turpat. Saglabājies ari uzmetums (17152), kurā teikuma beigu dala

atšķiras: «sveicu reizē arī lielāko mūsu laikmetā». lespiests pēc pirm-

publicējuma.

346.

A. Deglavam

Kastaņolā 1911. gada 12. aprīli (353. lpp.)

Vēstule (18399). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Raiņa

piezīmju grāmatiņas. Kastaņolas pasta zīmogs — 13.4.11. Vēstule

adresēta A. Deglavam uz dzīvokli viņa mājā Rumpmuižas ielā Rīgā

347.

K. Ķirpēnam

Kastaņolā 1911. gada 20. aprīli (354. lpp.)

Vēstule (22897). Pirmpublicējums. Adresāts noteikts pēc satura

1 Rainis atsaucas uz DzV 1911. g. 4. (17.) apr., 76. nr-ā lasīto pazi-

ņojumu par gaidāmo oriģināllugu konkursu.
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■ Rainis acīmredzot pārpratis D7V 76. nr. sniegto paziņojumu, kurā

teikts: «Vēl Teātra komisija apsprieda jautājumu par sacensības iz-

sludināšanu par labākām oriģināllugām un par dažu jaunu lugu stili-

zēšanu un dekorēšanu no mākslinieku puses.» Dekorācijas un insce-

nējumi sacensībā netika iek|auti.

348.

Jaunā Rīgas teātra koristiem

Kastaņolā 1911. gada 27. aprīlī (355. lpp.)

Vēstules uzmetums (120541). Pirmpublicējums krājumā «Jaunais

Rigas teātris 1908.—1915.». R., 1958, 110. lpp., ar redakcionālām atšķi-
rībām.

1 Jaunā Rigas teātra kora benefice ar Raiņa «Uguns un nakts» iz-

rādi notika 1911. g. 16. (29.) apr. Sis izrādes honorāru Rainis ziedoja

teātrim.

349

E Rirzniekam-Upitim

Kastaņolā 1911. gada aprī)a beigās (355. lpp.)

Vēstule (18033). Pirmpublicējums. Adresāts un aptuvenais datējums

noteikti pēc satura un E. Birznieka-Upiša vēstulēm Rainim. Vēstules

beigās arī Aspazijas rakstīts teksts.

1 Praktiski visu pastāvēšanas laiku «Dzitciemnieku» Izdevniecība

savam vadītājam peļņu neienesa. Jau 1910. g. 22. sept (5. okt t

(105724) E. Birznieks-Upītis rakstīja Rainim, ka no vairāk neka

3000 rbļ. paša ieguldītās naudas (sākot ar 1908. g., kad iznāca «Dzir-

ciemnieku» 1. grāmata) atpakaļ ienākuši pavisam ap 1200 rb|.

* 1911. g. izdotais G. Mopasana Rakstu 1. sējums, par kuru J. Inio-

bergs bija noteicis cenu 30 kap., bet li. Birznieks-Upitis ierosināja sa-

mazināt uz 20 kap.

* E. Birznieks-Upītis, salīdzinādams dažādu autoru izdevumus, ku-

riem maksāts aptuveni 8 vai 9 kap. par drukas loksni, ierosināja Raiņa

un Aspazijas darbiem noteikt likmi vismaz 10 kap. par loksni, kā arī

paaugstināt honorāru par jauniznākošiem darbiem.

* 11. (24.) aprīļa vēstulē (105719) E. Birznieks-Upītis rakstīja: «Cik

no Zeltiņa redzams, uz rudeni par «Saulaino stūrīti» vēl varēs izmak-

sāt 100 rbļ. honorāra. Arī «Ave sol» līdz gada beigām vēl pienests,

cerams, honorāra.»

s Par to E. Birznieks-Upītis Interesējās 11. (24.) aprīļa vēstulē: «Te

man kāds svarīgs jautājums, par kuru neesmu skaidrībā: kā lūkoties

uz tulkojumiem — 1) kurus izmeklē apgādātājs un lūdz pārtulkot un
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2) kurus tulkotājs piedāvā apgādātājam? Vai šādi tulkojumi uzska-

tami par tulkotāja jeb apgādātāja īpašumu?»

6 E. Birznieks-Upītis 11. (24.) aprija vēstulē izteica savu neapmierinā-

tību ar «Uguns un nakts» izdevuma noformējumu.
7 Domāts «Vētras sējas» 1905. g. izdevums, kurā dzejoļi iespiesti

viens aiz otra, nevis katrs atsevišķā lappusē.
8 21. febr. (6. martā) «Dzirciemnieku» vadītājs rakstīja par to, ka būtu

labāk darbus izdot atsevišķās grāmatās, lai katram būtu iespējams tos

pamazām iegādāties. «Nav daudz tādu, kuriem iespējams uz reizi

izdot par grāmatu līdz 3 rub. Bet pamazām pa pusrubļam viņš iegā-

dās un vēlāki sasies kopā vienā grāmatā.»
9

Domāta vācu grāmatizdevēja F. Reklāma «Universālās bibliotēkas»

grāmatu sērija.

350.

K. Ķirpēnam

Kastaņolā 1911. gada aprīļa beigās (358. lpp.)

Vēstule (17055). Pirmpublicējums. Adresāts un aptuvenais datējums

noteikti pēc DzV 1911. g. 4. (17.) aprija numura.

1 K. Ķirpēns vairākkārt aicināja Raini iesūtīt teātrim savus dar-

bus, par to viņš rakstīja arī atbildes vēstulē 29. apr. (12. maijā)

(28664).
7 Acīmredzot luga «Imants».

8 Vācu rakstnieka E. Harta luga «Nerrs Tantris».

4 K. Ķirpēna 3. (16.) aprīļa vēstulē (28663) ir runa par nesaskaņām

teātra darbinieku starpā un J. Dambekalna izvirzīto sūdzibu pret

A. Mierlauku.

5 Jaunais Rigas teātris atradās Romanova ielā 25 — bijušajās

Jaunā latviešu teātra telpās. Jaunais latviešu teātris tieši iesaistījās

1905. g. revolucionārajos notikumos — zālē notika mītiņi, plašas sanāk-

smes, bet no 10. līdz 14. (23. līdz 27.) nov. — LSDSP vadītais Latvi-

jas Skolotāju kongress. Lieli nopelni revolucionārās domas attīstībā

bija teātra repertuāram. Par izcilu notikumu izvērtās Aspazijas «Sid-

raba šķidrauta» izrādes (pirmizrāde 1905. g. 27. janv. (9. febr.)). 1905. g.

14. (27.) dcc. teātra telpās ielauzās policija, izdemolēja tās. Jaunais

latviešu teātris tika slēgts.
8 Spriežot pēc šīs vēstules, pateicības vēstules L. Ērikai un A. Kak-

tiņam, kuras Raiņa piezīmju grāmatiņā datētas ar 30. martu, tika no-

sūtītas vēlāk.

7
1908. g. nodibinātajā Latviešu Skatuves biedrībā iestājās gan-

drīz visas legālās strādnieku biedrības (ar 3—5 delegātiem). Tas at-

bilda partijas taktikai par legālās darbības iespēju izmantošanu, kuras

nepieciešamību akcentēja LSD 3. kongress (1908. g.) rezolūcijā «Pat



659

strādnieku organizācijām». Tomēr daļā strādnieku organizāciju Izrai-

sījās diskusijas par delegātu nosūtīšanu uz Latviešu Skatuves biedrību,

radās opozīcija, kura savu viedokli argumentēja ar to, ka no Skatu-

ves biedribas strādniekiem «neatlec nekāds tiešs labums» («Arod-

nieks», 1910, f. aug., 18. nr.; 10. dcc, 29. nr.)

• Acīmredzot DzV, 1911. g. 4. (17.) aprīli, 76. nr-ā publicētais paziņo-

jums par Skatuves biedribas Teātra komisijas 2. (15.) aprīļa sēdi, kurā

apsprieda «jautājumus pai sacensības izsludināšanu par labākām onģi-

nāliugām».

Konkurss oficiāli izsludināts DzV 2. (15.) maijā, 98. ni-ā.

351.

K. Ķirpēnam

Kastaņolā 1911. gada maija sākumā (360. lpp.)

Vēstule (18052; 17181). Pirmpublicējums. Aptuvenais datējums no-

teikts pēc satura un X Ķirpēna atbildes vēstules 1911. g. 29. aprill

(12. maijā) (28664).

1 Domāta H. Asara vēstule Rainim 1911. g (bez datuma; 29129).
• Skat. 340. vēstules 1. un 2 piezīmi
• JDL 1911. g. 8. (21.) febr., 31. nr-ā ievietots ziņojums par Lat-

viešu Skatuves biedrības pilnsapulci, kurā 2. Pērkons nolasījis pār-

skatu par 1910./11, g sezonas pirmo pusi.

352

A. Deglavam

Kastaņolā 1911. gada 3. maijā (362. lpp.)

Vēstule (18394). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņolas

pasta zimoga. Vēstule adresēta A. Deglavam uz dzīvokli viņa mājā

Rumpmuižas ielā Rīgā.

1 Lrnd es soli auch gewiss nichl vleder geschehen (vācu vai.) —

un tā nu gan vairs nevajadzētu notikt.

2 Acīmredzot Pauls un Klāra Kalniņi, par kuru līdzdalību «Tālu

noskaņu» finansēšanā A. Deglavs rakstīja 1911. g. 26. apr. (9. maijā)

(16307).
• Skat. 312 vēstules 1. piezīmi.
• Rainis atsaucas uz A. Deglava 13. (26.) aprija vēstuli (16306),

kurā A. Deglavs izteica neapmierinātību ar Jauna teātra darbinieku

attieksmi pret viņu, nesaskanam honorāru jautājumos, kā ari piemi-

nēja teatia dramaturga vēlēšanas, kurās bija izvirzījis ari sīvu kan-

didatūru. īPar Jaunā Rigas teātra dramaturgu tika ievēlēts A. Birkerts.)
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353.

A. Birkertam

Kastaņolā 1911. gada 7. maijā (363. lpp )

Vēstules uzmetums (18148). Pirmpublicējums LM I, 504. lpp. Vēstulei

trūkst nobeiguma.

1
Aspazija sūtīja savas atmiņas A. Birkerta aj>cerējumam par Raini.

J A. Birkerta pirmais plašākais apcerējums par Raini
—

«J. Rainis.

Biogrāfiska skice» — sākotnēji publicēts nevis grāmatā, bet žurnālā

�Domas» (1912, 1.—3., 5.—12. nr.).

354.

B. Skujeniecei

kastaņolā 1911. gada 8. maijā (364. lpp.)

Vēstules uzmetums (22889). Pirmpublicējums. Vēstulei trūkst no-

beiguma.

1 Rainis atbild uz B. Skujenieces 1911. g. 7. (20.) aprija vēstuli

(128033).
1 «Indulis un Ārija».

355.

K. Ķirpēnam

Kastaņolā 1911. gada maija vidū (364. lpp.)

Vēstule (1R063). Pirmpublicējums. Adresāts un aptuvenais datējums

noteikti pēc satura un K. Ķirpēna vēstulēm Rainim.

1
1911. g. 29. apr. (12. maija) vēstulē K. Ķirpēns rakstīja: «Tagad

teātra komisija uzdeva darbvedim sarakstīties ar rakstniekiem, un

laikam būsi jau saņēmis viņa vēstuli. Man velti pārmeta bezdarbību,

jo nebiju pats īsti skaidrībā par Tavām jaunajam lugām. Labāki ari

ir, ja uzņemas kāda oficiālāka persona, kas nestāv tik tuvu rakstnie-

kam, tad nav jādzird viens otrs pārmetums. Nezinu arī, vai es vis-

pār turpmāk darbošos līdz pie teātra» (28664).

356.

R. Ivanovam

Kastaņolā 1911. gada 16. maijā (366. lpp.)

Vēstule (29498). Pirmpublicējums A, 1932, 416. nr., 18. lpp. Sagla-

bājies arī vēstules melnraksts (17053). Adresāts noteikts pēc satura.

1 1911. g. Cīrihes latviešu emigrantu grupa par godu 1. Maija svēt-

kiem 14. maijā sarīkoja Raiņa vakaru, kurā tika nolasīti divi referāti —

R. Ivanova «J. Rainis, dzīves un darba raksturojums» un A. Baloža

«Domas par «Uguni un nakti»». Informācija par šo sarīkojumu publi-

cēta JDL 1911. g. 6. (19.) maijā, 102. nr-ā ar piezīmi: «Ar sevišķu
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sajūsmu tika uzņemts rīkotāju priekšlikums nosūtīt milajam dzejniekam

apsveikšanas adresi ar visu klātesošo parakstiem.» Viens no ši vakaia

iniciatoriem bija R. Ivanovs.

2 1911. g. 18. maija vēstulē (124954) R. Ivanovs informēja Raini

par vakara norisi un rakstīja, ka skaļākos aplausus izpelnījusies mazā

Mildiņa (kāda strādnieka 6 gadus vecā meitiņa), deklamējot Raiņa

«Aizgājējas meitenes dziesmu».

357.

J Kugara

Kastaņolā 1911. gada 18. maijā (366. lpp.)

Vēstules uzmetums (17063). Pirmpublicējums A, 1932, 415. nr.,

18. lpp., ar redakcionālām atšķirībām.

1 Runa ir par fotogrāfa A. Skariņa «Uguns un nakts» uzņēmumiem,

kurus Rainim piesūtīja K. Ķirpēns.
2

DzV 1911. g. 26. apr. (9. maijā), 93. nr-ā bija ievietota informācija

par iespējamo J. Kugas ceļojumu uz ārzemēm studiju nolūkā. 1911. g

jūn. J. Kuģa apciemoja Raini Kastaņolā.

358.

Jaunā Rīgas teātra komisijai

Kastaņolā 1911. gada 18. maijā (367. lpp.)

Vēstule (22890). Pirmpublicējums LM 11, 274. lpp.

1 JDL, 1911. g. 25. apr. (8. maijā), 92. nr-ā publicēta ziņa, ka

«Uguns un nakts» 40. izrāde 29. apr. (12. maijā) — J. Kugas benefic-

izrāde.

2 Dos Ausstatlungsstuck (vācu vai.) — dekorāciju gabals.

359.

E. Melngailim

Kastaņolā 1911. gada 22. maijā (368. lpp.)

Vēstules melnraksts (22886). Pirmpublicējums.

lE. Molngailis šai laikā uzturējās Taškentā un 1911. g. 29. apr.

(12. maijā) atklātnē Rainim (18242) izteica minējumu, ka Rainis bijis

d/mitenē. Raiņa vēstulē pieminētā atklātne («krievu skatkarts») nav

atrasta.

2 Acīmredzot Lāčplēsis, t. i., «Uguns un nakts», kuru E. Melngailis

gatavojas komponēt.

360.

A. Deglavam

Ruviljanā 1911. gada 28. maijā (369. lpp )

Vēstule (18396). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Raiņa
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piezīmju grāmatiņas. Rnviljanas pasta zīmogs uz aploksnes — 29.5.11.

Vēstule adresēta A. Deglavam uz dzīvokli viņa mājā Rumpmuizas

ielā Rīgā.

1 1911. g. 7. (20 ) maijā A. Deglavs izsūtīja Rainim atklātni (16343».

uz kuras dabas skats un Raiņa dzejolis «Vienpatis». A. Deglavs rak-

stīja: «Sīs kartes ir no fotogrāfa Slavinska, kurš grib noslēgt ar Juras

uz Jūsu dzejoju pantiem ligumu.»
2 Domājams, A. Ulpe.
3

«Rīga».

361.

F. Roziņam

Kastaņolā 1911. gada 28. maijā (370. lpp.)

Vēstules uzmetums (17064). Pirmpublicējums A, 1932, 415. nr.,

18. lpp., ar redakcionālām atšķirībām, bez adresāta. Adresāts no-

teikts pēc satura, Raiņa piezīmju grāmatiņas un F. Roziņa atklātnes

(20022) Rainim 1911. g. 19. aprīlī (2. maijā).

1 Domāta F. Roziņa 19. apr. (2. maija) atklātne, kas rakstīta no

CentrālcietumaRigā. Kopā ar Arhivāru (LSD biedru J. Zirnīti) un citiem

ieslodzītajiem viņš nosūtīja Rainim apsveikumus sakarā ar «Uguns un

nakts» panākumiem.
2

Acīmredzot — L. Andrejeva luga «Cilvēka dzīve» (l'K'7). Rainis

atsaucas uz minētajā atklātnē izteikto Arhivāra domu, ka «Uguns un

nakts» pa da]ai identificējama «ar L. Andrejeva neskaidro simboliku».

3
Minētajā atklātnē Arhivārs rakstija: «Man šķiet, ka «Kllusās)

grļumatas]» div[ajjieši populārāki tapuši, nekā varētu domāt.» Apzī-

mējums divieši, kas atrodams arī Raiņa rokrakstos (1911. g. 27. jū-

lija ieraksts 114148/15), šajā gadījumā acīmredzot attiecas uz dze-

joļu krājumiem «Klusā grāmata» (resp., «Vēja nestas lapas») un «Tie,

kas neaizmirst». Par šo krājumu ciešo saistību liecina arī Raiņa vēs-

tule A. Deglavam 1911. g. 9. janvāri (skat. šī sējuma 311. un 312. lpp.).

302.

Āronu Matīsam

Kastaņolā 1911. gada 30. maijā (371. lpp.)

Vēstule (FBR, Aronu Matīsa f„ 4, 11). Pirmpublicējums A, 1932.

414. nr., 15. lpp., ar redakcionālām atšķirībām. Raiņa rakstītais teksts

pievienots Aspazijas vēstulei Āronu Matīsam, kura datēta ar 1911. g.

27. maiju. Saglabājies vēstules melnraksts (114472). Datējums noteikts

pēc Raiņa piezīmju grāmatiņas.



663

1 J. H., t. 1., J. Jankava rakstā «Mazgruntnieciba un viņas HterS-

riskie tiesneši» (DzV, 1911, 25.—30. marts (B—l2. apr.), 68.-72. nr.)

asi kritizēts A. Upīša romāns «Jauni avoti». Autors noliedz to kā māk-

sies darbu, pielīdzinot A. Upīti Stenderam un Elferfeldam, kuri «vieglā

dziesmu, stāstu un lugu veidā mācīja Jaudīm dažādus tikumus un

praktiskas dzīves gudrības».
a DzV 1911. g. 7. (20.) maijā, 103. nr-ā publicēts J. Jankava raksts

«Par Raiņa dzejas stilu». Tajā autors uzsver gribas spēka dominanti

Raiņa dzejā, bet noliedz viņa sociālās, revolucionārās ievirzes dzejas

vērtību, apgalvojot, ka «arī Rainim laba da|a tādu nedzejisku rīmju

(sevišķi klājumos «Vētras sēja» un «Vēja nestas lapas»), kur tikai

zināmi politiski «lozungi» salikti pantos ar atskaņām».

* Domāts A. Bergs.
* J. Jankavs bija paredzējis dot apcerējumu sēiiju par Raini «Dzim-

tenes Vēstnesī».

363.

A. Lūkinai

Kastaņolā 1911. gada maijā (371. lpp.)

Vēstules noraksts svešā rokrakstā (73359*). Pirmpublicējums. Oriģi-

nāla atrašanās vieta nav zināma. Adresāts un aptuvenais datējums no-

teikti pēc satura.

1
A. Lūkina piesūtīja Rainim un Aspazijai savas lugas «Belvederas

Apolons» manuskriptu.

| A. Lūkinas 1911. g. vēstulēs ir runa par divām lugām — «Bel-

vederas AjKilons» un «Madonnas».

* Franču publicista A. Tokvila darbs «Vecā kārtība un revolū-

cija» (1856). Par šī darba tulkojumu H. Simsons informēja Raini

1911. g. 1. (14 ) marta vēstulē (29108) un lūdza izteikt piezīmes un

aizrādījumus.
4 9. (22.) maija vēstulē A. Lūkina rakstīja par 26.-29. jūl pare-

dzēto tautibu kongresu Londonā, kurā nolēmusi piedalīties arī Rīgas

Latviešu biedrības Zinību komisija, un rīcības komitejas vārdā lūdza

Raini un Aspaziju iesūtīt savas fotogrāfijas.

364.

A. Gulbim

Kastaņolā 1911. gada maijā (373. lpp.)

Vēstule (18511). Pirmpublicējums. Aptuvenais datējums un adresāts

noteikti pēc satura un A. Gulbja vēstulēm.

1 Runa ir par A. Gulbja «Universālās bibliotēkas» izdošanas plāniem.
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1 Uz šo Raiņa priekšlikumu — izdot tulkojumus ar atsevišķu nu-

merāciju, tādējādi veidojot Raiņa «kopotus tulkojumus», — A. Gulbis

atbildēja 1911. g. 18. (31.) jūl. vēstulē (16474): «Tavs priekšlikums

numurēt «U. Bibl.» ar Taviem darbiem atsevišķi, atmetot klišeju etc,

nav man pieņemams,» jo tādējādi jaunais pasākums «varētu tikt no

publikas uzņemts divdomigi.» Taču A. Gulbis piekrita, ka Raiņa tul-

kojumus varētu novilkt atsevišķi, uz labāka un lielāka formāta pa-

pi vi, ar retāku druku. Domāja laist klajā ne vairāk kā 1000 eksem-

plāru novilkumu.

3 1911. g. L jūn. tika noslēgts A. Gulbja un Raiņa līgums par

Raiņa tulkojumu izdošanu «Universālajā bibliotēkā». Tajā noteiktais

honorārs — 15 rbļ. par loksni pirmajam UB izdevumam (6000 eks),
katram nākamajam — 10 rbļ. par loksni. Par atsevišķu šo tulko-

jumu novilkumu ar nosaukumu «Raiņa kopotie tulkojumi» honorārs

5 rb). par loksni (120984).
4 «Indulis un Ārija».
* Par to A. Gulbis rakstīja 28. maija (10. jūn.) atbildes vēstulē

(16498): «Asp[azija] skaitās par karstu revolucionāri). Dzīvot Pēter-

burga] var vienīgi ar lekšlļietu] ministrijas] vai pilsētas priekšnieka

atļauju. Nometoties še uz dzivi, tiks uz katru soli stingri pakaļ skatīts.»

6 Minētā grāmata «Livlāndisches Sagenbuch» glabājas Raiņa biblio-

tēkā (125098).
7 Uz šo jautājumu A. Gulbis atbildēja 28. maija (10. jūn) vēstulē

(16498): «Bībelei viela ir atļauta apstrādāt drāmā, izbēgot Kristus per-

sonas iziešanu uz skatuvi. [..] Garīgai cenzūrai gar latļviešu] lugām

nav daļas.»

*
A. Gulbis 28. maijā (10. jūn.) (16498) rakstīja, ka visi iecerētās

avīzes (skat. 320. vēstules 4. piezīmi) kompanjoni atkrituši, un izsacīja

domu, ka laikam Rīgā iznākošā «Laika Balss» «darījusi uz maniem

līdzbiedriem zināmu iespaidu».

365.

Aspazijai

Ruviljanā 1911. gada 3. jūnijā (375. lpp.)

Atklātne (103751). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Ruviljanas

pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Kastaņolu.

1 Domājams, saīsinājums no vācu vārda dus Herzseelchen — sirds

dvēselit.

2
Rainis uz dažām dienām bija apmeties Ruviljanā — nelielā cie-

mata netālu no Kastaņolas, 474 m virs jūras līmeņa.

3 Der Staatsburger (vācu vai.) — pavalstnieks. Acīmredzot domāti

putni, kurus Rainis un Aspazija regulāri baroja.
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* Der Toppsitz (no vācu — der Topp — masta galotne, der Sit* —

sēdeklis, mītne) - ,>cim redzot kāda raksturīga uzturēšanās vieta.

5 Der Wartefried (no vācu — vvarten — gaidīt, der Frieden —

miers) — Raiņa veidots saliktenis ar aptuvenu nozīmi «miera gaidītājs».
6

Aldezago — neliels ciemats netālu no Kastaņolas, 580 m virs jūras

līmeņa.

366.

Aspazijai

Ruviljanā 1911. gada 4. jūnijā (376. lpp.)

Atklātne (15887). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Ruviljanas

pūsta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Kastaņolu.

1 Skat. iepriekšējās vēstules 1. piezīmi.
2 Trau (no vācu traurig) — bēdīgs.
3

Kopfdreheri (no vācu die Kopidreherei) — galvas griezēji, reiboņi.

367.

Aspazijai

Ruviljanā 1911. gada 5. jūnijā (376. lpp.)

Atklātne (103752). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Ruvilja-

nas pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Kastaņolu.

368.

A. Deglavam

Kastaņolā 1911. gada 24. jūnijā (376. lpp.)

Vēstule (18420). Pirmpublicējums. Raiņa rakstītais teksts pievienots

Aspazijas vēstulei. Datējums noteikts pēc Raiņa piezīmju grāmatiņas

un Kastaņolas pasta zīmoga. Vēstule adresēta A. Deglavam uz dzivokli

viņa mājā Rumpmuižas ielā Rīgā.

1 Par romāna «Rīga» publicēšanu A. Deglavs rakstīja 1911. g.

7. (20.) jūn. vēstulē (16309), atzīmējot, ka labāk gribētu to dot JDL,

bet «tur gTŪti dabūt pienācīgu atlīdzību». Šī romāna 1. daļa «Patrioti»

publicēta JDL 1911. g. 147.—244. nr. un 1912. g. 75.—196. nr.

2 Raiņa attieksmi pret «Dzimtenes Vēstnesi» galvenokārt noteica viņa

attieksme pret Aronu Matīsu kā bijušo kolēģi no «Dienas Lapas» lai-

kiem. Simpātijas un uzticēšanos Aronu Matīsam kā cilvēkam dzej-

nieks nereti attiecināja ari uz viņa vadītā laikraksta tendenci būt

«demokrātiskam», rakstīt visiem un par visu. Šķiru cīņas apstākļos tas

praktiski nozīmēja teorētisku eklektismu un laipošanu.

2 Skat. 371. vēstuli ši sējuma 378. un 379. lpp.
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4
F. Roziņš tulkoja A. Bēbeļa darbu «Sieviete un sociālisms», kuiu

«Taurētājs» izdeva 1912. g.

6 «Indulis un Ārija».

369.

K. Ķirpēnam

Kastaņolā 1911. gada 25. jūnijā (377. lpp.)

Atklātne (15785). Pirmpublicējums. Adresāts un datējums noteikti

pēc satura, K. Ķirpēna vēstules Rainim 1911. g. 10. (23.) jūnijā (28665)

un Raiņa piezimju grāmatiņas.

1 Rainis atbild uz K. Ķirpēna 10. (23.) jūn. vēstuli (28665): «Velti

uztraucies dēļ manis pēdējā vēstulē. Tu vispār nespēj mani saniknot

Man šķiet, ka te būtu velti runāt, jo mēs pārāk labi saprotamies.»
7 DzV 1911. g. 1. (14) aprīlī 74. nr. publicēta ziņa, ka Latviešu

Amatnieku palīdzības biedrība paaugstina zāles īri Romanova ielā 25

par darba dienu izrādēm no 20 uz 30 rbļ., kā arī ieved kontraktā īpa-
šus noteikumus par apgaismošanu, un tādēļ Jaunais Rīgas teātris «no-

lēmis no turienes pārvietoties Rīgas Latviešu Biedrības jaunajā namā

Paulučj ielā Nr. 13». Teātris tomēr palika vecajās telpās.

370.

Žurnāla «Darba Rīts» redakcijai

Kastaņolā 1911. gada 27. jūnijā (378. lpp.)

Vēstules melnraksts (16997). Pirmpublicējums A, 1932, 397. nr.,

18. lpp., ar redakcionālām atšķirībām. Datējums noteikts pēc satura

un Raiņa piezīmju grāmatiņas.

1 Acīmredzot Rainis kļūdījies datējumā, jo žurnāls «Darba Rīts» —

Amerikas Latviešu sociālistiskās strādnieku federācijas orgāns — iz-

nāca tikai 1911. g. (Bostonā).

371.

V. Skarrem

Kastaņolā 1911. gada 27. jūnijā (378. lpp.)

Vēstule (22891). Pirmpublicējums. Adresāts noteikts pēc V. Skarres

1911. g. 15. jūnija vēstules Rainim (23168).

' 1911. g. 24. jun. mirti Aspazijas brālis Kristaps Rozenbergs
1 V. Skarre 15. jūn. vēstulē rakstīja, ka drīzumā iznākšot J. Jansona

(Brauna) brošūra «Sodekspedīcijas un Baltijas junkuri». Grāmata ar

šadu nosaukumu nav iznākusi, li pd/istams J. Jansona (Brauna) raksts
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«Soda ekspedīcijas Baltijā» («Progress», 1907, 21. apr., 14. nr.). Taču

acīmredzot domāts J. Jansona (Brauna) darbs «Baltijas revolūcija.

Atskats uz 1905. un 1906. g.»
3

lespējams, kārtējais LSD kongress. (Skat. 400. vēstules 1. piezīmi.)
4 A. Bēbela darbs «Sieviete un sociālisms».

372.

A. Gulbim

Kastaņolā 1911. gada 11. jūlijā (379. lpp.)

Vēstule (18343). Pirmpublicējums. Datējums un adresāts noteikti pēc

satura, A. Gulbja vēstulēm Rainim un Raiua piezīmju grāmatiņas.

1 K. Flamariona romāns «Pasaules gals» iespiests «Mājas Viesa

Mēnešrakstā» 1898. g. I.—B. nr. Aspazijas tulkojumā.
2 E. Bulvera-Litona romāns «Pompejas pēdējās dienas» Aspazijas

tulkojumā iespiests «Dienas Lapas» 1903. g. 145.—211. nr. (ar nosau-

kumu «Pastarā diena Pompejos»).
3 H. Senkeviča romāns «Quo vadīs?» («Kurp ej?») Aspazijas tulko-

jumā iespiests «Dienas Lapas» 1809. g. 12.—56. nr.

4 A. Dimā romāns «Grafs Montē Kristo» Raiņa tulkojumā publicēts

«Dienas Lapas» 1902. g. 1.—211. nr.

373.

B. Skujeniecei

Kastaņolā 1911. gada 24. jūlijā (381. lpp.)

Vēstules uzmetums (114468). Pirmpublicējums A, 1932, 415. nr.,

18. lpp., bez adresāta, ar redakcionālam atšķirībām. Adresāts noteikts

pēc satura.

374.

B. Priedītim

Ruviljanā 1911. gada 26. jūlijā (381. lpp.)

Atklātne (15768). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pčc Ruvilja-

nas pasta zīmoga. Atklātne adresēta B. Priedītim uz Sosnovici.

1 16.—25. jūn. Kastaņolā viesojās J. Kuģa. 13.—17. jūl. —A. Pried-

kalns un J. Vecozols.

375.

A. Birkertam

Kastaņolā 1911. gada 31. jūlijā (382. lpp.)

Atklātne (18155). Pirmpublicējums. Adresāts un datējums noteikti

pēc satura un Raiņa piezīmju grāmatiņas.
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1 Gatavojoties rakstīt apcerējumu par Raiņa dzīvi un daiļradi,

A. Birkerts gribēja iepazīties ar dzejnieka dzīves vietām. 11. (24.) jūl

atklātnē (207G7) viņš lūdza Raini aizrakstīt V. Šiliņam, kurš varētu

palīdzēt cejojuma laikā. Kā A. Birkerts atzīmē savās atmiņās (LM

I, 503. lpp.), ceļā viņš devies augusta pirmajās dienās kopā ar foto-

grāfu — skolotāju J. Sermoni. Vēlāk ce)ojumā izdarītie uzņēmumi lika

piesūtīti Rainim.

2 Arī Aspazija piesūtīja A. Birkertam savas atmiņas par dažādiem

Raiņa dzīves periodiem.
8 A. Birkerts 26. jūn. (9. jūl.) vēstulē (128192) bija lūdzis Raini

atsūtīt kādu pavisam jaunu fotogrāfiju, kuru varētu ievietot topošajā

grāmatā. (Skat. arī 353. vēstules 2. piezīmi.)

376.

A. Lūkinai

Kastaņolā 1911. gada jūlijā (382. lpp.)

Atklātnes noraksts svešā rokrakstā (73359
7
). Pirmpublicējums Ori-

ģināla atrašanās vieta nav zināma. Adresāts un aptuvenais datējums no-

teikti pēc satura un A. Lūkinas vēstulēm Rainim.

1 J Kuģa, A. Priedkalns, J. Vecozols.

2 H. Simsona tulkotais A. Tokvila darbs «Vecā kārtība un revo-

lūcija» (1856).

377.

A. Gulbim

Kastaņolā 1911. gada augusta sākumā (383. lpp.)

Vēstule (18556). Pirmpublicējums. Aptuvenais datējums un adresāts

noteikti pēc satura un A. Gulbja vēstules Rainim 1911. g. 18. (31.) jū-

lijā (16474).

1 Rainis atbild uz A. Gulbja 18. (31.) jūl. vēstuli, kurā A. Gulbis

ziņoja, ka izsūtījis «Fausta» 1. daju un M. Ļermontova biogrāfiju, kā

arī deva savus priekšlikumus par Raiņa kopotu tulkojumu noformējumu.
2 A. Gulbis 31. jūl. (13. aug.) vēstulē (16501) paskaidroja, ka noticis

pārpratums —

par dubultnumuriem runa bijusi tikai novilkumos, «kur

kāda rakstnieka darbi iztaisa tik 4—5 loksnes».

3 H. Ibsena luga «Svētki Solhaugā».
4 P. Kalderona luga «Salameas tiesnesis» Raiņa tulkojumā UB sērijā

iznāca tikai 1919. g.

5 18. (31.) jūl. vēstulē A. Gulbis interesējās par iespēju dot UB

kādu no Raiņa tulkotajiem H. Heines darbiem. UB 42. numurā iznāca

H Heines «Ziemeļjūra» Raiņa tulkojumā.
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9 Aspazijas rakstītā M. Ļermontova biogrāfija iespiesta MVM 1898. g.

1. nr., bet Raiņa rakstītā A. Puškina biogrāfija — MVM 1894. g. 3.,

6. un 7. nr.

7
18. (31.) jūl. vēstulē A. Gulbis ierosināja sākt UB izdošanu ar

«Induli un Āriju», novelkot 2000 eksemplārus, tāpat kā Raiņa kopo-

tiem tulkojumiem. lespējamais honorārs — 80 rbļ. par loksni. Tomēr

UB 1./2. burtnīcā iespiesta «Fausta» 1. daļa.
" šai periodā Rainis atgriezās pie ģimnāzijas laikā iesāktās lugas

«Imants».

9 F. Nīčes «Tā runāja Zaratustra» Plūdoņa tulkojumā. R., Zalktis,

1908—1910.

378.

A. Priedkalnam

Kastaņolā 1911. gada 17. augustā (385. lpp.)

Atklātne (18128). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Raiņa pie-

zīmju grāmatiņas. Kastaņolas pasta zīmogs — 18.8.11. Atklātne adre-

sēta: Mr. Dr. A. Priedkaln. Interlaken-Matten, Hotel Alpina.

1
Resp., brīvdienas.

2
lespējams, R. Ivanovs, kurš piemin A. Priedkalnu sarakstē ar

Raini (1911. g. 2. (15.) jūl. vēstule; 18952).
3 A. Priedkalns kopā ar dzīvesbiedri Annu 1911. g. aug. sākumā

apmeklēja Romu.

379.

A. Gulbim

Kastaņolā 1911. gada 20. augustā (385. lpp.)

Vēstule (18508). Pirmpublicējums. Datējums un adresāts noteikti pēc

satura, A. Gulbja 31. jūlija (13. augusta) vēstules (16501) un Raiņa pie-

zīmju grāmatiņas.

1 lespējams, domāts H. Heines darbs «Ceļojums pa Harcu», kurš

K. Skalbes un L. Erdmanes (Skalbes) tulkojumā (ar nosaukumu «Harca

ceļojums») izdots 1907. gadā.

380.

F. Melngailim

Kastaņolā 1911. gada 11. septembri (387. lpp.)

Vēstules uzmetums (18466). Pirmpublicējums A, 1932, 415. nr.,

18. lpp., kā vēstule A. Kalniņam, ar redakcionālām atšķirībām. Vēs-

tulei trūkst nobeiguma. Adresāts noteikts pēc A. Deglava vēstules

Rainim 1911. g. 5. (18.) jūlijā (16310).

1 1911. g. 5. jul. A. Deglavs rakstīja Rainim, ka E. Melngailis iemak-

sājis 50 rbļ. «par viņa koncertos lietoto «Pastara dienas» tekstu».



670

381.

Kādai redakcijai

Kastaņolā 1911. gada 11. septembrī (388. lpp.)

Vēstules uzmetums (17065). Pirmpublicējums.

382.

A. Upītim

Kdstaņolā 1911. gada 24. septembri (388. lpp.)

Vēstules melnraksts (18561). Pirmpublicējums. Adresāts un datējums

noteikti pēc satura un Raiņa piezīmju grāmatiņas.

1 1911. g. 25. aug. (7. sept.) A. Upīts rakstīja Rainim (24173): «Uz

«Dzirciemnieku» uzaicinājumu apņēmos uzrakstīt par Jums un Jūsu

darbiem biogrāfiski kritisku apcerējumu.»
s Acīmredzot domāts raksts, ««Uguns un nakts». Llterāriski kontrasti»,

kurs publicēts žurnālā «Izglītība» 1910. g. 1.—4. nr. Tajā salīdzināta

un vērtēta A. Niedras un Raiņa daiļrade. No Raiņa darbiem tajā plašāk

analizētas «Tālas noskaņas zilā vakarā» un «Uguns un nakts».

• Sajā pašā rakstā ir runa arī par Raiņa tulkojumiem. Par izcilāko

un vērtīgāko A. Upīts atzīst «Fausta» tulkojumu, bet citi J. V Gētes

daibu tulkojumi viņu neapmierina. Visai vāji, pēc A. Upīša domām

ir arī A. Puškina «Borisa Godunova» un M. Ļermontova «Dēmona»

atdzejojumi, kuros «manāma steiga, darbs maizes dēj, ne aiz sajūsmas»

(«Izglītība», 1910, 3. nr.).
4

Rainis atsaucas uz A. Upīša doto «Zelta zirga» vērtējumu (DzV.

1910, 16. (29.) okt., 239. nr.).

383.

Aspazijai

Kastaņolā 1911. gada 26. septembri (389. lpp.)

Atklātne (15934). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Raiņa pie-

zīmju grāmatiņas. Kastaņolas pasta zimogs — 27. 9. 11. Atklātne adre

sēta: Mmc Dr. Farbstein, pr. Frau A. Naglin, Zūrich, Turneistr. 22

384.

A. Gulbim

Kastaņolā 1911. gada 27. septembri (390. lpp.)

Vēstule (18512). Pirmpublicējums. Datējums un adresāts noteikti pēc
A. Gulbja vēstules Rainim 1911. g. 10. (23.) septembrī (16496).

1 Sai laikā pie Raiņa viesojās J. Buševics (l.—27. soj>t.) un Pauls

un Klāra Kalniņi 123.—30. sept.).
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2 10. (23.) sept. vēstulē A. Gulbis rakstīja, ka saņēmis no Ļ. Tolstoja
meitas A. Tolstojas telegrammu, kurā viņa «atdod tiesības izdct

Ļ. N. Tolstoja vēl nedrukātos darbus bez jebkāda honorāra».

385.

Aspazijai

Ruviljanā 1911. gada 30. septembrī (391. lpp.)

Atklātne (103753). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Raiņa

piezīmju grāmatiņas un Ruviljanas pasta zīmoga. Atklātne adresēta

Aspazijai uz Farbšteinas klīniku Cīrihē.

1 Par savu apņemšanos pārrakstīt «Induli un Āriju» R. Ivanovs

paziņoja Rainim 1911. g. 14. sept. (124959). Bez tam viņš pārrakstīja

arī citus Raiņa un Aspazijas darbus.

2 Pauls un Klāra Kalniņi.

386.

A. Lūkinai

Ruviljanā 1911. gada 30. septembrī (391. lpp.)

Vēstules noraksts svešā rokrakstā (7335913). Pirmpublicējums. Oriģi-

nāla atrašanās vieta nav zināma. Saglabājies melnraksta fragments

(17066), kurš datēts ar 1911. g. 30. septembri.

1 Rainis te atsaucas uz A. Lūkinas 1911. g. (ap sept.; 17953) vēs-

tuli. Tajā ir runa par J. Jankava pseidonīma (J. H.) atklāšanu presē

(JDL, 1911, 28. maijā (10. jūn ), 120. nr.) un to, ka J. Jankavu «indi-

n kti nodevusi» A. Lūkina, jo uzticējusies H. Simsonam, ar kuru

bieži sarakstījusies par dažādiem literāriem un sabiedriskiem jau-

tājumiem.
2 Skat. 384. vēstules 1. piezīmi.
8 Luga «Belvederas Apolons».

387.

Aspazijai

Ruviljanā 1911. gada 1. oktobrī (392. lpp.)

Atklātne (15782). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Raiņa

piezīmju grāmatiņas un Ruviljanas pasta zīmoga. Atklātne adresēta

Aspazijai uz Farbšteinas klīniku Cīrihē.

1 Par B. Farbšteinas ārstēšanas metodi, kuras pamatā uztura lero-

bežojumi, badošanās, fiziskas nodarbības, Aspazija rakstīja 30. sept.

(135253).
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388.

Aspazijai

Ruviljanā 1911. gada 2. oktobri (392. lpp.)

Atklātne (15888). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Raiņa

piezīmju grāmatiņas un Ruviljanas pasta zimoga. Atklātne adresēta

Aspazijai uz Farbšteinas klīniku Cīrihē.

1 Vcrzi (itāļu vai.) — virziņkāposti.
* San Mamete — apdzīvota vieta Lugāno ezera krastā netālu no

Kastaņolas.

389.

Aspazijai

Kastaņolā 1911. gada 3. oktobri (393. lpp.)

Atklātne (15889). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Raiņa

piezīmju grāmatiņas un Kastaņolas pasta zīmoga. Atklātne adresēta

Aspazijai uz. Farbšteinas klīniku Cīrihē.

1 2. okt. vēstulē (134274) Aspazija rakstīja, ka B. Farbšteina ga-

tavojas aizbraukt uz Vintertūru, lai pabeigtu savu zinātnisko darbu.

Vintertūra — Cīrihes kantona otra lielākā pilsēta, 27 km uz zieme-

ļiem no Cīrihes,

390.

R. Ivanovam

Kastaņolā 1911. gada 3. oktobrī (393. lpp.)

Atklātne (120403). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņo-

las pasta zimoga. Atklātne adresēta: Mr. Rob. Ivanov, b/Mr. Suter.

Zūrich, Sonneggstr. 6.

1
«Indulis un Ārija».

1
Eka, resp., Ekus — E. Skubiķis.

Aspazijai

Kastaņolā 1911. gada 4. oktobrī (394. lpp.)

Atklātne (15890). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Raiņa

piezīmju grāmatiņas. Kastaņolas pasta zīmogs — 5. 10. 11, Atklātne

•dresēta Aspazijai uz Farbšteinas klīniku Cīrihē.

1 Verzi (itāļu vai.) — virziņkāposti.
! Uova (itāļu vai.) — olas.

8 Petrolio (itāļu vai.) — petroleja.
*

Domāta Vija un Idas Šiliņu 1911. g. 2. okt. atklātne (21285).
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Aspazi|ai

Kastaņold 1911. gada 5. oktobri (394. lpp.)

Atklātne (103756). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Raiņa

piezīmju grāmatiņas un Kastaņolas pasta zimoga. Atklātne adresēta

Aspazijai uz Farbšteinas klīniku Cīrihē.

393.

Aspazijai

Kastaņolā 1911. gada 6. oktobri (3'J5. lpp.)

Vēstule (103746). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc satura

un Raiņa piezīmju grāmatiņas.

1 Der Hexenschuss (vācu vai.) — krustu sāpes, krika.

a Eidgenčssische Bank (vācu vai.) — Šveices banka.
s

Rainis un Aspazija savā sarakstē pievērsa lielu uzmanību at-

klātnēm, iegādājās atklātņu sērijas (ziedu sērija, mākslas darbu re-

produkciju sērija v. tml), saglabāja tās un kārtoja albumos. Seit

acīmredzot domāts albums ar Lugāno skatu kartēm.

394.

Aspazijai

Kastaņolā 1911. gada 7. oktobri (395. lpp.)

Atklātne (103757). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Raiņa

i iezīmju grāmatiņas un Kastaņolas pasta zīmoga. Atklātne adresēta

Aspazijai uz Farbšteinas klīniku Cīrihē.

1 Skat. 366. vēstules 2. piezīmi.

305.

Aspazijai

Kastaņolā 1911. gada 7. oktobri (396. lpp.)

Atklātne (15891). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņo-

las pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Farbšteinas klīniku

Cīrihē.

1 Runa Ir par Kalniņu pasniegto dāvanu.

* Cerotti (itāļu vai.) — plāksteri.
• Soks, resp., Nikolajs Sokolovs — revolucionārs, Raiņa paziņa

Slobodskas trimdā. Acīmredzot domāta Raiņa veselības stāvokļa pa-

sliktināšanās, palīdzot N. Sokolova ģimenei iekārtoties vasarnicā.

4 Acīmredzot Lugāno albums. Skat. 393. vēstules 3. piezīmi.
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396.

Aspazijai

Kastaņolā 1911. gada 9. oktobrī (396. lpp.)

Atklātne (159773). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Raiņa

piezīmju grāmatiņas un Kastaņolas pasta zīmoga. Atklātne adresēta

Aspazijai uz Farbšteinas klīniku Cīrihē.

* Municipālai (franču vai.) — municipalitāte.
2

Kantons (no franču canton) — teritoriāla un administratīva vie-

nība Šveicē un Francijā.
1 L. Kalniņai.

* Aspazija 8. okt. vēstulē (134294) ar sajūsmu rakstija par J. V.

Gētes «Egmonta» izrādes apmeklējumu.

397.

Aspazijai

Kastaņolā 1911. gada 10. oktobrī (397. lpp.)

Atklātne (15892). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņolas

pasta zīmcga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Farbšteinas kliniku

Cīrihē.

1 Domāti F. Veinberga vaditās «Rīgas Avīzes» uzbrukumi skolotā-

jam, «Laika Balss» redaktoram J. Celmam. Rakstu autors (P. P.) pār-

meta laikrakstam «Jaunais Laiks» (bij. «Laika Balss») atklātu «strād-

nieku rīdīšanu uz nekārtībām» («Rīgas Avīze», 1911, 5. (18.) sept.,

203. nr.; 12. (25.) sept., 209. nr.).

398.

Aspazijai

Kastaņolā 1911. gada 10. oktobri (398. lpp.)

Vēstule (108021). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc satura un

Raiņa piezīmju grāmatiņas.

1 Acīmredzot Rainis atbild uz kādu Aspazijas atklātni, kura rakstīta

9. okt., bet nav saglabājusies. (Aspazijas 10. okt. atklātnē: «Vakar

rakstīju karti.») Spriežot pēc Aspazijas 8. okt. vēstules (134294), par

Raiņa dzīves nelabvēlīgajiem apstākļiem viņai stāstījuši Kalniņi (Ek-

teri).
2 Der Rilter (vācu vai.) — bruņinieks. lespējams, domāts bruņinieks

Tanheizers H. Heines poēmā «Tanheizers» (1836), kuru Venēra bija

uz 7 gadiem nobūrusi.
*

Domājams, kāds pā'tikas veikala val restorāna īpašnieks Kas-

taņolā.
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390.

O. Resnevicai-Sinjorelli

Kastaņolā 1911. gada 11. oktobri (399. lpp.)

Vēstules melnraksts (22752"). Pirmpublicējums. Adiesats noteikts

pēc satura.

1
Olga Sinjorelli (dzim. Resnevica), grāmatas pai E. Dū/| autore,

bija latviešu tautības ārste, kas d/ivoja Romā. Vioas salonā, kurš

bija viens no ievērojamākajiem Romā, pulcējas pazīstami mākslinieki.

O. Sinjorelli īpaši interesējas par teātri. 1911. g. ar A. Lūkinas starp-

niecību viņa ielūdza Raini un Aspaziju apmeklēt Romu. lomer Raiņa

vēlēšanās redzēt Itāliju, tt īpaši Romu, šajos gados tā ari nepiepildījās

(darbu daudzuma, slimību, materiālu apsvērumu d<H).

1
Domāta Starptautiskā mākslas izstāde Romā 1910.—1911. g.

400.

R. Ivanovam

Kastaņolā 1911. gada 11. oktobri (399. lpp.)

Atklātne (127878). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Raiņa

piezīmju grāmatiņas un Kastaņolas pasta zīmoga. Atklātne adresēta

R. Ivanovam uz Cirihi.

1 Acīmredzot runa ir par LSD kārtējo — 4. kongresu, kam vajadzēja

notikt Helsingforsā 1911. g. septembrī. Delegāti, kas ieiadās uz kon-

gresu, pārsvara bija boļševiki (E. Zvirbulis, J. Lencmanis, E. Zandrei-

ters v. c). Delegāti noklausījās LSD CX pārskatu, nosodīja likvida-

toriskās tendences «Cīņas» darbībā un ievēlēja Jaunu CX. Taču

policijai izdevās izsekot kongresu, izjaukt tā darbu. Gandrīz visi jau-
nās CX locekli — bojševiki tika apcietināti. (Skat. LKP Vēstures apce-

rējumi, 1. sēj., R.( 1961, 201. lpp.)

* Uz atklātnes — A. Heitela ģīmetne un Raiņa dzejolis «Varoņa

rīts».

401.

Aspazijai

Kastaņolā 1911. gada 11. oktobri (400. lpp.)

Atklātne (103758). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Raiņa

piezīmju grāmatiņas un Kastaņolas pasta zimoga. Atklātne adresēta

Aspazijai uz Farbšteinas klīniku Cīrihē.

1 Skat. 399. vēstules 1. piezīmi.
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402.

Aspazijai

Kastaņolā 1911. gada 12. oktobri (401. lpp.)

Atklātne (15833). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Raiņa

piezīmju grāmatiņas un Kastaņolas pasta zīmoga. Atklātne adresēta

Aspazijai uz Farbšteinas klīniku Cīrihē.

' Rainis atbild uz Aspazijas vēstuli, kas rakstīta ap 10. okt.

(135252).
2 Alkoholiici (vācu vai.) — bezalkoholisks.

Domājams, ka runa ir par kādu ārstniecisku iestādi vai kursu, jo

Aspazija ar B. Farbšteinu apsprieda ari Raiņa ārstēšanās iespējas

un 11. okt. (135252) rakstīja: «Viņa domā, ka Tu uz Ziirichberg Al-

koholfrei dabūšot pansiju (ja gribi, ari veģetārisku) par fr.

dienā un nāktu ik dienas 1 stundu «apstrādāšanā» pie viņas.»

•
Ap 11. okt. rakstītajā vēstulē (135252) Aspazija paziņoja, ka

B. Farbšteina gribētu braukt pie Raiņa kopē ar savu Milānas draugu

(iespējams, runa ir par P. Šahtu). Viņa lūdza Raini parūpēties, lai saim-

niece izdotu viņiem Aspazijas istabiņu.

4 Pronta (itāļu vai.) — gatava.

6 Pesanii lezioni (itāļu vai.) — grūtas lekcijas.
• Tesfa dūra (itāļu vai.) — galva grūta.
7 Mcmoria non capace (itāļu vai.) — atmiņa vāja.
• Stanza scura (itāļu vai.) — istaba tumša.

• Compunia non piacc (itāļu vai.) — sabiedrība nepatīkot.

403.

Aspazijai

Kastaņolā 1911. gada 13. oktobrī (402. lpp.)

Atklātne (15783). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Raiņa

piezīmju grāmatiņas un Kastaņolas pasta zīmoga. Atklātne adresēta

Aspazijai uz Farbšteinas klīniku Cīrihē.

1 Silberfluss (vācu vai.) — sudraba upe.

2 Buon giorno (itāļu vai.) — labdien.

• DzV 1911. g. 28. sept. (11. okt.), 223. nr-ā iespiests A. Gulbja

UB sludinājums, kurā norādīts uz līdzību ar pazīstamo P. Reklāma

bibliotēku — «dot pēc iespējas par lētu naudu to vislabāko» un

uzskaitīti UB iekļautie darbi.

4
Acīmredzot no vārda labotare (latīņu vai.) — strādāt.

■ Galarata — neliela pilsētiņa Itālijā.
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404.

Aspazijai

Kastaņolā 1911 gada 14. oktobri (402. lpp.)

Atklātne (103759). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Raiņa

piezīmju grāmatiņas un Kastaņolas pasta zimoga. Atklātus adresēta

Aspazijai uz Farbšteinas klīniku Cīrihē.

1 Skat. 393. vēstules 1. piezīmi.
* Sai laikā Aspa/ija stiādāja pie dzejoju krājuma «Zaedu klēpis»,

kura ievadā polemizēja ar kritikas vērtējumiem par liriskās biogrā-

fijas pirmo da)u — dzejoju krājumu «Saulains stūrītis».

1
12. okt. vēstuli (20625) Aspazija bija parakstījusi «Tavulīte»

405.

Aspazijai

kastaņolā 1911. gada 15. oktobri (403. lpp.)

Atklātne (103760). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Raiua

riezimju grāmatiņas. Kastaņolas pasta zīmogs — 16. 10. 11. Atklātne

adresēta Aspazijai uz Farbšteinas klīniku Cīrihē.

406.

Nezināmai personai

Kastaņolā 1911. gada 15. oktobri (403. lpp.)

Vēstule (22875). Pirmpublicējums A. 1932, 415. nr„ 18. lpp.. ar

redakcionālām atšķirībām, bez adresāta, bez datējuma. Saglabājies

vēstules uzmetums (18562), kurš datēts ar 1911. g. 15. oktobri,

407.

Aspazijai

X istaņolā 1911. gada 16. oktobrī (404. lpp.)

Atklātne (15893). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Ralr.'i

piezīmju grāmatiņas un Kastaņolas pasta zīmoga. Atklātne adresēta

Aspazijai uz Farbšteinas klīniku Cīrihē.

40i.

Aspazijai

Kastaņolā 1911. gada 17. oktobrī (404. lpp.)

Atklātne (103761). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Raiua

piezīmju grāmatiņas un Kastaņolas pasta zīmoga. Atklātne adresēta

Aspazijai uz Farbšteinas klīniku Cīrihē.

1 Fazzolctlo (itāļu vai.) — kabatlakatiņš.

* Skat 120. vēstules 1. piezīmi.
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409.

Aspazijai

Kastaņolā 1911. gada 10. oktobri (405. lpp.)

Atklātne (103762). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņo-

las pasta zimoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Farbšteinas klīniku

Cīrihē.

1
Midiņ (no vācu mūde) — noguris.

1 D. Stučka.

* Raiņa paziņa A. Rožkalna 1911. g. 17, okt. (23489) rakstija no

Drēzdenes, ka streika dēl palikusi bez darba.

* J. V. Gētes drāma «Brālis un māsa» Aspazijas tulkojumā Iznāca

1904. g. J. V. Gētes «Rakstu» 6. sējumā.
6

L Potapenko lugas «Blēdis» («2ujiks») pirmizrāde Jaunajā Rlgis

teātrī notika 1911. g. 18. sept. (1. okt.). B. Skujeniece tajā spēlēja Va-

lentīnu.

410.

Aspazijai

Kastaņolā 1911. gada 19. oktobri (405. lpp.)

Atklātne (103763). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Raiņa

piezīmju grāmatiņas un Kastaņolas pasta zīmoga. Atklātne adresēta

Aspazijai uz Farbšteinas klīniku Cīrihē.

1 Pigione (itāļu vai.) —
smidzītis.

Aspazijas atklātne 18. oktobrī (126626) ar jūras skatu un lidojošu

putnu. Aspazija rakstīja: «Te ir viens no maniem zvirbuļiem, kas

skrej pie Taviem ciemā. Skaties, kāds viņš izskatās, vaj labi barots.»

2 Andrejs Upits gatavojās rakstīt Raiņa dzīves un daiļrades ap-

skatu Raiņa Kopotu rakstu ievadam «Dzirciemnieku» Izdevniecībā.

411.

R. Ivanovam

Kastaņolā 1911. gada 19. oktobrī (406. lpp.)

Atklātne (120409). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Raiņa

piezīmju grāmatiņas. Kastaņolas pasta zīmogs — 20.10.11. Atklātne

adresēta R. Ivanovam uz Clrihi.

1 Skat. 409. vēstules 3. piezīmi.

412.

Aspazijai

Kastaņolā 1911. gada 20. oktobri (407. lpp.)

Atklātne (103764). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņo-

las pasta zimoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Farbšteinas klīniku

Cinhē,
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1 Pēc aptuveni gadu ilga pārtraukuma 1910. g. mai]ā laikraksta

«Dzīve» redaktora amatā atkal stājās A. Steins. 1911. g. 3. (16.) okt.

vēstulē Rainim (29931) viņš izteica neapmierinātību ai «Dzīves» Hdz«

sinējo virzienu, rakstīja par turpmākajiem plāniem un aicināja Raini un

Aspaziju dot savus darbus viņa sastādītajam «Jaunajam Liepājas ka-

lendāram».

*J. Jankavs bija apsolījis «Dzimtenes Vēstnesim» rakstu sēriju

par Raini.

' Honorārs par Aspazijas dzejoļiem «Atmodusēs saule» un «Ziedoņa

cīņa» (DzV. 1911, 29. maija (12 jūn.), 120 nr.).
4 P. Sēja.

413.

Aspazijai

Kastaņolā 1911. gadā, ap 21. oktobri (407. lpp.)

Atklātne (103750) bez adresāta un pasta zīmoga. Pirmpublicējums.

Datējums un adresāts noteikti pēc satura un Aspazijas vēstulēm Rai-

nim. Atklātnei trūkst nobeiguma.

414.

Aspazijai

Kastaņolā 1911. gada 24. oktobri (408. lpp.)

Atklātne (103765). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Raiņa

piezīmju giāmatiņas un Kastaņolas pasta zimoga. Atklātne adresēta

Aspazijai uz Farbšteinas klīniku Cīrihē.

1
Rainis uz dažām dienām (21.—24. okt.) bija leradies Cīrihē ap-

ciemot Aspaziju.
8

Aspazijas atklātne 23. okt. (29231) ar kaktusa ziediņa attēlu un

tekstu: «Tecēju, tecēju, cik spēju, nepanācu, trama arī nebija No-

metu Tev še šo ziediņu nopakaļ mutītes vietā.»

415.

Aspazijai

Kastaņolā 1911. gada 25. oktobrī (409. lpp.)

Atklātne (103755). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Raiņa

pie/imju grāmatiņas un Kastaņolas pasta zimoga. Atklātne adresēta

Aspazijai uz Farbšteinas klīniku Cīrihē.

1
lespējams, Raiņa un Asjjazljas Kastaņolas dzīvokļa saimniece

A. Bertoljo.
1 1911.—1912. g. Itālija kaioja ar Turciju.
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416.

A. Gulbim

Kastaņolā 1911. gada 26. oktobrī (409. lpp.)

Vēstule (18445). Pirmpublicējums. Saglabājies uzmetums (22902),

kurš datēts ar 1911. g. 26. oktobri.

1
Acīmredzot domāts D. Zeltiņa (D. Golta) giāmattirgotavas sūtījums.

* Raiņa bibliotēkā atrodas Homēra «Iliada» (122664) un «Odiseja»

(76610) vācu valodā J. H. Fosa tulkojumā; F. Reklāma izdevumi.

3 Rainis atbild uz A. Gulbja 6. (19.) okt. vēstulē (16504) izteiktajām

domām: «Es pats reklāmas nemaz neatzīstu, bet mūsu publika ir

reizi tik kūtra, ka tai patiesi jāsit ar āmuru par pieri. Vai Tu to

pīts neesi piedzīvojis? Vai tas tā nebija ar «Uguni un Nakti»? [..)

Bez tam šie prospekti nav nodomāti laikrakstiem, bet tiks grāmatu

pārdotavās Izplatīti un izsūtīti uz laukiem, biedrībām etc.»

4 Skat. 364. vēstules 6. piezīmi.

417.

Aspazijai

Kastaņolā 1911. gada 26. oktobrī (412. lpp.)

Atklātne (103766). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņo-

las pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Farbšteinas klīniku

Cīrihē.

1 «Indula un Ārijas» prospekts.

418.

Aronu Matīsam

Kastaņolā 1911. gada 27. oktobrī (413. lpp.)

Divas atklātnes (FBR, Aronu Matīsa f., 4, 15) bez adresāta un

pasta zīmoga. Pirmpublicējums. Adresāts un datējums noteikti pēc

Raiņa vēstules Aspazijai 1911. g. 20. oktobrī un Raiņa piezīmju grā-

matiņas.

1 Acīmredzot domāts J. Akuratera raksts «Piezīmes par latviešu

teātri» (DzV, 1911, 23. un 25. jūn. (6. un 8. jūl.), 141. un 142. nr ).

Analizējot galvenokārt Rīgas Latviešu biedrības teātra darbu, J. Aku-

raters piemin arī Raiņa lugas: «B<>t arī samērā diezgan vāji drama-

tiskie darbi, kā, piem., Raiņa «Uguns un Nakts», ja tikai viņos ir

kas no tautas dvēseles ilgām un tautas simboliem, var, uz skatuves

pienācīgi nostādīti, aizraut un sajūsmināt tautas masas un arī inte-

liģenci visaugstākā mērā, var pamudināt rakstniekus uz jauniem dar-

biem un idejām.»
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s Acīmredzot domāto J. Akuratera piezīme minētajā rakstā par

jaunu speķu trūkumu «teātra vadībā uu uz skatuves». A. Birkerts

tai laikā — Jaunā teātra dramaturgs.
1 Aronu Matīsa vēstule 1911. g. 4. (17.) okt. (120599).
4 4. ckt. vēstulē Aronu Matīss citēja viņam sūtīto J. Jankava vēs-

tuli par to, ka «ir radusies kāda kombinācija s. d. aprindās, kur arī

Rainim kāds sakars un kuras dē| manus rakstus par Rfaini] art viņš

pats varētu iztulkot it kā aiz kādiem blakus iemesliem rakstītus[..]».
• 1910. g. jūl. Rainis lūdza H. Simsonu atsūtīt no Parīzes kādu

lētu M. 2. Senjē lugas «Kajs Grakhs» izdevumu. Izrādījās, ka neviens

izdevums vairs nav pieejams, un vienīgais eksemplārs atrodas Parī-

zes bibliotēkā. Tomēr Rainis saņēma šīs lugas norakstu, kuru bija

izdarījis J. Jankavs. Tā kā šai laikā Raiņa un J. Jankava attiecības

bija pārtrūkušas, tad šādu rīcību Rainis novērtēja ārkārtīgi augstu.
• «Ziedu klēpis».
?

Skat. 412. vēstules 3. piezīmi.
8

Uz Raiņa sūtītajām atklātnēm Kastaņolas skati.

419.

Aspazijai

Kastaņolā 1911. gada 27. oktobri (414. lpp.)

Atklātne (103767). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Raiņa

piezīmju grāmatiņas un Kastaņolas pasta zīmoga. Atklātne adresēta

Aspazijai uz Farbšteinas klīniku Cīrihē. .

1 Aspazija 26. okt. vēstulē (29229) rakstija: «Uz Romu Tev jābrauc,

apstellē vienu tumšu smokingu, jaunas kurpes un čemodānu. Pēc tam

varēsi nākt kūrē. Mums jārēķinās ar lielākiem faktoriem, ne ar sīku-

miem.»

420.

Aspazijai

Kastaņolā 1911. gada 28. oktobri (414. lpp.)

Vēstule (103737). Pirmpublicējums žurnālā «Korogs», 1968, 3. nr.,

108. lpp. Adresāts un datējums noteikti pēc satura un Raiņa piezīmju

grāmatiņas.

1 Resp., veronālu.

421.

Aspazijai

Kastaņolā 1911. gada 30. oktobrī (415. lpp.)

Atklātne (15894). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Raiņa

piezīmju grāmatiņas un Kastaņolas pasta zīmoga. Atklātne adresēta

Aspazijai uz Farbšteinas klīniku Cīrihē.
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1 Aspazija 28. okt. rakstīja (26627): «Šodien rītu saņemu tis skaistās,

skaistās nejķes un loti priecājos it ka par kādu notveitu dzīves ilūziju,

kuri. piespiež pārvērsties patiesībā.»
2 P. Sēļa 25. okt. atklātnē (20015) lūdza atsūtīt A. Gulbja klasiķu

izdevumus.

422.

Aspazijai

Kastaņolā 1911. gadā, ap 31. oktobri (415. lpp.)

Vēstule (108024). Pirmpublicējums. Adresāts un aptuvenais datējums

noteikti pēc satura.

1
Raiņa minētā D. Rozenbergas vēstule nav atrasta.

423.

Aspazijai

Kastaņolā 1911. gada 31. oktobri (416. lpp.)

Atklātne (138775). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Raiņa

piezīmju grāmatiņas un Kastaņolas pasta zimoga. Atklātne adresēta

Aspazijai uz Farbšteinas klīniku Cirihē.

1 Seit acīmredzot domāta 1911. g. 10. okt. sākusies Siņhajas revo-

lūcija, kutas gaitā 1912. g. 1. janv. tika pasludināta Ķīnas repub-

lika.

2 Rainis piemin 1911.—1912. g. Turcijas—ltālijas karu.

1 Btutta b< stia, grosso porco bianco (itāļu vai.) — riebīgs zvērs,

resna balta cūka.

* Runa ir par Mirdzu Aspazijas «Vaidelotē» un Rūtiņu G. Haupt-

maņa «Nogrimušajā zvanā» (B. Skujenieces vēstule Rainim 1911. g

9. (22.) okt.; 73372).

424.

Aspazijai

Kastaņolā 1911. gada 1. novembrī (417. lpp.)

Atklātne (103768). Pirmpublicējums. Datējums noteiks pēc Raiņi

piezīmju grāmatiņas. Kastaņolas pasta zīmogs — 2. 11. 11. Atklātne adre-

sēta Aspazijai uz Farbšteinas klīniku Cirihē.

1 31. okt. vēstulē (29843) Aspazija rakstīja, ka redzējusi sapni mātes

nāvi.

2 D. Rozenberga, kura šai laikā strādāja Jaungulbenē par provizora

palīgu.
3

Nēģis — revolucionārs Kārlis Zutis — 1911. g. okt. no Briseles

nelegāli ieradās Rīgā, vēlāk pārcēlās uz Pēterburgu, taču tur 1912. g.

6. janv. tika arestēts.
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425.

Aspazijai

Kastaņolā 1011 gada 2. novembri (417. lpp.)

Atklātne (15834). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Raiņa

piezīmju grāmatiņas un Kastaņolas pasta zīmoga. Atklātne adresēta

Aspazijai uz Farbšteinas klīniku Cirihē.

1 Aspazijas 1. nov. atklātne (29230).
' lespējams, runa ir par kādu D. Rozenbergas vēstuli, kura nav at-

rasta.

• Prohe Kunde (vācu vai.) — priecīgas ziņas.
4 Freund v/iedeisehen (vācu vai.) — atkalredzēšanās ar draugu.
5 Reiche Etbschoft (vācu vai.) — bagāts mantojuma.
8 Goldstimmchen (vācu vai.) — zelta balstiņa.
1

Konrāds Pētersons atklātnē no Dublinas (19184; Kastaņolas pasta

zīmogs — 30.10. 11.) Rainim rakstīja par to, ka levēlēts par prezidentu

četras galvenaiās studentu biedrībās.

8 DzV 1911 g. 17. (30.) okt., 239. nr-ē levietots īss pazlņo|ums par

to, ka Aspazija strādā pie jauna dzejoļu krājuma un atrodas sanato-

rijā, bet «Rainis šinīs dienās pabeidz savas jaunās lugas «Indulis un

Ārija» pēdējo (piekto) cēlienu» un ari gatavojas doties uz sanatoriju.

426.

Aspazijai

Lugāno 1911. gada 3. novembrī (418. lpp.)

Atklātne (103769). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Raiņa

piezīmju grāmatiņas un Lugāno pasta zīmoga. Atklātne adiesēta Aspa-

zijai uz Farbšteinas kliniku Cīrihē.

1 Aspazijas vēstule, uz kuru atsaucas Rainis, nav atrasta.

427.

R. Ivanovam

Kastaņolā 1911. gada 3. novembri (419. lpp.)

Atklātne (120403). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Raiņa

piezīmju grāmatiņas un Kastaņolas pasta zīmoga. Atklātne adrcēta

R. Ivanovam uz Clrlhl.

428.

Aspazijai

Kastaņolā 1911. gada 4. novembri (419. lpp.)

Vēstule (15835). Pirmpublicējums. Adresāts un datējums noteikti

pēc satura un Raiņa piezīmju grāmatiņas.
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1
Mārtiņš — P. Sēja. Aspazija 2. nov. Rainim rakstīja (134276):

«Tas skaistākais, ko Tev varu sacīt, Ir, ka es uz bridi biju ledevusi

Mārtiņam Tavu «Induli» II un IV. Viņi bij izlasījis Ārijas un Vizb.

[skatus] un tā bijis aizgrābts, ka bijis jāraud.»

* H, Asars.

1 JDL 1911. g. 240. nr. (19. okt. (1. nov.)).

*
Skat. 425. vēstules 8. piezīmi.

* 4. novembra svētki sakarā ar Karlo Boromeo pasludināšanu par

svēto (1610. g. 4. nov.).

429.

Aspazijai

Kastaņolā 1911. gada 5. novembri (420. lpp.)

Vēstule (108020). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc satura un

Raiņa piezīmju grāmatiņas.

1 Aspazijas 4. nov. atklātnē (26626) runāts par kādu personu, kura

paņēmusi vecas drēbes, ko sūtīt vi 2enēvu. Citās vēstulēs pai so jau-

tājumu vairs nav rakstīts.

s 2. nov. vēstulē (134276) Aspazija rakstīja, ka satikusi Miķelsonu

un «..tā kā uz viņu te visi pa --lecu skatās, tad Heku to sev priekšā

stādīt kā kolēģi. Es jau te visapkārt stiādāju tādu mlsiones darbu un

man pašai par to lr prieks » Runa Ir par iesācēju dzejnieku J. Miķel-

sonu.

430.

Aspazijai

Kastaņolā 1911. gada 7. novembri (420. lpp.)

Atklātne (15784). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Ralya

piezīmju grāmatiņas un Kastaņolas pasta zimoga. Atklātne adresēta

Aspazijai uz Farbšteinas klīniku Cīrihē.

1 Tuttl o Tilpolt ta (itāju vai.) — visi aizbraukuši uz Trlpoll.

431.

Asj^azljal

Kastaņolā 1911. gada 8. novembri (421. lpp.)

Atklātne (103770). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Raiņa

piezīmju grāmatiņas un Kastaņolas pasta zimoga. Atklātne adresēta

Aspazijai uz Faibšteinas klīniku Citihē.
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432.

Aspazijai

Kastaņolā 1911. gada 9. novembri (421. lpp.)

Atklātne (103771). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Raiņa

piezīmju grāmatiņas un Kastaņolas pasta zīmoga. Atklātne adresēta

Aspazijai uz Farbšteinas klīniku Cirihē.

1
E. Birznieka-Upiša «Dzirclemnieki» Izdeva Aspazijas «Ziedu klēpi».

433.

Aspazijai

Kastaņolā 1911. gada 10. novembri (422. lpp.)

Atklātne (103772). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Raiņa

piezīmju grāmatiņas un Kastaņolas pasta zimoga. Atklātne adresēta

Aspa/.ijai uz Farbšteinas klīniku Cīrihē.

434.

R. Ivanovam

Kastaņolā 1911. gada 10. novembri (422. lpp.)

Vēstule (29502). Pirmpublicējums. Adresāts un datējums noteikti

pēc satura, R. Ivanova vēstulēm Rainim un Raiņa piezīmju grāmatiņas,

435.

Aspazijai

Kastaņolā 1911. gada 11. novembri (423. lpp.)

Atklātne (139735). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Ralna

piezīmju grāmatiņas un Kastaņolas pasta zimoga. Atklātne adresēta

Aspazijai uz Farbšteinas klīniku Cirihē.

1 Domāts kāds angļu rakstnieka Henrija Hevloka Elisa darba.

436.

R. Ivanovam

Kastaņolā 1911. gada 11. novembri (423. lpp.)

Atklātne (120410). Pirmpublicējums. Atklātne adresēta R. Ivanovam

uz Cirihi.

437.

A. Lūkinai

Kastaņolā 1911. gadā, ap 12. novembri (424. lpp.)

Vēstules noraksts tvešā rokrakstā (73359
M

). Pirmpublicējums. Ori-

ģināla atrašanās vieta nav zināma. Uz noraksta datējums — 30(X 1911,
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Acīmredzot pēc vecā stila (j. st. — 12. novembris), jo paziņojums par

Raiņa un Aspazijas veselību DzV publicēts 17. (30.) oktobri.

1 Sto bcnissima (itāļu vai.) — kjūjt labāka.

* Der Schmock (vācu vai.) — skribents.

* Skat. 425. vēstules 8. piezīmi.
* Par iecerēto romānu «Baltās Lilijas savienībai A. Luklna rakstīja

Rainim vēstu'ē ap 1911. g. 17. (30.) okt. (120192),

438.

A. Deglavam

Cīrihē 1911. gadā, ap 17. novembri (425. lpp.)

Atklātne (18422) bez pasta zimoga. Pirmpublicējums. Aptuvenais da-

tējums noteikts pēc satura un A. Deglava vēstulēm Rainim. Atklātne

adresēta A. Deglavam uz dzīvokli viņa mājā Rumpmuižas lela Rīgā.

1 A. Deglava romāna «Rīga» 1. daļa, kuru 1911. g saka publicēt

JDL (147.—244. nr.).

439.

X Ķirpēnam

Cuihē I9H. gadā, ap 17. novembri (425. lpp.)

Vēstule (18546). Pirmpublicējums. Adresāts un aptuvenais datē-

jums noteikti pēc K. Ķirr>ēna atbildes vēstules Rainim 6. (19.) no-

vembri (28668).

1 6. (19.) nov. vēstulē K. Ķirpēns atbildēja, ka «ar mašīnu rakstītais

cēliens jau saņemts», un 2. Pērkons Rainim par to Jau rakstījis.
2 V. Hertelis.
'

K. Ķirpēns 6. (19.) nov. vēstulē rakstija: ««Ug. un N.» bija nodo-

māts Izrādīt nākošā sezonas pusgadā, pēc ziemas svētkiem Pirmkārt,

Mierlauks bija saslimis; otrkārt, gribēja mazu starpbrīdi; treškārt, —

ralvenais, tad klusāks laiks un vajadzīgs gabals, kas pievelk publiku.

Kori algo; katru sezonu algu palielina pēc iespējas.»
* Par teātra dramaturga vēlēšanām K. Ķirpēns rakstīja vēstulē bez.

datuma (28673): «Paprasti veicās teātrim ar dramaturgiem. Birkerls

atteicās. levēlēja Zvingeviču, bet Asars un daži rakstnieki arī nemierā

ar viņu, cik redzams no preses un personīgas sarunas. Viņu vēlēšanās

bija Skalbe vai Pētersons. Vēlējām Zv[ingeviču] tādēļ, ka viņš mūsu

cilvēks ar noteiktiem uzskatiem. Nav jau ari ne Skalbe, ne Pētersons

kaut ko parādījuši teātra mākslas ziņā.»

6 Vilis Hertelis 1911. g rudenī atgriezās no Baku un piedalījās Ska-

tuves biedrības darbā.
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440.

A. Gulbim

Cirihē 1911. gada 19. novembrī (426. lpp.)

Atklātne (17067). Pirmpublicējums A, 1932, 415. nr, 18. lpp, «r

redakcionālām atšķirībām. Datējums noteikts pēc Raiua piezīmju grā-

matiņas un Cīrihes pasta zīmoga. Atklātne adresēta: Mr. A. K. Gulbe.

S. Petersbourg; C. n. 6., A. K. l"yAb6e, Ka3aHC*an 8, rb. 40.

1 Domāta A. Gulbja piezīme DzV 1911. g. 25. okt. (7. nov.), 245. ar-ā

sakarā ar J. Valnovska rakstu «Rs kaunos...». A. Gulbis oponēja
J. Vainovskim un aizrādīja uz daudzu latviešu rakstnieku patiesi grūto
materiālo stāvokli, ja tie nespēj un nevēlas savienot gango darbu ar

«veikalu». Sai sakarā A. Gulbis pieminēja arī Raini.
1 Par šo Jautājumu Rainis interesējās 26. oktobra vēstulē A Gul-

bim.

441.

Aspazijai

Kastaņolā 1911. gada 21. novembri (427. lpp.)

Atklātne (53954). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Raiņa

piezīmju grāmatiņas un Kastaņolas pasta zīmoga. Atklātne adresēta

Aspazijai uz Farbšteinas klīniku Cīrihē.

1 Šveiciešu psihiatra O. Forela darbs «Die sexuelle Frage» (1905), par

kuru A. Lūkina rakstija 20. okt. vēstulē (20794),
• Skat. 435. vēstules 1. piezīmi.
• Fiauen Zeitung (vācu vai.) — sieviešu avīze. B, Farbštelna gata-

vojās izdot šādu laikrakstu.

442.

Aspazijai

Kastaņolā 1911. gada 22. novembri (428. lpp.)

Atklātne (103773). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Raiņa

piezīmju giāmatiņas un Kastaņolas pasta zimoga. Atklātne adresēta

Aspazijai uz Farbšteinas klīniku Cirihē.

1 Morosini (itāju vai.) — mHuJi.
1 Skat. iepriekšējās vēstules 1. plezitnL
•

Andrejs Upīts.
4 E. Birznieks-Upītis.
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443.

R. Ivanovam

Kastaņolā 1911. gada 22. novembri (428. lpp.)

Atklātne (120404). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Raiņa

piezīmju grāmatiņas un Kastaņolas pasta zimoga. Atklātne adresēta

R. Ivanovam uz Cīribi.

444.

R. Ivanovam

Kastaņolā 1911. gada 22. novembri (429. lpp.)

Vēstule (29497). Pirmpublicējums. Adresāts un datējums noteikti pēc

satura un Raiņa piezīmju grāmatiņas.

445.

Aspazijai

Kastaņolā 1911. gada 23. novembri (429. lpp.)

Atklātne (103774). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Raiņa

piezīmju grāmatiņas un Kastaņolas pasta zīmoga. Atklātne adresēta

Aspazijai uz Farbšteinas klīniku Cirihē.

1 Der Blili (vācu vai.) — zibens.

1 Lascia stare (itāļu vai.) — neaiztiek, liek mierā.

• Ciao (itāļu vai.) — sveiciens.

446.

R. Ivanovam

Kastaņolā 1911. gada 23. novembrī (429. lpp.)

Vēstule (29496). Pirmpublicējums. Adresāts un datējums noteikti

tēc satura un Raiņa piezīmju grāmatiņas.

447.

H Birzniekam-Upītim

Kastaņolā 1911. gada 23. novembri (430. lpp.)

Vēstule (18027). Pirmpublicējums.

448.

Aspazijai

Kastaņolā 1911. gada 24. novembri (430. lpp.)

Atklātne (15R95). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Raiņa

I iezīmju grāmatiņas un Kastaņolas pasta zīmoga. Atklātne adresēta

Aspazijai uz Farbšteinas klīniku Cirihē.
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1 Acimiedzot domāta Aspazijas 23. nov. atklātne (17004), kurā viņa

cildinoši izsakās par «Indula un Ārijas» 5. cēlienu.

8
Diaraant-Kehls (no vācu det Diamant, die Kehle) — dimanta likle

449.

Aspazijai

Kastaņolā 1911. gada 25. novembri (431. lpp.)

Vēstule (108031). Pirmpublicējums. Adiesāts un datējums noteikti

rēc satura un Raiņa piezīmju grāmatiņas.

1 Acīmredzot Aspazijas vēstule, uz kuru albild Rainis, nav sagla-

l ijusies. Aspazija to pieminēja 24. nov. atklātnē (79176) («vakar Tev

nosūtīju manuskriptu un vēstuli ar divām kartiņām»).
* lch hab' meln' Sach' aut nlchts gestellt (vācu vai.) — es esmu

namu būvējis uz smiltīm.

8 Acīmredzot domāti kādi intīmas dabas jautājumi.
* D. Rozenbergas šī perioda vēstulēs, kuras izdevies atrast, nekādu

ziņu par māli nav.

* J. Jansona (Brauna) darbs «Baltijas revolūcija».

450.

R. Ivanovam

Kastaņolā 1911. gada 25. novembrī (432. lpp.)

Atklātne (139736). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Raiņa

piezīmju grāmatiņas un Kastaņolas pasta zīmoga. Atklātne adresēta

R. Ivanovam uz Cīrihl.

1 Sakarā ar gaidāmo pārcelšanos uz Clrlhl Rainis sarakstījās ar

R. Ivanovu par savas bibliotēkas Izvietošanas iespējām, un R. Ivanovs

apsolīja telpas kāda sava Cīrihes paziņas dzīvoklī.

1 Rainis atsaucas uz R. Ivanova piesūtītajiem avīžu izgriezumiem

(R. Ivanova 23. nov. vēstule; 28682) sakarā ar vācu rakstnieka Hein-

riba fon Kleista jubileju (1911. g. 21. nov. apritēja 100 gadu kopi viņa

nāves).
8

Der Rummel (vācu vai.) — kņada, Jezga.

451.

Aspazijai

Kastaņolā 1911. gada 26. novembri (432. lpp.)

Atklātne (15896). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Raiņa

piezīmju grāmatiņas un Kastaņolas pasta zīmoga. Atklātne adresēta

Aspazijai uz Farbšteinas kliniku Cīrihē.
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1 Soramerfroh (no vācu vai.): Der Sotnmei — vasara, froh — prie-

cīgs.
1 Da3 VVlnterlied (vācu vai) — ziemas Izlesma.

452.

Aspazijai

Kastaņolā 1911. gada 27. novembri (433. lpp.)

Vēstules uzmetuma fragments. Pirmpublicējums A, 1932, 415. nr.,

18. lpp., bez adresāta, ar datējumu — 27. 11. 11. lespiests no pirm-

publicējuma. Adresāts noteikts pēc satura.

Rainis atbild uz Aspazijas 1911. gadā ap 26. novembri, rakstīto vēs-

tuli (134295), kurā runāts par abu dzejnieku savstarpējām attiecībām,

vīrieša un sievietes attiecībām vispār. Aspazija rakstija: «Tava rakstura

pamats ir neaizskaramība un kundzība, un Tu nemanīji, ka tā pret

sievieti Izteicās kā varmācība — tā ir Tava naivltāte.»

1 Resp., Kolizejs.

453. i.

Aspazijai

Kastaņolā 1911. gada 27. novembri (433. lpp.)

Atklātne (70934). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kasta-

ņolas pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Farbšteinas klīniku

Cīrihē.

454.

J. Jansonam (Braunam)

Kastaņolā 1911. gada 27. novembri (433. lpp.)

Vēstule (18349). Pirmpublicējums A, 1932. 416. nr., 18. lpp. Sagla-

bājies arī uzmetums (17068), kurš datēts ar 1911. g. 24. nov.

1 Dora Stučka.

2 J. Jansona (Brauna) grāmatas «Baltijas revolūcija» I. daja glabājat

Raiņa bibliotēkā (125675) ar autora lerakstu: «Mijam, neaizmirstamam

Rainim par piemiņu pagājušam un nākošām cīņām no Janča».

455.

K. Ķirpēnam

Cīrihē 1911. gada novembra beigās (434. lpp.)

Vēstule (17098). Pirmpublicējums LM 1, 295.-298. lpp. kā 1912. gada

vēstule. Adiesāts un aptuvenais datējums noteikti pēc satura.

1 Par «Induja un Ārijas» nosūtīšanu Jaunajam Rīgas teātrim Rainis

rakstija K. Ķirpēnam jau vēstulē ap 17. novembri (18546).
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1 Par Raiņa tulkotajām lugām un to izmantošanas iespējām K. Ķir-

pēns interesējās 6. (19.) nov vēstulē (28668).
8

lespējams, Rainis šeit atbild uz kādu K. Ķirpēna vēstuli, kura

nav atrasta.

* Jautāļums par strādnieku attieksmi pret Jauno Rigas teātri bija

aktuāls jau no 1908. g. (skat. 350. vēstules 7. piezīmi). Legālo biedrību

izmantošana sociāldemokrātijas ideju propagandai bija tikai viens no

ciņas veidiem, kas bija pakārtots partijas nelegālajam darbam. 1911. g.

jūl. Rīgas LSD organizācijas 3. rajona konference kritizēja atsevišķu

biedru aizraušanos ar legālo darbu. Pret legālās darbības pārspīlēšanu

asi nostājās arī «Jaunais Laiks» ar rakstu «Māksla un strādnieku bied-

rības» (1911. g. 2. (15.) jūn., 35. nr., un 23. jūn. (6. jūl ), 44. nr.), kurā

uzsvērts, ka strādnieku biedrībām nepieciešams labi apsvērt vispirms

savas neatliekamās vajadzības, pirms dot materiālu atbalstu Skatuves

biedrībai. «Nav ieteicams strādniekiem Skatuves biedrību ignorēt, bet

iestāties un darboties viņā vajaga ne aizsietām, bet vaļējām acīm.»

8 Skat 439. vēstules 3. piezimi.
8 Runa ir par polemiku, kura atsākās ar J. Valnovska rakstu «Es

kaunos...» (DzV, 1911, 15. (28.) okt.. 238 nr.) un J.

K. Skall>es un J. Akuratera paziņojumu par atsacīšanos darboties DzV

tā bulvāra lapas toņa dēļ (JDL, 1911, 17. (30.) okt., 239. nr.). Aspazija

šai sakarā izsūtīja Aronu Matīsam privātu vēstuli ar solījumu, ka

DzV tiks iesniegti publicēšanai viņas dzejoļi no jaunā krājuma «Ziedu

klēpis». Sī vēstule tika iespiesta (DzV, 1911. 27. okt. (9. nov.), 247. nr ).

Līdz ar to sabiedrības uzmanība pievērsās Asj>azijai. Pirmie atsaucas

Pēterburgas latviešu «studenti-marksisti», saasinot uzmanību uz to,

ka «ar Aspazijas vārdu plašākās tautas masās līdz šim arvien saistījās

patiesi demokrātiskas ilgas un centieni. Tagad Aspazija atklāti un de-

monstratīvi izsaka simpātijas un piekrišanu «Dz. V.» virzienam, kurš

jau slavens tapis ar savām denunciācijām, provakatoriskiem jankaviem

un izbijušiem veiuberģistiem. Ceram, ka strādnieku šķira nepalaidis šo

faktu neievērotu, bet zinās viņu pienācīgi novērtēt, viņa sapratīs, ka

bijušās demokiātes demonstratīvais solis un viņas līdzdalība «Dz. V.»

nevar pacelt «Dz. V.» zemo morālisko un sabiedrisko limeni, bet tikai

liecina, ka Aspazija sabiedriskā atplūduma laikmetā ir noslīdējusi lidz.

minētam līmenim» («Jaunais Laiks», 23. nov. (6. dcc), 35. nr* JDL,

24. nov. (7. dcc), 271. nr.).

7 DzV 1911. g. 16. (29.) nov., 264. nr-ā publicēta ziņa par Skatuves

biedrības Teātra komisijas sēdi, kurā «direkcija ziņoja, ka nupat sa-

ņemta Raiņa jaunākā luga «Indulis un Ārija» un tamdēļ to varēs sa-

gatavot uz. marta vidu. ļ..] Bez tara Teātra komisijas uzdevumā Re-

pertuāra komisija veduse sarunas ar Arvedu Bergmani, viesoties kā

režisoram, varbūt uz angažementu, un dot viņam inscenēt,

ari ai pilnīgām jaunam dekorācijām no J. Kugas, Raiņa komēdiju
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«Pusideālists», kura vēl nekad nav pienācīgi Izradīta un tamdēļ nav

vēl ari pienācigi vērtēta, saprasta un atzīta.»

456.

A. Bertoljo

Cirihē 1911. gada 3. decembri (436. lpp.)

Tulkojums no itāļu valodā rakstīta vēstules melnraksta (17069). Tul-

kojuma pirmpublicējums.

1 lespējams, B. Farbšteina ar savu Milānas draugu.

457.

A. Hūberai-Zennhauzenal

Cīrihē 1911. gada 9. decembrī (437. lpp.)

Vēstules uzmetums latviešu un vācu valodā (17070). Pirmpublicē-

jums. Adresāts noteikts pēc A. Hūberas-Zennhauzenas vēstules Rainim

1911. g. 25. dcc. (19203).

458.

A. Gulbim

Cīrihē 1911. gada 11. decembri (438. lpp.)

Vēstule (18040). Pirmpublicējums RGGr, 1976, 115. lpp. (fragments).

Saglabājies vēstules uzmetums (18524).

1 14. (27.) nov. vēstulē (24135) A. Gulbis rakstija: «Induļa un Ar[ijas]»

parādīšanās mūsu literatūrā būs rets notikums: es esmu pāi liecināts,

ka neviens vienīgs literārisks darbs, kas jebkad parādījies mūsu rakst-

niecībā, nav atstājis tik plašu vagu, kā to «Indļulisj» izdarījis. Reti

dramatiska uzbūve! Klasiskā izteiksmei Domu dziļums!»
2

Skat. 455. vēstules 6. piezīmi.

459.

Z. Grikmanim

Cīrihē 1911. gada 11. decembri (439. lpp.)

Vēstules uzmetums (17071). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc

tā, ka šis uzmetums uz vienas lapiņas ar uzmetumu vēstulei J. Jan-

sonam (Braunam) un E. Pipiņam, kas datēts ar 1911. g. 11. decembri.

Adresāts noteikts pēc satura.

1 «Jaunā Laika» 1911. g. 33. nr-ā lespiesta «Induļa un Ārijas» 3. cē-

liena 1. aina. Raiņa lūgums Z. Grikmanim pārtraukt lugas fragmentu

publicēšanu būtībā bija protests pret «Jaunā Laika» 1911. g. 23. nov.

(6. dcc.), 35. nr-ā publicēto «studentu-marksistu» atklāto vēstuli Aspa-

zijai.
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460.

E. ripiņām

Cirihē 1911. gada 11. decembri (439. lpp.)

Vēstules uzmetums (17071). Pirmpublicējums. Uz vienas lapiņas ai

uzmetumu vēstulei Z. Grikmanim un J. Jansonam (Braunam).

1 Ar šo vēstuli Rainis izteica protestu pret JDL 1911. g. 24. nov.

(7. dcc), 271. nr-fi publicēto «studentu-marksistu» atklāto vēstuli Aspa-

zijai. Faktiski žurnāls «Domas» sāka Iznākt 1912. g. janv., taču jau

1911. g. dcc. tā 1. burtnīca bija nodrukāta. Tādē) atbildes vēstulē

1911. g. 7. (20.) dcc E. Pipiņš rakstīja, ka Raiņa vēlēšanos vairs nav

iespējams izpildīt. Zuināla «Domas» 1912. g. 1. nr-ā iespiests Raiņa

dzejolis «Sarkanās lūpiņas» un «Induļa un Ārijas» 4. cēliena 2. aina.

461.

D. Stučkai

C īrihē 1911. gada 11. decembrī (439. lpp.)

Vēstules uzmetums (17072). Pirmpublicējums. Uz šis pašas lapiņas ari

15. decembri rakstīts uzmetums vēstulei kādam laikraksta «Jaunais Laiks»

līdzstrādniekam (17072).

462.

O. Resnevicai-Sinjorelli

Cīrihē 1911. gada 13. decembri (440. lpp.)

Vēstules melnraksts (22752M). Pirmpublicējums. Adresāts noteikts

pēc satura.

1 1911.—1912. g. Itālijas un Turcijas karš bija itāļu Imperiālistu

izraisīts koloniāls karš, kura rezultātā Tripolei un Kirenaikai tika pie-

šķirta «autonomija», bet taktiski tās kļuva par Itālijas koloniju.
* Polemika par Aspaziju un «Dzimtenes Vēstnesi». Skat. 455. vēstu-

les 6. piezīmi.

463.

A. Birkertam

Cīrihē 1911. gada 14. decembri (440. lpp.)

Atklātne (1B149). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Raiņa

nezīmju grāmatiņas un Cīrihes pasta zīmoga. Atklātne adresēta: Herr

A. Birkert. Riga, Sāulenstr. 33, Q. 2.

1 Domājams, fotoattēli, kuius uzņēma skolotājs J. Serraonis, kopā

ai A. Bnkeitu apceļojot Raiņa dzives vietas.
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8 Skal. 353. vēstules 2. piezīmi.

464.

J. Jansonam (Braunam)

Cirihē 1911. gada 14. decembri (441. lpp.)
k

Atklātne (18359). Pirmpublicējums «Celtne», 1935, 7. nr., 545. lpp.

Saglabājies uzmetums (17071), kas rakstīts oz vienas lapiņas ar uzme-

tumu vēstulei 2. Grikmanim un E. Plplņam un datēts ar 1911. g. 11 de-

cembri. Atklātne adresēta: Mr. J. Janson. Bruxelles-St. Silles, 21 rua

Allred Cluvsenaar.

1
Acīmredzot domāta 1911. g. 3. dcc. vēstule (20737), kurā J. Jansons

(Brauns) rakstīja par savu labvēlīgo attieksmi pret Raini: «Tu man esi

mīļš un dārgs bijis visus tos drīz jau divdesmit gadus, kamēr Tevi

pirmo reiz sastapu, un mīļš un dārgs Tu man paliksi visu mūžu, pat

ja šie pārpratumi netiktu dzēsti un Tu joprojām turētu uz mani [aunu

prātu.»

465.

Kādam laikraksta «Jaunais Laiks» līdzstrādniekam

Cīrihē MI, gada 15. decembrī (441. lpp.)

Vēstules uzmetums (17072). Pirmpublicējums. Rakstīts uz vienas lapi-

ņas ar 11. decembra vēstules uzmetumu D. Stučkai. Teksts ar zīmuli

pārsvītrots un malā atzīme, ka tas pievienots kādai citai vēstulei.

466.

J. Jansonam (Braunam)

Cīrihē 1911. gada 21. decembrī (442. lpp.)

Atklātne (18358). Pirmpublicējums «Celtne», 1935, 7. nr., 545. lpp.

Datējums noteikts pēc Raiņa piezīmju grāmatiņas. Cīrihes pasta zī-

mogs — 22. 12. 11. Atklātne adresēta: Mr. J. Janson. Bruxel!es, S. Silles,

21 rue Alfred Cluvsenaar.

1 J. Jansona (Brauna) atklātne Rainim 1911. g. 15. dcc. (28728):

«Pēterburgas studentu pulciņa protests man nāca tikpat negaidīts kā

Tev (lasīju viņu varbūt vienā dienā ar Tevi «Jaunajā Laikā»), nevienu

Pēterb[urgas] studentu es nepazistu un ar nevienu nesarakstos. Man

nākas diezgan daudz vēstules Izmainīt ar partijas Jaudim mājās, bet

par šo incidentu tur nav minēts ne vārda. Un vispārini nav nekāda

pamata aizdomām, ka te būtu organizēts vesels «karagājiens» no saāM
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pašu Jauiu puse3. Ne vārdiņš par to nav kritis mūsējo starpā! Stādos

sev to lietu tā priekša, ka min. Pēterbļurgas] studenti paši uz savu

galvu sastādījuši šo protestu, piesūtījuši to zināmām redakcijām un tās

nav liegušas to uzņemt.»

467.

P Daugem

Cirihē 1911. gada 22. decembrī (442. lpp.)

Atklātne (23230). Pirmpublicējums «Celtne», 1935, 10. nr., 767. lpp.

Datējums noteikts pēc Raiņa piezīmju grāmatiņas un Cirihes pasta

zīmoga. Atklātne adresēta: Mr. P. Dauge. Berlin-VVilmersdorf, Prlvat-

klinik L Stenzel, Trautenaustr. 5.

1
Bordigera — piejūras pilsēta Itālijā, 11 km no Francijas robežas.

1 P. Dauge šinī laikā uzturējās Berlīnē, bet 1911. g. dcc. beigās pār-
cēlās uz Itāliju, Ospedaleti sanatoriju. Pirms tam P. Dauge apciemoja
Raini un Aspaziju CirihS.

46U

A. Gulbim

Cīrihē 1911. gada 26. decembri (443. lpp.)

Atklātne (23060). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Raiņa

piezīmju grāmatiņas un Cīrihes pasta zimoga. Atklātne adresēta

A. Gulbim uz Kazaņas ielu Pēterbuigā.

469.

D un P. Stučkām

Cīrihē 1911. gada 30. decembri (443. lpp.)

Vēstule (138459). Pirmpublicējums. Adresāts un datējums noteikti

pēc Raiņa piezīmju grāmatiņas un satura — vēstule rakstīta uz

1911. gada decembrī Izdarītā Raiņa, Aspazijas un P. Danges fotoattēla.

Uz fotoattēla arī Aspazijas un P. Dauges paraksti,

470.

A. Upītim

Cīrihē 1911. gada 30. decembrī (443. lpp.)

Vēstules uzmetums (123759). Pirmfniblicējums A, 1932, 416. nr.,

18. lpp., kā vēstule A. Birkertam, ar redakcionālām atšķirībām. Adre-

sāts noteikts pēc satura.
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' A. UpīSa biogrāfiski kritiskās skices «J. Rainis un vioa dzeja»

manuskripts.
3 «Dzirciemnieku» tehniskais redaktors Rīgā. 1912. g. «Dzlrciemnieki»

Izdeva A. Upiša apcerējumu par Raini atsevišķā grāmatā, bet gadu vē-

lāk tas tika levietots Raiņa Kopotu rakstu 1. sējumā.
• 13. (26.) dcc. vēstulē (107252) A. Upīts rakstīja, ka apsolijis savu

apcerējumu par Raini nolasīt Rīgas strādnieku biedrību rīkotajos literā-

rajos vakaros.

471.

A. Bertoljo

Cīrihē 1911. gada decembrī (444. lpp.)

Tulkojums no itāļu valodā rakstīta vēstules melnraksta (17145). Tul-

kojuma pirmpublicējums. Adresāts un aptuvenais datējums noteikti pēc

satura.

472.

P. Daugem

Cīrihē 1911. gada decembra beigās (444. lpp.)

Vēstule (23233). Pirmpublicējums RGGr, 1976, 118. lpp. Aptuvenais

datējums noteikts pēc satura.

1
P. Dauges, Raiņa un Aspazijas kopējais fotoattēls, kurā uzņemts

1911. g. decembrī Šveicē.

3
1911. gada beigās P. Dauge aizbrauca uz Ospedaleti kūroitu

Itālijā.
3

Resp., P. Dauges manuskriptu «J. Dīcgena dzīve un darbība», kurS
T

bija paredzēts kā priekšvārds J. Dīcgena darbam «Filozofijas akvizits»

un tika publicēts 1912. g. «Domu» 12. nr-ā.



KOMENTĀROS LIETOTIE SAĪSINĀJUMI

A
— žurnāls «Atpūta»

DzD —J. Raiņa kopoti raksti «Dzīve un darbi»

DzV — laikraksts «Dzimtenes Vēstnesis»

f. — fonds

FBR — Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Fundamentālās bibliotēkas

Rokrakstu un reto grāmatu nodaļa
JDL — laikraksts «Jaunā Dienas Lapa»

KR —J. Raiņa Kopotu rakstu zinātniskais Izdevums 30 sējumos

LM I — Literārais mantojums, 1. sēj. R., 1957

LM II — Literārais mantojums, 2. sēj. R., 1961

MVM — žurnāls «Mājas Viesa Mēnešraksts»

RGGr — Raiņa gadagrāmata

UB — «Universālā bibliotēka»

VBR — V. Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēkas Reto grāmatu un

rokrakstu nodaļa



698

DARBU RĀDĪTĀJS

Abstammung dcs Menschen, skat. Cilvēka izcelšanās un dzlmumizlase

Agates naids, skat. Atriebēja

Agra gaita — Raiņa dzejolis, pirmpublicējums krājumā «Klusā grā-
mata» (1909) (1, 323)' — 675

Agra gaita — Raiņa poēmas «Ave soli» nodala, pirmpublicējums žur-

nālā «Auseklis», 1907, 1. nr. (2, 9—24) — 475

Agrumā — Aspazijas dzejolis (1908) — 501

Aijā, žūžū, lāča bērni — latviešu tautasdziesma, Raiņa atdzejojumā

vācu valodā: DzD (1925), ar virsrakstu «Lied von den Bāreu-

kindern» — 472

Ai/gājējas meitenes dziesma — Raiņa dzejolis, pirmpublicējums krā-

jumā «Tie, kas neaizmirst» (1911) (2, 114) — 661

Aiz robežām. lespaidi un uzzīmējumi iz Beļģijas — J. Jansona

(Brauna) raksts (1908) — 501

Almogavaru dziesma — Raiņa dzejolis, pirmpublicējums rakstu krā-

jumā «Atvases», 1908, 2. nr. (5, 234) — 502

Anatēma — krievu rakstnieka L. Andrejeva drāma (1910) — 201

Anfisa — krievu rakstnieka L. Andrejeva luga (1909) — 236, 587

Apcerējumi par materiālisma vēsturi — krievu filozofa G. P|ehanova

darbs vācu valodā (1896) — 276, 566, 609

Apdziedāšanas dziesmas, skat. Apdziedāšanas dziesmas 111 vispārīgiem

latvju dziesmu svētkiem

Apdziedāšanas dziesmas 111 vispārīgiem latvju dziesmu svētkiem —

Raiņa humoristiski satīrisku dzejoļu krājums (1889) (7, 61—91) —

281, 473

Apolons, skat. Belvederas Apolons

Aspazija studējošo latviešu sieviešu apsūdzētājas lomā — Bernes lat-

viešu studenšu polemikas raksts (1909) — 541

Aspazija un viņas dzeja — J. Asara priekšvārds Aspazijas Kopotiem

rakstiem (1904) — 494

Atbilde protestējošām bernietēm — Aspazijas polemikas raksts (1909) —

550, 556

* Seit un turpmāk Raiņa darbiem lekavās norādīts Kopotu rakstu

zināUīiskā izdevuma sējums un lappuses, kur attiecīgais darbs ievietots.
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Atmodusēs saule — Aspazijas dzejolis (1911) — 679

Atuebeja (Agates naids) — Aspazijas luga (saiakstita 1887, publicēta

1893) — 297, 348

Atriebšana — poļu dzejnieka A. Mickevlča dzejolis — 464

Atvērta roka — Raiņa dzejolis, pirmpublicējums krājuma «Gals un

sākums» (1912) (2, 236) — 553

Audēji — vācu dramaturga G. Hauptmaņa drāma (1892) — 122, 586

Ave soli — Raiņa poēma (1910) (2, 5—59) — 35, 39, 44, 48, 140,

238, 281, 356, 475, 538, 551, 588, 594, 657

Avīžnicciska kritika (1905.—1910. g.) — J. Akuratera raksts (1910) —

598

Bals Bābelē, skat. Par Balu Bābelē

Balsis iz miglas — Raiņa dzejolis, pirmpublicējums laikraksta «Dienas

Lapa» literārajā pielikumā, 1905, 239. nr. (1, 221) — 86

Raitā lilija, skat. Baltās Lilijas savienība

Baltās Lilijas savienība — I. Kaijas iecerētais, bet neuzrakstītais ro-

māns — 423, 424, 686

Baltijas kuģniecības vēsture — J. Dambekalna kandidāta darbs Mas-

kavas universitātē — 530

Baltijas revolūcija. Atskats uz 1905. un 1906. gadu. 1. dala — I. Jan-

sona (Brauna) apcerējums (1911, titullapā: 1912) — 451, 484, 667,

689, 690

Balts un sarkans — Aspazijas fantāzija — 133

Balva — V. Plūdoņa sastādītais dzejoju un domugraudu almanahs Jau-

niešiem (1908) — 158, 509, 528

Bartels Turazers — vācu dramaturga F. Langmaņa luga (1897) — 200

Beitrāge zur Geschichte des Materialismus. skat. Apcerējumi par mate-

riālisma vēsturi

Beitrāge zur ākonomischen Materialismus, skat. Kārļa Marksa ekono-

miskās mācības

Belvederas Apolons — I Kaijas luga (1928) — 373, 383. 424, 663,

671

Bibele — jūdalsma un kristletibas reliģisku rakstu krājums — 474

Biesi, skat. Sēcu

Buokiāts — Raiņa dzejolis, pirmpublicējums žurnālā «Svari», 1907,

10. nr. (1, 367, ar virsrakstu «Birokrāts un oidenls») — 475

Birutas Skujenieces pirmās skatuves gaitas— Aspazijas raksts (1931) —

486

Blēdis (Žuļiks) — krievu rakstnieka L Potapcnko luga (1SI0) —

405, 678

F( ass un Rute — Aspazijas drāma (1925) — 577, 603, 620, 623

boriss, skat. Boiiss Godunovs
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Boriss Godunovg — krievu dzejnieka A, Pušklna traģēdija (1825),

Raipa atdzejojumā: MVM. 1898. 3.-5. oi. — 160, 262, 275, 280.

282. 289, 385, 387, 390, 410, 537, 586, 616, 670

Brālis un māsa — vācu dzejnieka J. V. Gētes drāma (1776). Aspazijas

tulkojumā: J. V. Gētes «Rakstu» 6. sēj. (1904) — 159, 218,

405, 678

Brands — norvēģu dramaturga H. Ibsena dramatiska poēma (1866) —

160, 586

Braut von Messina, skat. Meslnos līgava

Brēķis — vēcu dzejnieka un mākslinieka V. Buša humoristisks dzejo

jums, Raipa atdzejojumā: grāmatā «Drošsirdīgā meldcrmeita. Brfi

ķis. Tabakas šņauciens. Ar bildēm no Vilhelma Buša» (1910) (8

378—379) — 617

Brīnumdaris — Aspazijas dzejolis (1903) — 501

Brīnumus stāsta — B. Skujenieces dzejolis (1909) — 530, 531, 558

Budistu katķisms — amerikāņu teozofa H. S. Olkota apcerējums (1881

latviski 1908) — 117, 514

Buržuāziskais individuālisms un proletāriskais sabiedriskums — J. Jan

kava raksts (1907) — 477

Caratustra, skat. Tā runāja Zaratustra

Ceļojums pa Harcu — vācu dzejnieka H. Heines darbs (1826) — 669

Cerība uz svētību — niderlandiešu rakstnieka H. Heiermansa drāma

(1900) — 385

Cienīgtēvu gaudu dziesma — Aspazijas dzejolis, pirmpublicējums «Vir-

puja kalendārā 1907. gadam» (1906) — 462

Cietumā — nezināma autora prozas darbs Raiņa tulkojumā, pirmpub-

licējums «Virpuļa kalendārā 1907. gadam» (1906) — 466

Cik tālu tiki? — Aspazijas dzejolis 11909), pirmpublicējumā ar Raiņa

parakstu — 519, 528

Cilvēcības gods — Raiņa dzejolis, pirmpublicējums rakstu krājumā

«Atvases», 1908, 2. nr. (5, 217) — 502

Cilvēka dzīve — krievu rakstnieka L. Andrejeva luga (1907) — 330,

337, 650, 662

Cilvēka izcelšanās, skat. Cilvēka izcelšanās un dzlmumizlase

Cilvēka izcelšanās un dzimumizlase — angļu dabaszinātnieka C. Dar-

vina apcerējums (1871) — 210, 572

Ciņa, skat. Cīņa par nākamibu

Ciņa dēl tikumiskiem problēmiem — A. Deglava raksts (1908) —

520, 521

Cīņa par nākamibu — Aspazijas novele (1894) — 75, 494

Dantona nāve — vācu rakstnieka G. Bīhnera drāma (sarakstīta 1835,

publicēta 1879), Raiņa tulkojumā: žurnālā «Vārpas», 1908, I.—

4. nr. — 118, 122, 411, 510

Dantons, skat. Dantona nāve
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Darbs —
J. Jankava sastādītā sindikālistu gadagrāmata (1907) — 83,

492, 496, 498, 513

Darbs kad beigts — V, Egliša dzejolis (1911) — 649

Darbs un pūles — P. Piliņa plānotais, bet neizdotais rakstu krājums —

482

Darbu darbs — Raiņa dzejolis, pirmpublicējums krājumā «Klusā grā-
mata» (1909) (1, 422—423) — 268

Das Kapital. Kritik der politischen Okonomie, skat. Kapitāls
Dažas piezimes garāmejot — K. Ducmaņa raksts (1908) —

519

Dažas piezīmes par kādu kritiku — K. Landera raksts (1908) — 520

Dēlam — V. Egliša dzejolis (1911) — 649

Dēmons — krievu dzejnieka M. Ļermontova poēma (1829—1841), Raiņa

atdzejojumā: MVM, 1898, 1., 2. nr. (8, 5—38) - 220, 262, 275,

280, 282, 289, 380, 385, 387, 616, 670

Der Fuchs, skat. Lapsa

Dernier jour, skat. Uz nāvi notiesātā pēdējā diena

Deviņdesmit trešais gads — franču rakstnieka V. Igo romāns (1873) —

514

Dibenā
—

krievu rakstnieka M. Gorkija luga (1902) — 359

Die Mvstik, die Kūnstler und das Leben, skat. Mistika, mākslinieki un

dzīve

Die sexuelle Frage, skat. Dzimuma jautājums

Dienas laikraksta uzdevumi — Aronu Matīsa raksts (1910) — 614

Dienu rituma — Aspazijas dzejolis (1908) — 501

Divi bruņinieki — vācu dzejnieka H. Heines dzejolis (1851) — 543

Divi virzieni sabiedriskā kustībā — A. Deglava raksts (1910) — 638

Domas par jaunlaiku literatūru — J. Jansona (Brauna) apcerējums (I —

1892, 11
— 1893) — 158, 535

Domas par latviešu literatūru, skat. Domas par jaunlaiku literatūru

Drāmas teorija un tehnika — H. Slaga darbs — 646

Dravnieka vārdnīca, skat. Vācu-latviešu vārdnīca

Droša cīna — Raiņa dzejolis, pirmpublicējums žurnālā «Vārpas», 1908,

3. nr. (5, 244) — 510

Drošsirdīga meldermrita — vācu dzejnieka un mākslinieka V. Buša

humoristisks dzejojums (1872), Raiņa atdzejojumā: grāmatā «Droš-

sirdīgā meldermeita. Brēķis. Tabakas šņauciens. Ar bildēm no Vil-

helma Buša» (1910) (8, 377—378) — 617

Dubļi Ķemeros — Raiņa epigramma, pirmpublicējums «Virpuļa kalen-

dārā 1907. gadam» (1906) (7, 193) — 466

Dullais Dauka — Sudrabu Edžus stāsts (1900) — 292, 623

Dvēsles brauciens ellē — Aspazijas fantāzija — 35

Dreja un kultūra — K. Skalbes raksts (1906) — 494

Dzimtenē — A. Kancāna (?) dzejolis (1908) —
499

Dzimtenei — B. Skujenieces dzejolis (1909) — 568
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Dzimuma jautājums — šveiciešu psihiatra un neiropatologa O. Forela

darbs (1905) — 687

Dzīves apnikums — Raiņa dzejolis, phmjHiblicējums žurnālā «Vārpas»,

1908, 3. nr. (1, 401, ar virsrakstu «Patet janua, cxi») — 510

Dzīves sējējs — Raiņa dzejolis, pirmpublicējums žurnālā «Rīts», 1907,

1. nr., ar virsrakstu «Apstulbis tu domās stāvi» (1, 336) — 631

Dzīvības trauks — Raiņa dzejolis, pirmpublicējums žurnālā «Auseklis»,

1907, 2. nr. (1, 426) — 475

— itāliešu rakstnieka G. d'Annuncio drāma (1899) — 159,

537

E. Birznieka-Upīša loma Raiņa darbu izdošanā — I. Riekstiņa raksts

(1965) — 463, 471

Egmonts — vācu dzejnieka J. V. Gētes traģēdija (1788), Raiņa tulko-

jumā 1904. gr — 156, 162, 397, 534, 539, 674

Ekonomiskās mācības, skat. Kārla Marksa ekonomiskās mācības

Elga — Zeltmata novele (1910) — 632

Elku kalpiem — Apsesdēla dzejolis (1907) — 480

Es ar! — Raiņa dzejolis, pirmpublicējums žurnālā «Svari», 1907, 5. nr.

(1, 365) — 475

Es kaunos... — J. Vainovska raksts (1911) — 687

Fauni vai klauni? —
J. Jansona (Brauna) apcerējums (1908) — 114,

451, 560, 579, 599

Fausts — vācu dzejnieka J. V. Gētes dramatiska poēma (I — 1808,

II — 1832), Raiņa atdzejojumā: MVM, 1897, 1.—12. nr. (16) — 87,

150, 210, 216, 220, 231, 284, 294, 303, 346, 380, 384, 386, 387,

389, 390, 410, 528, 551, 572, 573, 586, 668—670

Frst auf Solhaug, skat. Svētki Solhaugā

Fiat justitia! — Raiņa dzejolis, pirmpublicējums krājumā aTālas no-

skaņas zilā vakarā» (1903) (1, 144—149) — 74

Fiesko, skat. Fiesko sazvērestība Dženovā

Fiesko sazvērestība Dženovā — vācu dzejnieka F. Sillera drāma

(1783) — 296, 626

Filozofijas akvizīts — vācu filozofa J. Dīcgena darbs (1887, latviski

1911) —
696

Filozofiskā stratēģija — A. Deglava iecerētais, bet acīmredzot neuzrak-

stītais apcerējums — 529

Florian Geyer, skat. Florians Geijers

Florians, skat. Florians Geijers

Florians Geijers — vācu rakstnieka G. Hauptmaņa luga (1896) — 170,

543

Francijas sievietes, skat. Sievietes franču revolūcijā

Frau, skat. Sieviete un sociālisms

Friedenslest, skat. Mieia svētki
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Gada apskats — Aspazijas dzejolis, pirmpublicējums «Virpuja kalen-

dārā 1907. gadam» (1906) — 462

Gadu maiņā — «Jaunās Dienas Lapas» redakcijas raksts (1910) — 636

Gaidas pirmā milestiba — I. Kaijas romāna «ledzimtais grēks» 1. daja

(1913) — 383

Gals un sākums — Raiņa d/ejoju krājums (1912) (2, 197—408) —

553, 591, 638 .

Garām! — Raiņa dzejolis, pirmpublicējums Rigas Latviešu biedribas

«Derīgu grāmatu nodaļas kalendārā 1904. gadam» (1903) (l,

242) — 86

Geschvvister, skat. Brālis un māsa

Giljotīna — beļģu dzejnieka A. Žiro dzejolis, Raiņa atdzejojumā:

«Dienas Lapa», 1895, 229. nr., ar virsrakstu «Galvas! Galvas!»

(8, 270) — 466

Godunovs, skat. Boriss Godunovs

Grāfs Montē Kristo — franču rakstnieka A. Dimā (tēva) romāns

(1845—1846) — 667

Grāmatas un to krātuves — rakstu krājums (1966) — 516

Gudriba un liktenis — beļģu rakstnieka M. Meterllnka filozofisku

eseju krājums (1898) — 52

Guna, skat. Sidraba šķidrauts

Gundabs — E. Cālīša drāma (1910) — 236. 587

Gurstot — Apsesdēla dzejoļu krājums (1907) — 495

Ģirts Vilks — Raiņa luga, pirmpublicējums žurnālā «Rīts», 1907,

5 /6. nr. (9, 315—354) — 100, 281, 323, 483, 507

Hamlets — angļu dramaturga V. Šekspīra traģēdija (1601) — 359

Hannele (Hanneles debesbrauciensl — vāca dramaturga G. Hauptmaņa

luga (1894), Raiņa tulkojumā: «Mājas Viesa» literārajā pieli-

kumā, 1898. 20.-23. nr. — 62, 64, 67, 68, 390, 403, 487, 489

Harca ceļojums, skat. Ceļojums pa Harcu

Hartmaņa neapzinošā filozofija — A. Deglava priekšlasījums (1906) —

466

Hartmaņa neapzinošā filozofija — A. Deglava nepublicētais darbs —

467

Helgelanes varoņi — norvēģu dramaturga H. Ibsena luga (1858, lat-

viski 1910, ar nosaukumu «Ziemeļu varoņi») — 359

Henrik Ibsen, skat. Henriks Ibsens

Henriks Ibsens — krievu tilozofa G. PJehanova darbs (1906, vācu

valodā 1908) — 515

Homo sapiens — polu rakstnieka S. Pšiblševska romāns (1895—1898) —

208. 571

Ideāls — Raiņa dzejolis, pirmpublicējums rakstu krājumā «Atvases»,

1908, 2. nr. (1, 368) — 502
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lepazīšanās ar Raini Lugānfi — E. Biiznieka-Upiša raksts (1946) —

470, 473

leskaņa — Raipa poēmas «Ave sol!» levaddaļa, pirmpublicējums žurnālā

«Auseklis», 1907, 1. nr, (2, 7—B) — 475

Ikdiena — B. Skujenieces dzejolis (1909) — 568

Iliada — sengrieķu dzejnieka Homēra episka poēma — 680

Imants — Raiņa nepabeigtā luga (14, 5—148) — 658, 669

Indiāni — R. Blaumaņa drāma (1904) — 359

Indulis, skat. Indulis un Ārija

Indulis un Ārija — J. Lautenbaha luga (1911) — 348

Indulis un Ārija — Raiņa luga (1911) (10, 5—306) — 348, 359, 367,

368, 375, 378, 379, 384, 386, 387, 390, 404, 409—413, 426, 427,

434—436, 442, 457, 650, 652, 660, 664, 666. 669, 671. 672, 680,

683, 684, 689—693

Īsas atmiņas par 905. gada darbinieku dzīvi emigrācijā Baku pilsēta —

E Birznieka-Upīša raksts (1963) — 473

Ivandes mīlestība, iesp., Gaidas pirmā milestiba

Izdevniecība «Dzirciemnieki»
—

K. Egles raksts (1966) — 516

Izdzēsta gaismiņa — J. Kļaviņa stāsts (1907) — 478

lz lielo cilvēku mājas dzīves — «emigrantu dokumenti, pasniegti no

J. Raiņa», pirmpublicējums žurnāla «Auseklis», 1907, 2. ar. —

476

lz manas dzīves — vācu sociāldemokrāta A. Bēbeļa autobiogrāfiskais

darbs (I — 1910, II — 1911) — 285

Jahschens, skat. Jāzeps un viņa brāļi

Jaquerie, skat. 2akērija

Jauna cēlējs — Raiņa dzejolis, pirmpublicējums žurnālā «I/glitība»,

1909, 1. nr., dzejoļu kopā «Sentences» (1, 398) — 518, 528

Jauna parādība latviešu avīžniecībā — anonīms raksts laikrakstā

«Ziemelis» (1910) — 624

Jaunais spēks — Raiņa dzejoļu krājums (1907) (1, 269—298) — 25,

27. 29, 37, 43, 44, 115, 471, 473

Jaunatrasti 450 Raiņa raksti
—

A. Birkerta raksts (1957) — 462

Jaunatrasti Raiņa zinātniski raksti — A. Birkerta raksts (1958) —462

Jauni avoti — A. Upiša romāns (1909) — 449, 663

Jaunstrāvniece Nīna — J. Upiša raksts (1977) — 458

Jāzepiņš, skat. Jāzeps un viņa brāļi

Jāzeps Ēģiptē — nezināma ebreju autora luga — 329, 375, 646

Jāzeps un viņa brāli — Raiņa luga (1919) — 174, 546, 548, 565. 591

J. Dīcgena dzīve un darbjba — P. Dauges raksts (1912) — 6%

J. Rainis — R. Klaustiņa raksts (1908) — 506

J. Rainis. Biogrāfiska skice — A. Birkerta apcerējums (1912) — 660

J. Rainis un viņa dzeja — A. Upiša apceiējums (1912). — 696
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Jūtu pasaule — Zvārguju Edvarda sastādītā dzejas antoloģija (1909) —

158, 509, 528

Kā atdzima misticisms? — J. Jankava raksts (190G) — 474

Kabate und Liebe, skat. Mīla un viltus

Kad mēs, miroņi, mostamies, skat. Kad mēs, mirušie, mostamies

Kad mēs, mirušie, mostamies — norvēģu dramaturga H. Ibsena lugā

(1899) — 359

Kad pusnakts pāri, maskas krīt — J. Jankava brošūt* (1913) —

500

Kāds «Apiņjānisma» uzbrukums Jaunajam Rīgas teātrim — H. Asara

raksts (1910)—592
Kad sarma gulstas — J. Vecozola stāsta «Strādnieces dēls» fragments

(1908) — 505

Kāds jauneklis meiteni mīlē — H. Heines dzejolis — 543

Kads labums mums no mūsu studējošām sievietēm? — Aspazijas raksts

(1909) — 146, 168, 525, 541, 563

Kains
— angļu dzejnieka Dž. G. Bairona poēma (1821), Raiņa atdze-

jojumā: cittautu literatūras krājumā «Cittautu Raža», 11, 1901 —

411

Kajs Grakhs — franču dzejnieka M. Z. Senjē drāma (1792) —• 681

Kalendārs, skat. Virpulis. 1907. g.

Kalendārs, skat. Virpulis. 1908. g.

Kalendārs, arī Kalendris, skat. Virpulis. 1909. g.

Kapitāls — K. Marksa darbs (I — 1867. II — 1885, 111 — 1894) — 111.

116, 140, 284, 285, 287, 321, 342, 377, 379, 457, 498, 522. 617—

619, 642, 652

Karā kauta dvēselīte — Raiņa dzejolis, pirmpublicējums krājuma

«Klusā grāmata» (1909) (1, 445—450) — 141, 524

Kārla Marksa ekonomiskas mācības — vācu sociāldemokrātijas darbi-

nieka X, Kautska apcerējums (1887, latviski K. Zuša tulkojumā

1910) — 116, 140, 154, 171, 199, 206, 252, 262, 276, 287, 513, 522

532, 543, 566, 598, 603, 609, 617, 625. 629, 642

Kārja Marksa un Fridriha Engelsa «vēstures filozofija» — A. Deg

lava (?) raksts (1907) — 52, 482

Kas bija pirmā dzejniece (par Deboras dziesmu) — Ralna apcerējums,

pirmpublicējums MVM, 1899, 3. nr., ar Aspazijas parakstu — 30

Kas ir «Uguns un nakts»? — R. Pelšes raksts (1911) — 655

Kaspars un Biruta — A. Gulbja luga (sarakstīta 1910—1912, publicēta

1919) — 144, 303, 572, 646

Kā tika izdots Raiņa «Jaunais spēks»? — I. Riekstiņa raksts (1964) —

471

Kāzas Zoslēnos — J. Mieža-Mezevska viencēliens (1904) — 210

Klaustiņa vēsture, skat. Latviešu rakstniecības vēsture skolām
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Klusa grāmata — Raiņa dzejoļu krājums (1909) (1, 299—450) — 161,

183, 187, 197. 199, 205, 207, 211, 219, 228, 237, 251, 258, 262,

277, 281, 285, 287, 291, 293, 294, 300. 304, 306, 323. 334, 410,

451, 452, 457, 473, 517, 519, 521, 525, 526, 529, 532, 541, 552,

554, 563, 569, 573, 581, 591, 596, 604, 606, 607, 613, 617, 618,

621, 625, 629—631, 633, 637, 662

Klusa nakts — A. Kancāna (?) dzejolis (1908) — 499

Klusie kapi — Raiņa dzejolis, pirmpublicējums žurnālā «Rīts», 1907,

13. nr., ar virsrakstu «Nezināmie kapi» (1, 317) — 631

Konversācijas vārdnīca — J. Dravnieka un I. Alunāna (1891—1898) un

Rīgas Latviešu biedrības Derīgu grāmatu nodaļas izdevums (1906—

1921) — 12, 28, 108, 462, 467, 489, 510

Kopkase (Zemnieka pūrs, 2. sēj.) — V. Šiliņa apcerējums (1908) —

112, 512

Kopums. I — Raiņa sastādītais un rediģētais rakstu krājums (1907) —

27. 36, 37, 41—44, 46, 74, 85, 115, 141, 465, 468, 469, 471,

473, 480

Kopums. II — sagatavotais, bet neizdotais rakstu krājums — 37, 42, 46,

49, 54, 56, 59, 62, 71, 80, 81, 83, 84, 100, 116, 119, 178, 448, 480,

482, 484, 497, 513, 543

Kopums. 111 — plānotais, bet neizdotais rakstu krājums — 46

Kraft und Stoff, skat. Spēks un viela

Kredīts — A. Deglava humoreska, pirmpublicējums «Virpuja kalen-

dārā 1908. gadam» (1907) — 481

Kreisā puse — Raiņa dzejolis, pirmpublicējums žurnālā «Izglītība»,

1909, 1. nr., dzejoļu kopā «Sentences» (1, 404, ar virsrakstu «Kreisā

pusē») — 518, 528

Krislits — Raiņa dzejolis, pirmpublicējums žurnālā «Auseklis», 1907,

2, nr. (1, 330, ar virsrakstu «Krislits un laiks») — 475

Kristīgā draudze un kristīgā baznīca — A. Deglava priekšlasījums

(1907) — 474

Kritik der reinen Vernunft, skat. Tīrā prāta kritika

Krītošas zvaigznes — Raiņa dzejolis, pirmpublicējums žurnālā «Izglī-

tība», 1909, 11. nr. (2, 321—322) — 565

Kropļi — A. Gulbja traģēdija (1907) — 491

Krusts — Raiņa dzejolis, pirmpublicējums žurnālā «Svari», 1907, 5. nr.

(5, 231) — 475

Kfinstler und Leben, skat. Mistika, mākslinieki un dzīve

Lābans un viņa cīņu biedri — A. Gulbja iecerētais, bet neuzrakstītais

romāns — 646

Lāča bērni — J. Akuratera luga (1910) — 628

Lāčplēsis — A. Pumpura eposs (1888) — 586

Lager, skat Vallenšteina nometne
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Laika noskaņas — Aspazijas dzejolis, pirmpublicējums «Virpuļa ka

lendarā 1907. gadam» (1908) — 19, 462

Laime — V. Egliša dzejolis (1911) — 649

Lapsa — vācu dzejnieka un mākslinieka V. Buša humoristisks dze-

jojums — 182, 551

Latvieši (AanjniH) — Raiņa apcerējums; pirmpublicējums krieva

valodā grāmatā «OopMN HamionaAbHoro ahidkomhh b coßpeMes-

hwx rocyAapcTßax. ABCTpo-BeHrpmi. Pocchs. īe-pMaHiis» (1910), ai

parakstu R. Pētersons (18, 403—439) — 497, 528, 530

Latviešu inteliģences rezolūcija — Raiņa sastāditais dokuments, pirm-

publicējums laikrakstā «Pēterburgas Avīzes», 1905, 29. nr. (18.

370—375, ar virsrakstu «Latviešu inteliģences darbinieku prasība

pēc pilsoniskām tiesībām Latvijā») — 30, 77, 474

latviešu kritika mākslas un zinību Jautājumos — M. Valtera apce

rējums (1908) — 515, 529, 579

Latviešu literatūra ceļa Jutīs — domājams, Raiņa iecerēts, bet neuz-

rakstīts raksts vai rakstu apkopojums — 281

Latviešu literatūra (Materiāli latviešu rakstniecības vēsturei) — Lī-

gotņu Jēkaba darbs (1906) — 29, 473, 474, 495

Latviešu literatūras vēsture — Līgotņu Jēkaba darbs (1908) — 129,

130, 136, 137, 518, 535

Latviešu rakstniecības vēsture skolām — R. Klaustiņa darbs (1907) —

535

Latviešu rakstniecība. 1910. gada pirmā puse — A. Upīša raksts

(1910) — 632

Latviešu studējošās sievietes, skat. Kāds labums mums no mūsu stu-

dējošām sievietēm?

Latviešu tautas pasakas — A. Lerha-Puškalša sastādītais pasaku un teiku

krājums (I—VII, 1891—1903, sākot ar V, — «Latviešu tautas teikas

un pasakas») — 52, 108, 183

latviešu teātra attīstībai. Dramaturģiskas skices — J. Dubura raksts

(1911) — 646

Latviešu teātra vēsture — K. Kundzlņa darbs (I — 1968, II —

1972) — 517

Latviešu vārdnīca — K. K. Ulmaņa un G. Bražes vārdnīca (I — 1872,

n — 1880) — 52, 62, 180, 550

Latviešu zemnieks — F. Roziņa darbs (1904, papildināts Izdevums —

1906) — 515

Latvijas Komunistiskās partijas vēstures apcerējumi (I — 1961, II —

1965, 111 — 1981) — 451, 675

Latvijas skolotāji un skolu jaunatne 1905. gada revolūcijā — J. Ru-

berta apcerējums (1965) — 469

Laupītāji — vācu dzejnieka F. Sillera traģēdija (1781), Raiņa un

Aspazijas tulkojumā 1910. g. — 115, 116, 128, 129, 134, 139,
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140, 146, 148, 151, 157, 159, 160, 167, 171, 182, 183, 197, 199,

275, 280, 515, 522, 524—526, 536, 537, 540, 551, 552, 571, 612,

616

Lauztās lilijas — Zeltmata Kopotu rakstu 2. sējums (1909) — 632

Le dernier jour, skat. Uz nāvi notiesātā pēdējā diena

Le dernier jour d' un condamnē, skat. Uz nāvi notiesātā pēdējā diena

Lettisches W6rterbuch, skat. Latviešu vārdnīca

Līdzsvarā — F. Mierkalna luga (1907) — 476

Lielais miers — Raiņa dzejolis, pirmpublicējums žurnālā «Svari», 1907,

7. nr. (1, 331) — 475

Lielās acis — Raiņa dzejolis, pirmpublicējums krājumā «Vētras sēja»

(1905) (1, 202) — 86

Liesma — A. Deglava romāns (1898) — 460

Liesma un varons — Raiņa dzejolis, pirmpublicējums žurnālā «Nā-

kotne», 1906, 2. nr. (1, 277) — 459

Liriskā biogrāfija — Aspazijas dzejoļu krājumi «Saulains stūrītis»

(1910), «Ziedu klēpis» (1911) un «Raganu nakts» (1923) — 552

Literārais mantojums — materiālu krājums par Raiņa dzīvi un daibu

(I — 1957, II — 1961) — 457, 630, 668

Literatūras vēsture, skat. Latviešu literatūra (Materiāli latviešu rakst-

niecības vēsturei)

Literatūras vēsture, skat. Latviešu literatūras vēsture

Livlāndisches Sagenbuch (Livl;indische Sagen), skat. Livonijas teiku

grāmata

Livonijas teiku grāmata —
F. Bincmana sastādītais teiku krājums

(1897) — 108, 183, 375, 411, 664

Madonnas, iesp., Mātes

Māksla un strādnieku biedrības — nenoskaidrota autora ( pp-) raksts

laikrakstā «Jaunais Laiks» (1911) — 691

Maldu zvaigzne — J. Akuratera fantāzija (1907) — 75, 494

Mans brālis — Raiņa dzejolis, pirmpublicējums žurnālā «Rīts», 1907,

36./48. nr. (2, 186) — 491

Maiia Stuart, skat. Marija Stjuarte

Marija Stjuarte — vācu dzejnieka F. Sillera luga (1801), Raiņa tulko-

jumā 1906. g. — 9, 12, 321, 362, 411, 461, 641

Marksa ekonomiskās mācibas, skat. Kārļa Marksa ekonomiskās mācibas

M. Ārona tautas dziesmas, skat. Mušu tautas dziesmas

Marx oekonomische Lehren, skat. Kārļa Marksa ekonomiskās mācibas

Materiālisms, skat. Apcerējumi par materiālisma vēsturi

Materiālisms un empiriokriticisms — V. I. Ļeņina apcerējums (1909) —

449, 607

Mātes — I. Kaijas luga (1928) — 663

Maza vārdnīca no J. Vidiņa, skat. Vācu-latviešu vārdnīca

Mazais brālis — Aspazijas dzejolis (1907) — 475
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Mazgruntniecība un viņas literārtskle tiesneši — J. Jankava raksts

(1911) — 663

Mazie darbi — Raipa dzejolis, pirmpublicējums laikrakstā «Dzīve»,

1909, 11. nr. (1, 382) — 594

Mazie Dunduri — Raipa un P. Stučkas humora un satīras krājums

(1888) (7, 5—60) — 281

Mazsaimniecības un kooperācija — «Pellervo» biedriba un kooperā-

cijas Somijā (Zemnieka pūrs, I. sēj.) — V. Šiliņa apcerējums

(1908) — 112, 512

Meitenes lūpiņas — Raiņa dzejolis, pirmpublicējums MVM, 1897, 3. nr.,

ar virsrakstu «Sarkanās lūpiņas» (5, 205) — 693

Meitenes mirte — Aspazijas tēlojums (1909) — 133, 149, 157, 170,

527, 545

Melnās maskas — krievu rakstnieka L. Andrejeva drāma (1008) —

159, 537

Mesīnas līgava — vācu dzejnieka F. Sillera traģēdija (1803) — 220,

577

Mēs neaizmirsīsim — Raiņa dzejolis, pirmpublicējums žurnālā «Ausek

lis», 1907, 1. nr. (5, 233) — 475

Miera svētki — vācu dramaturga G. Hauptmaņa luga (1890, latviski

1911) — 359

Miglā —
A. Benjamiņa luga (1895) — 537

Mīla un viltus — vācu dzejnieka F. Sillera drāma (1784) — 116 151.

156, 159, 160, 522

Mistika, mākslinieki un dzive — austriešu filozofa R. Kasnera apce-

rējums (1900) —
52

Mujķa Jānis — krievu rakstnieka Ļ. Tolstoja pasaka (1886) — 524

Mūsu dzīves dienas, skat. Mūsu mūza dienas jeb Studentu mīlestība

Mūsu kultūras stāvoklis — V. Oglīša priekšlasījums (1908) — 515

Mūsu mākslas motīvi — latviešu rakstnieku dekadentu manifests

(1906) — 467

Mūsu mūža dienas jeb Studentu mīlestība — krievu rakstnieka L An-

drejeva luga (1908) — 201, 258, 566, 601, 642

Mūsu senči — A. Alunāna luga (1905) — 329

Mūsu tautas dziesmas —
Aronu Matisa sastāditais tautasdziesmu klā-

jums (1888) — 52

Mūsu zeme — Raiņa dzejolis, pirmpublicējums žurnālā «Rīts», 1907,

36./48. nr. (5, 239) — 491

Mūza mājās — Raiņa dzejoļu krājums (1923) (5, 5—120) — 640

Myten, Sagen und Legenden der Zamaiten (Litauer), skat. Zemaišu

(lietuviešu) mīti, teikas un leģendas

Nabaga brālis — Raiņa dzejolis, pirmpublicējums žurnālā «Svari»,

1907, 7. nr., ar virsrakstu «Viens paliek» (1, 314) — 475, 631

Nāci — A. Kancāna (?) dzejolis (1908) — 499
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Nākotnes skaņas — Leimaņu Jāņa sastādītais dzejoju krājums (1905) —14

Nātans Gudrais — vācu rakstnieka G. E. Losinga drāma (1779), Raiņa

tulkojumā: MVM, 1899, 5.-9. nr. — 160, 538

Nāves pagalmos — Aspazijas tēlojums (1908) — 544

Neaizsniegts mērķis — Aspazijas luga (1895) — 159, 200, 210, 534,

616

Neapzinošā filozofija, skat. Hartmaņa neapzinošā filozofija

Neatturamais — Raiņa dzejolis, pirmpublicējums žurnālā «Auseklis»,

1907, I. nr. (1, 415, ar virsrakstu «Saules grieži») — 475

Neģēlīgs apmelojums — anonīms raksts laikrakstā «Tautas Tiesības»

(1906) — 462

Nekas vairs nav drošs — Aspazijas satīra, pirmpublicējums «Virpuja

kalendārā 1907. gadam» (1906) — 462

Nerrs Tantris — vācu rakstnieka E. Harta drāma (1907) — 359, 658

Nibelungi (Nibelungas), skat. Nibelungu gredzens

Nībelungu gredzens: Reinas zelts (1854), Valkīra (1856), Zigfrīds (1871),

Dievu mijkrēslis (1874) — vācu komjjonista R. Vāgnera operu

cikls — 127, 165, 220

Nogrimušais zvans — vācu dramaturga G. Hauptmaņa luga (1896),

Raiņa tulkojumā: MVM, 1898, 7.—12. nr. — 149, 150, 157, 216,

224, 231, 294, 485, 528, 534, 682

Noslēpumainā I, 11, 111
...

un ...
— S. Vieses raksts (1980) — 637

Novj, skat. Hoßb

Noziedznieki (Noziedznieks) — L. Skujenieces nepabeigtais stāsts —

195, 559, 561, 562 -

Obriv, skat. 06pwB

Odiseja — sengrieķu dzejnieka Homēra episka poēma — 680

Olimpa kandidāts — A. Deglava humoreska (1908) — 527

Otello — angļu dramaturga V. Šekspīra traģēdija (1604) — 30, 156,

160, 474, 533

Pamata mācibas tautsaimniecībā — rakstu krājums (1907) — 129,

516

Par Balu Bābelē — vācu rakstnieka O. Haitlēbena dzejolis, Raiņa at-

dzejojumā: MVM, 1899, 4. nr. — 30

Pārcilvēki un sabiedriskie, skat. Vienpadsmitā stundā

Par dejas brīvību — Raiņa satīra, pirmpublicējums «Virpoja kalendārā

1907. gadam» (1906) (7, 190—192) — 19, 466

Par dekadenci — Raiņa raksts (sarakstīts 1908, publicēts 1957) —

503

Par demokrātiju Amerikā — franču vēsturnieka un sociologa A. Tokv

vila apcerējums (1835) — 594, 598

Pārdomas par vardarbību — franču filozofa 2. Sorela apcerējums

(1906) — 514
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Pār dzimtenes laukiem — Raiņa dzejolis, pirmpublicējums rakstu krā-

jumā «Kopums. I» (1907) (6, 15—17) — 74, 141

Par franču revolūcijas sievieti, skat. Sievietes franču revolūcijā

Pārītim, kas bija sabāries un atkal salabis — Raiņa dzejolis, pirm-

publicējums krājumā «Mūza mājās» (1923) (5, 47) — 640

Par jaunāko vācu literatūru — Raiņa iecerētais raksts — 502

Par laulibas izcelšanos un attīstibu — Aspazijas sagatavotais priekšla-

sījums (1906) — 467

Par mūsu tautskolu — K. Dēķena raksts (1911) — 338, 650

Par piemiņu Ādolfam Hertelim — Raiņa dzejolis, pirmpublicējums

krājumā «Klusā grāmata» (1909) (1, 325) — 473

Par Raiņa dzejas stilu —
J. Jankava raksts (1911) — 663

Pasaciņa — Aspazijas dzejolis (1902) — 506, 575

Pasaules gals — franču rakstnieka un astronoma K. Flamariona ro-

māns (1894) — 667

Pases revīzija — Aspazijas oriģināldzejolis vai tulkojums, pirmpubli

cējums «Virpuļa kalendārā 1907. gadam» (1906) — 462, 466

Fastara diena — Raiņa dzejolis, pirmpublicējums krājumā «Tālas no-

skaņas zilā vakarā» (1903) (I, 150—152) —494, 669

Patiesība
— Aspazijas poēma (1900) — 74

Patiesība — P. Pekmaņa pasaka (1907) — 480

Patiesība par mūsu sociāldemokrātiem — nenoskaidrota autora (S. P.)

raksts laikrakstā «Rigas Avize» (1906) — 459

Patrioti — A. Deglava romāna «Rīga» 1. daja (JDL, 1911—1912) — 665

Pazudušais dēls — R. Blaumaņa drāma (1893) —
359

Pēc 10 gadiem — amerikāņu rakstnieka E. Sinklera apcerējums —

62, 489

Pedagogi — A. Birkerta romāns (1907) — 518

Pēdējā diena, skat. Uz nāvi notiesātā pēdējā diena

Pelēkā akmeņa stāsts, skat. Zem ābeles

Pelēkais barons — V. Egliša dzejojums (1909) — 252, 598

Pēterburgas dūksnājā, skat. Pēterburgas dzīves dūksnājā

Pēterburgas dzīves dūksnājā — krievu rakstnieka V. Krestovska ro-

māna «neTep6yprcKHe Tpyrnp6w» dramatizējums — 234, 585

PiccolominĻ skat. Pikolomīni

Piedzērušā tauta — Raiņa dzejolis, pirmpublicējums krājumā «Klusā

grāmata» (1909) (1, 359—360, ar virsrakstu «Piedzērusi tauta») —

624

Pie upes krasta — Raiņa dzejolis, pirmpublicējums «G. Landsberga

Latviešu kalendārā ar bildēm 1909. gadam» (1908) (1, 427, ar virs-

rakstu «Daugavas krasti») — 525

Pie vēstures ugunskura (Ugunskurs), skat. Sievietes franču revolūcijā

Piezīmes par latviešu teātri — J. Akuratera raksts (1911) — 680
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Piezīmes par mūsu literatūru —
J. Jansona (Brauna) raksts (1908) —

544

Piezīmes par mūsu literatūru — J. Jansona (Brauna) raksts (1910) —

578

Pikolomīni — vācu dzejnieka F. Sillera drāma (iestudēta 1799), trilo-

ģijas «Vallenšteins» 2. daļa — 156

Pirmā dzejniece, skat. Kas bija pirmā dzejniece (par Deboras dziesmu)

Pirmā dzirkstele, skat. Sievietes franču revolūcijā
Pirmais ierosinājums par 1905. g. revolūcijas vēstures rakstīšanu —

Raiņa raksts, pirmpublicējums DzD (1925) (18, 440—443) — 484

Pirmie upuri — Raiņa dzejolis, pirmpublicējums krājumā «Vētras sēja»

(1905) (1, 261) — 86

Plisch und Plum, skat. Plišs un Plums

Plišs un Plums — vācu' dzejnieka un mākslinieka V. Buša humoris-

tisks dzejojums (1882) — 182, 551

Pollice verso — krievu rakstnieka A. Lugovoja stāsts vācu valodā

(1891) — 571

Pompeja, skat. Pompejas pēdējās dienas

Pompejas pēdējās dienas — angļu rakstnieka E. Bulvera-Litona ro-

māns (1834) — 380, 667

Poruks — V. Egliša apcerējums (1903) — 132, 518

Pravieša sapnis — Aspazijas dzejolis (1911) — 649

Precības, skat. Precības bēdas

Precības bēdas — A. Deglava stāsts (1888) — 68, 490

Pret dekadentiem
—

J. Jansona (Brauna) raksts (1908) — 503

Priekšvakarā (Priekšvakars) — ebreju dramaturga L. Kampfa drāma

(latviski 1906) — 29, 474

Prise, skat. Tabakas šņauciens

Pusideālists — Raiņa luga (1904) (9, 5—164) — 38, 85, 87, 159, 218,

281, 323, 334, 345, 348, 357, 436, 478, 641, 646, 692

Puškaiša pasakas, skat. Latviešu tautas pasakas

Quo vadis — poļu rakstnieka H. Senkeviča romāns (1894—1896, lat-

viski Aspazijas tulkojumā 1899) — 380, 667

Ragana — Aspazijas luga (1895) — 203, 216, 217, 221, 222, 226,

229, 236, 240, 264. 332, 567, 575, 576, 578, 582, 583, 587, 589,

593, 604

Rainis, Aspazija un Bisnieka fonda «juceklis» — G. Grīnumas raksts

(1983) — 561

Rainis, ģimnāzistu pulciņi un Aizups — J. Upīša raksts (1965) —

500

Rainis un sociāldemokrātiskā kliķe — J. Jankava brošūra (1913) —

500

Raiņa dzejas motīvi — J. Buševica apcerējums (1909) — 559

Raiņa «Vētras sēja» —
K. Krūzas raksts (1906) — 461
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Rakstnieku peticija (ari petīcija), skat. Latviešu inteliģences rezolū-

cija

Rāuber, skat. Laupītāji

Reflexions sur la violence, skat. Pārdomas par vardarbību

Revolūcijas sarkanā roze, skat. Sievietes franču revolūcijā

Riga — A. Deglava romāns (I — «Patrioti», 1912; II — «Labākās

famīlijas», 1921) — 651, 652, 662, 665, 686

«Rīgas Avīze» un «Auseklis» — A. Deglava raksts (1908) —< 535

Rīgas jūrmalā. Majoros — J. Madernieka raksts (1909) — 551

Rīgas pilsētas parādi un kapitāli — A. Deglava raksts (1906) — 467

Rīmju hronika, skat. Vecākā Livonijas atskapu jeb rīmju hronika

Rīta blāzma — V. Egliša stāsts (1901) — 515

Rits
—

A. Kancāna (?) dzejolis (1908) — 499

Rolāna kundze — Aspazijas vēsturisks tēlojums (1908) — 525

Rožainās dienas — E. Vulfa luga (iestudēta 1907) — 487

Sabiedriski virzieni latviešu literatūrā — K. Landera apcerējums

(1908) — 519, 520

Sagen und Mvthen der Samaiten (Samaitische Sagen), skat. 2emalšu

(lietuviešu) mīti, teikas un leģendas

Salameas (Salamejas) tiesnesis — spāpu dramaturga P. Kalderona luga

(sarakstīta 1642, publicēta 1651), Raipa tulkojumā 1919. g. — 30,

34, 41, 116, 119, 120, 160, 195, 199, 262, 277, 287, 435, 474, 516,

529, 571, 668

Salome — angju rakstnieka O. Vailda traģēdija (1893) — 220

Sapnis vasaras naktī — angju dramaturga V. Šekspīra luga (1596—

1597) — 359

Sarkanās lūpiņas, skat. Meitenes lūpiņas

Sarkanās puķes — Aspazijas dzejo|u krājums (1897) — 616

Saulains stūrītis — Aspazijas dzejoju krājums (1910) — 207, 242,

262, 346, 356, 357, 428, 552, 556, 562, 564, 565, 569, 579, 590, 657,

677

Saules bēdas — A. Kurcija dzejoju krājums (1910) — 219, 580

Saules cikli, skat. Ave soli

Saules dziesma — P. Pekmaņa stāsts (1907) — 478

Saulīt' tecēj' tecēdama — latviešu tautasdziesma, Raipa atdzejojumā

vācu valodā: DzD (1925), ar virsrakstu «Sonnengruss an die tote

Mutter» — 472

Schicksal und VVeisheit, skat. Gudrība un liktenis

Sekmes — Raiņa dzejolis, pirmpublicējums žurnālā «Izglītība», 1909,

1. nr., dzejoju kopā «Sentences» (1, 394) — 518, 528

Sentences, skat. Jauna cēlējs, Kreisā puse, Sekmes

Sestā oktobra sievietes, skat. Sievietes franču revolūcijā

Sidraba šķidrauts (Guna) — Aspazijas luga (1905) — 10, 13, 75, 100,

144, 145, 150, 159, 170, 200, 218, 239, 244, 257, 264, 284, 294,



295, 297. 299, 332, 349, 361, 374, 461, 529, 536, 542, 565, 584,

586, 588, 592, 600, 616, 624—626, 629, 654, 658

Sieviete, skat. Sieviete un sociālisms

Sieviete un sociālisms — vācu sociāldemokrāta A. Bēbcļa apcerējums

(1879) — 379, 666, 667

Sievietes dvēsie — Raiņa dzejolis, pirmpublicējums krājumā «Klusā

grāmata» (1909) (1, 428) — 631

Sievietes Iranču revolūcijā — Aspazijas apcerējums (1907) — 32, 35,

39, 54, 57, 116, 473, 475, 491

Sīkie darbi — J. Jansona (Brauna) raksts (1910) — 642

«Slāpētas bij domu kvēles...» — P. Olmanes raksts (1969) — 509

Slepkavības eņģels — Aspazijas tēlojums — 62

Slogs — Apsesdēla dzejolis (1907) — 480

Sociāldemokrāti, skat. Vienpadsmitā stundā

Sociāldemokrātija ir kungu inteliģentu, bet nevis strādnieku partija —

J. Jankava darbs (1907) — 492, 497, 499, 504

Sociāldemokrātija un reliģija — šveiciešu mācītāja H. Kutera apce-

rējums (latviski 1908) — 514

Soda ekspedīcijas Baltijā — J. Jansona (Brauna) raksts (1907) —

379, 666, 667

Sodekspedīcijas Baltijā, skat. Soda ekspedīcijas Baltijā

Sodekspedīcijas un Baltijas Junkuri, skat. Soda ekspedīcijas Baltijā

Sokrāts un bakhante — Aspazijas dramatisks fragments (1909) —

529

Solhauga, skat. Svētki Solhaugā

Spāniešu inkvizīcijas tiesa — nezināma autora prozas darbs, Raiņa

tulkojumā: «Virpuja kalendārā 1907. gadam» (1906) — 466

Specializācija un sintēze zinātnē un dzīvē — J. Jankava raksts

(1907) — 476

Spēks un viela jeb Dabiskas pasaules kārtības pamati līdz ar piemē-

rotu tikumības mācību (Spēks un viela) — vācu dabaszinātnieka

L. Bīhnera darbs (1855, latviski 1907) — 34, 39, 44, 87, 121,

478, 513

Spītnieks — Raiņa stāsts, pirmpublicējums MVM, 1900, 10. nr. (17,

144—160) — 281

Spoži sapņi — Aspazijas tēlojumu krājums (1909) — 158, 171, 178,

180, 183, 188, 199, 524, 527. 529, 532, 534, 543, 551, 552

Sprīdītis — A. Brigaderes pasaku luga (iestudēta 1903, publicēta

1904) — 319, 641

Stāsti par autoritāti — holandiešu rakstnieka Multatuli (E Dekera)

prozas darbs Raiņa tulkojumā: «Virpuļa kalendārā 1907. gadam»

(1906) — 466

714
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Strādnieces dēls — J. Vecozola stāsts (t908) — 505

Strādnieku dzīvokļu un ļaužu uzturas izstāde — A. Deglava raksts

(1907) — 482

Studējošās sievietes, skat. Kāds labums mums no mūsu studējošam

sievietēm?

Studentu dzīve, skat. Mūsu mūža dienas jeb Studentu mīlestība

Studijas un kritikas — A. Upiša literatūrkritisku rakstu krājums (I —

1910, II — 1912) — 607

Sudraba šķidrauts, skat. Sidraba šķidrauts

Suņa mūžs, skat. Susutis

Susutis — Raiņa stāsts, pirmpublicējums žurnālā «Rīts», 1907, 3. nr.,

ar virsrakstu «Suņa mūžs» (17, 161—168) — 19, 75, 281, 466

Svētki Solhaugā — norvēģu dramaturga H. Ibsena luga (1856),

Raiņa tulkojumā: MVM, 1900, 2.-4. nr. — 292 359, 380, 387,

435, 622, 668

Šarlote Kordē — iesp., kāds Aspazijas nepublicēts raksts — 187

Šķidrauts, skat. Sidraba šķidrauts

Tabakas šņauciens — vācu dzejnieka un mākslinieka V. Buša humo-

ristisks dzejojums, Raiņa atdzejojumā: grāmatā «Drošsirdīgā mel-

dermeita. Brēķis. Tabakas šņauciens. Ar bildēm no Vilhelma Buša»

(1910) (8, 380) — 283, 617

Tālas noskaņas zilā vakarā — Raiņa dzejoļu krājums (1903) (1,

15—155) — 12, 14, 15, 28, 40, 74. 85—87, 107. 135, 139, 143, 150.

155, 160, 161, 168, 178, 181, 182, 186, 187. 197. 226, 232.

252, 281, 323, 342, 362, 377, 458, 522, 528, 532, 538, 540, 541,

550, 553, 554, 563, 586, 597, 629, 652, 659, 670

Tāļu vēl rīts — Apsesdēla dzejoļu krējums (1905) — 495

Tanheizers — vācu dzejnieka H. Heines poēma (1836) — 674

lantris der Narr, skat. Nerrs Tantris

Tā runāja Zaratustra — vācu filozofa F. Nīčes darbs (1883—1885) —

385, 387, 669

Tautas aizstāvis Čakste — Raiņa epigramma, pirmpublicējums DzD

(1925), ar virsrakstu «Tautas aizstāvis C.» (7, 160) — 466

Tautas dzejnieks Rainis — rakstu krājums (1965) — 463, 471

Tautiskās strāvas stāvoklis tautības jautājumā — J. Jankava raksts

(1907) — 477

Tautsaimniecības pamata mācības, skat. Pamata mācības tautsaim-

niecībā

Teikas un pasakas, skat. Latviešu tautas pasakas

Teiku ļaudis — Raiņa dzejolis, pirmpublicējums krājumā «Klusā grā-

mata» (1909) ff, 334—335) — 631

Tells, skat. Vilhelms Tells

Tic' dievam, kļaus' kungam — Raiņa dzejolis, pirmpublicējums žurnālā

«Svari», 1907, 10. nr. 15, 232) — 475
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Tie, kas neaizmirst — Raiņa dzejoļu krājums (1911) (2, 61—196) -—

312, 315, 320, 323, 338, 410, 452, 457, 591, 597, 601, 603. 604,

613, 616, 619, 621, 623, 624, 627—630, 632, 635, 637, 650, 662

Tikumiskie problēmi — A. Deglava apcerējums (1908) — 519, 520

Tinte un asins — Raiņa dzejolis, pirmpublicējums rakstu krājumā

«Atvases», 1908, 2. nr. (5, 225) — 502

Tirā prāta kritika — vācu filozofa 1. Kanta apcerējums (1781) —

210, 572

Tod, skat. Vallenšteina nāve

Topošais gars — Aspazijas dzejolis (1911) — 649

Treilanda pasakas, skat. C6opmtK MaTepnaAOß no araorpacpmi •»

Tuksneša ceļotājs — J. Miķelsona dzejoju krājums (1906) — 101

Tukšā dvēsele — Raiņa dzejolis, pirmpublicējums krājumā «Vētras

sēja» (1905) (1, 201) — 86

Tumsā un tvanos — Apsesdēla dzejoļu krājums (1905) — 495

Uguns un nakts — Raiņa luga, pirmpublicējums krājumā «Rita skaņas»

(I cēliens, 1904), MVM, 1905, 8., 9., 11., 12. nr. (9, 165—314) —

33, 37, 42, 43, 59, 74, 75, 80, 81, 84, 85, 95, 96, 104, 109, 120.

122, 124, 127, 132, 133, 156, 160, 162, 163—168, 170, 176, 189,

190, 194, 197, 198, 200, 203, 212, 217—223, 226, 233, 236, 238—241,

244, 245. 249—251, 253—267, 269, 273, 276, 277, 281, 282, 289,

292, 296—298, 300, 301, 305—307, 314, 317, 319, 322, 323, 326.

327, 330, 332—337. 345, 346, 348, 349, 352, 355, 357, 366—370.

384, 389, 408, 411, 412, 426, 434, 435. 449, 454—458, 471, 487,

497, 499, 504, 505, 514, 533, 540, 542, 547, 557, 558, 563, 564,

570, 573—578, 582, 585. 587—589. 592, 593, 596, 599—605, 607,

612, 613, 616, 619, 620, 623, 626, 627, 630, 631, 633, 634, 637,

641, 643—654, 657, 658, 661, 662, 670, 680. 686

Uguns un nakts. Literāriski kontrasti — A. Upiša apcerējums (1910) —

591, 670

Uguns un nakts. Raiņa lugas dziesmu teksti, priekšvārds un satura

paskaidrojumi (1911) — 342, 649

Ulmaņa vārdnīca, skat. Latviešu vārdnīca

Utopisti-sociālisti — J. Jankava nepublicētais raksts — 35

Uz dziesmas spārniem — Ā. Elksnes sakārtotā un atdzejotā vācu

dzejnieka H. Heines dzejoļu Izlase (1975) — 543

Uz nākotni — Raiņa dzejolis, pirmpublicējums «G. Landsberga Lat-

viešu kalendārā ar bildēm 1909. gadam» (1908) (1, 433) — 525

Uz nāvi notiesātā pēdējā diena — franču rakstnieka V. Igo psiholo-

ģiska etīde (1828) — 128, 158, 159, 171, 178, 513, 516. 532,

536, 543

Vācu-latviešu vārdnīca — J. Dravnieka sastādītā vārdnīca (1910) —

180, 550, 581
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Vācu-latviešu vārdnīca — J. Vidiņa sastādītā vārdnīca (1908) — 180,

550

Vaidelote — Aspazijas luga (1894) — 62, 68, 149, 155—157, 159,

- 162, 169, 171, 176, 189—191, 200, 216, 217, 222—224, 254 , 258,

267, 299, 319. 366, 367, 415, 487, 522, 527, 532, 533, 539. 541, 547,

551, 557, 558. 565, 567. 573, 575, 579, 600. 604. 682

Vairs zvaigznes nespīd tā! — Aspazijas dzejolis (1907) — 475

Vakara sarkanā laivā — Aspazijas dzejolis (1908) — 510

Vakarvējš, skat. Pār dzimtenes laukiem

Vallenšteina nāve — vācu dzejnieka F. Sillera drāma (iestudēta 1799),

triloģijas «Vallenšteins» 3. dala — 156

Vallenšteina nometne — vācu dzejnieka F. Sillera drāma (iestudēta

1798), triloģijas «Vallenšteins» 1. dala — 156, 533, 534

Vallenšteins — vācu dzejnieka F. Sillera dramatiska triloģija (publi-

cēta 1800) — 30, 156, 160, 243

Varoņa gaita — Raiņa dzejolis, pirmpublicējums iurnfilā «Auseklis»,

1907, 2. nr. (2, 156, ar virsrakstu «Varoņu gaita») — 475

Varoņa rīts, skat. Agra gaita

Vasaras nakts sapnis, skat. Sapnis vasaras nakti

Veca kārtība un revolūcija — franču vēsturnieka un sociologa A. Tok-

vila apcerējums (1856) — 373, 663, 668

Vecais Braže, skat. Latviešu vārdnīca

Vecais pilskungs — A. Deglava stāsts (1890) — 363

Vecais režīms, skat. Vecā kārtība un revolūcija

Vecākā Livonijas atskaņu jeb rimju hronika — nezināma autora ma-

nuskripts vidusaugšvācu valodā (13. gs. beigas, latviski M. Šiliņa

tulkojumā 1893) — 359

Vecgada nakti — A. Melnalkšņa tēlojums (1910) — 311, 636

Vecie elki mūsu jaunākajā literatūrā (Vecie elki) — J. Jankava apce-

rējums (1907) — 44, 75, 79, 80, 497, 579

Vēja nestas lapas — Raiņa dzejoju krājums, «Klusās grāmatas» pār-

strādāts variants (1910; titullapā: 1911) — 306, 312, 320, 363, 377,

457, 613, 617. 625, 632, 637, 638, 648, 662, 663

Velna cepetis — A. Deglava satīra (1906) — 48

Vēstule draugam — anonīms raksts «Latvijas Zemgaliešu kalendārā

1907. gadam» (1906) — 481

Vēstures filozofija, skat. Kārļa Marksa un Fridriha Engelsa «vēstures

filozofija»

Vēsturiskais materiālisms — A. Deglava priekšlasījums (1906) — 466

Vēsturiskais materiālisms — nīderlandiešu strādnieku kustības darbi-

nieka H. Gortera apcerējums — 246

Vēsturiskais materiālisms un mākslas kritika — K. Ducmaņa raksts

(1908) — 520
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Vēsturiskais materiālisms un tā kritika — J. Jansona (Brauna) un

M. Valtera polemika (1910) — 632

Vēsturiskais materiālisms un viņa latviešu kritiķis — K. Landera

raksts (1909) — 520

Vētras sēja — Raiņa dzejoļu krājums (1905) (1. 157—268) — 8, 15,

25, 26, 85, 86, 168, 170, 185, 186, 281, 323, 357, 461, 463, 471, 541,

542, 553, 554, 658, 663

Vēveri, skat. Audēji

Via dolorosa — Aspazijas tēlojums (1909) — 529

Vienpadsmitā stundā (drāmas «Sociāldemokrāti» pārstrādātais vari-

ants) — A. Deglava luga (1922) — 460. 539, 551

Vienpatis — Raiņa dzejolis, pirmpublicējums «Jaunās Dienas Lapas»

literārajā pielikumā, 1910, 1. nr„ ar virsrakstu «Vienenieks» (2,

159) — 662

Viens paliek, skat. Nabaga brālis

Vilhelms Tells — vācu dzejnieka P. Sillera luga (1804), Raiņa tul-

kojumā 1901. g. — 216, 224, 255, 258, 294, 299, 345, 349, 600,

654

Vilks, skat. Ģirts Vilks

Viņās dienās — E. Birznieka-Upīša stāsts (1911) — 320, 641

Viņu māksla — J. Jankava apcerējums (1910) — 579

Virpulis, ari Virpuļa kalendārs 1907. gadam, skat. Virpulis. 1907. g.

Virpulis, ari Virpulis IL Virpuļa kalendārs 1908. gadam, skat. Virpulis.

1908. g.

Virpulis, ari Virpuļa kalendārs. Virpuļa kalendārs 1909. gadam, skat

Virpulis. 1909. g.

Virpulis. 1907. g. — Raiņa sagatavotā literārā daļa «Virpuļa kalen-

dāram 1907. gadam» (1906) — 9, 12, 13, 19

Virpulis. 1908. g. — Raiņa sagatavotā literārā daļa «Virpuļa kalen-

dāram 1908. gadam» (1907) — 47, 50, 51, 57, 61—65, 69. 70, 78, 85,

146, 197, 251, 300, 485, 491, 508, 510, 598

Virpulis. 1909. g. — Raiņa sagatavotā literārā daļa «Virpuļa kalen-

dāram 1909. gadam», pirmpublicējums DzD (1925) (7, 241—296) —

104, 117, 119, 130. 133, 134, 138—140, 146, 147, 149. 155, 182. 187.

514, 525—527, 532, 533. 555

Vispārīga pasaules literatūra, skat. Vispārīga pasaules rakstniecības

vēsture

Vispārīga pasaules rakstniecības vēsture — J. Asara darbs (1, 1907)—

630

Vistu kolonija — A. Deglava satīra (1904) — 10. 52, 461

Wallensteins, skat Vallenšteins

VVallensteins Lager, skat. Vallenšteina nometne

Zaudētas tiesības — Aspazijas luga (1894) — 479, 616
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Zelta zirgs — Raiņa luga (1910) (9, 355—516) — 216, 217, 219,

222, 224—226, 229, 231, 238, 239, 246, 251, 257, 258, 262—264,

267, 271, 281, 292, 297, 319, 321, 323, 326, 332, 333, 338—340, 342,

345, 348—350, 359, 361, 363, 389, 457, 566—569, 571, 575, 576,
578—582. 584, 588, 592, 597, 600, 601 608, 623, 627, 641, 644,

650—652, 654, 670

Zeltenīte — A. Deglava romāna (1896) — 182, 187, 554

Zeltite — Aspazijas luga (1904) — 10, 68, 108. 159, 200, 218, 461,

616, 617

Zeltmata diletantisms un ētika — A. Upīša raksts (1910) — 632

Zem ābeles — E. Birznieka-Upīša stāsts (1907) — 37, 167, 469, 477

Zeme — A. Niedras romāna «Līduma dūmos» dramatizējums (iestudēts

1903) — 254

Zemnieka pūrs, skat. Kopkase un Mazsaimniecibas un kooperācija —

«Pellervo» biedrība un kooperācija Somijā
Zem saules stariem, skat. Ave soli

Ziedoņa cīņa — Aspazijas dzejolis (1911) — 679

Ziedoņa dvēsele — Aspazijas dzejolis (1908) — 501

Ziedoņa sapnis — Fallija satīriska poēma (1901) — 189, 557

Ziedu klēpis — Aspazijas dzejoļu krājums (1911) — 428, 677, 681,

685, 691

Ziemeļjūra — vācu dzejnieka H. Heines poēma (1825—1826), Raiņa

tulkojumā 1912 (8, 151—190) — 668

Ziemeļu varoņi, skat. Helgelanes varoņi

Zvaigžņotās naktis — H. Eldgasta romāns (1905) — 472, 571

Zvans, skat. Nogrimušais zvans g^^^^
Zakērija — franču rakstnieka P. Merimē dramatiska hronika (1828) —

206, 208, 571

Zemalšu (lietuviešu) miti, teikas un leģendas — E. Vekenšteta sastādi-

tais krājums (1883) — 52, 62

Zuļiks, skat. Blēdis

Žurkas — vācu dramaturga G. Hauptmaņa luga (1911) — 359

EecM —krievu rakstnieka F. Dostojevska romāns (1871— 1872) — 87

Mope — krievu rakstnieka A. Pisemska romāns (1863)

Ao6eft erol, skat. Pollice verso

3eMCicoe xo3«hctbo b npnPaATHHCKoM upae, skat. UoMCKoe xo3flftcTßO

npHOaATOHCKOrO KD3H

3eMcnoe xo3jthctbo npHoaATHHCKoro Kpaa — A. Berga darbs (1908) —

150, 528

AararnH, skat. Latvieši

AanjuīcKas Arrrepa-rvpa —E. Voltera Izstrādātais šķirklis vārdnīcā

«3mmKAoneAHMecKHft CAOBapb» (1896) — 494

AaTbinīcKHe cKa3KH, skat. C6opHHx MaTepnaAOß no STHorpacbnH..



MaTepKaAbi no 3THorpacpHH AanjmcKoro nAeMemi, skat. CoopHHK m-

TepHdAOB no 3THOrpd }> s IU..

Hoßb — krievu rakstnieka I. Turgeņeva romāns (1877) — 87

tK>puß — krievu rakstnieka I. Gončarova romāns (1869) —
87

IKi.MHTiiaH KHHJKKa, skat. na.MHTHaa h aApec-F.a.\eHAapb Anti

ahiiackoh ry6epHHH..

naMHTHan Kiiii/KKa h aApec-KaAeuAapb Ah<pahhackoh ry6epn«H ua

1891—1916 (1891—1916) — statistisku datu krājumi — 77

riepßan Bceo6uiasi nepenncb 1897 r., skat. riepßaH BceoGuiaa nepenucb

HaceAeHHH Pocchhckoh HMiiepHH, 1897

rk'ptuiH Bceo6m;aJi nepenHCb HaceAeHHH PoccuncKoii HMiiepmi, 1897

(XIX, XXI — 1905) — statistisku datu krājumi — 76, 77

rieTep6yprcKHe Tpymo6bi — krievu rakstnieka V. Krestovska romāns

(1864—1867) — 585

C6opHHK MarepHaAOß no 3THorpacpHH, iiJAauae.Muū npn AauiKOBCKOM

3THorpacpHMecKOM My3ee, Bbin 11. AaTuuucKHe HapoAHfaie cKa jkh —

F. Brīvzemnieka sastādītais pasaku krājums (1887) — 52, 62. 183.

206, 208, 604, 611

OopMU HarņroHaAbHoro Bonpoca b coßpeMenHijx rocyAapcTßax, skat.

OopMLI HaUHOHaAbHOrO ABHJKeHHS..

OopMbr HauHoHaAbHoro A»n>K-eHHa s coßpeMeHHbix rocyAapcTßax. Ab

crpo-BeHrpHJi. Pocchh. repMaHHH — Pēterburgas universitātes pro-

fesora A. Kasteļanska sastādītais rakstu krājums (1910) — 91,

528, 530
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PERIODISKO IZDEVUMU RĀDĪTĀJS

Apskats, skat. Rīgas Apskats

Arodnieks, žurnāls (1909—1914) — 277, 287, 288, 315, 337, 346, 360,

362, 613, 619. 650, 659

Atpūta, žurnāls (1924—1940) — 457, 630

Atvases, rakstu krājums (1907—1908) — 93, 94, 105, 451, 502, 503,

508, 509

Auseklis, žurnāls (1907) — 10. 31, 32, 35, 37, 38, 41, 43—46, 48,

52, 140, 145, 460, 461, 473 475—478, 480—482

Ausek|a kalendārs (1908.—1915. gadam) — 51, 61, 66, 293, 482, 487,

624

Austrums, žurnāls (1885—1906) — 515

Balss, laikraksts (1878—1907) — 75, 466, 494

Baltijas Vēstnesis, laikraksts (1868—1906, 1917—1919) — 77

Berga bazāia kalendārs (1894.—1908. gadam) — 461

Ciņa, laikraksts (kopš 1904) — 321, 450, 452, 459, 598, 642, 675

Darba Rīts, žurnāls (1911) — 378, 666

Dienas Lapa laikraksts (1*86—1905, 1943, 1914, 1918) — 77, 90, 11Z

124, 424, 447, 490 500, 542, 563, 590, 591, 618, 624, 667

Dienas Lapa, skat. Jaunā Dienas Lapa

Domas, žurnāls (1912—1915) — 439, 660, 693, 696

Dryva pruva), laikraksts augšzemnieku dialektā (1908—1917) — 336,

649

Dzelme, žurnāls (1906—1908) — 11, 20, 39, 75, 94, 455, 467, 473, 502

Dzimtenes kalendārs, skat. Mūsu dzimtenes kalendārs

Dzimtenes Vēstnesis, laikraksts (1907—1917) — 121, 148, 150, 157, 178,

187, 219, 223, 225, 243, 274, 286, 290, 291, 296, 297, 313, 333,
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349, 360, 371, 376, 377, 419, 420, 435, 436, 452, 533, 534, 547,

551, 555, 580, 582, 587, 591, 611, 614, 615, 618, 620—622, 625,

626, 644, 646, 649, 654, 656, 657, 659, 661, 663, 665, 666, 670.

676, 679, 680, 683, 686, 687, 691, 693

Dzīve, laikraksts (1908—1914) — 120, 121, 150, 208, 211, 249, 250,

284, 287, 292, 294, 297, 299, 315, 321, 407, 409, 420, 453, 519—

521, 527, 534, 535, 563, 570, 571, 573, 595, 617, 618, 622, 624,

627, 628, 637, 638, 642, 679

G. Landsberga Latviešu kalendārs, skat. Zīslaka Latviešu kalendārs

Izglītība, žurnāls (1909—1911) — 149, 153, 170, 179, 191, 204. 206,

287, 305, 338, 518, 519, 527, 528, 531, 545, 548, 549, 558. 565,

568, 591, 607, 632, 641, 650, 670

Jaunā Dienas Lapa, laikraksts (1905—1918) — 197, 219, 223, 225, 226,

231, 234, 236, 238, 240, 243, 244, 246, 257, 263, 266, 290, 291,

296, 297, 299, 311, 368, 420, 435, 436, 439, 447, 460, 533—535,

547, 563, 567, 574, 577, 579—583, 585, 587—589, 591—593, 595,

597, 599, 601—603, 605, 618, 621, 626, 627, 636, 647, 650, 659.

661, 665, 671, 684, 686, 691

Jaunais Laiks, laikraksts (1911—1912) — 435, 439, 441, 442. 655,

674, 691, 692, 694

Jaunais Liepājas kalendārs (1903. un 1912. gadam) — 679

Jaunais Pasaules kalendārs, skat. Neue VVeltkalender

«Jaunās Dienas Lapas» Feļetona pielikums, skat. Jaunā Dienas Lapa

Jaunās Domas, laikraksts (1907—1908) — 510

Jaunības Tekas, žurnāls (1910—1915, 1920—1930) — 237

J. Raiņa Virpuļa kalendārs (1907. un 1908. gadam) — 10, 24, 101,

107, 109, 111, 112, 115. 118—120, 129, 461, 462, 466, 479, 481,

482, 499, 508, 510. 526, 542, 629

Karogs, žurnāls (kopš 1940) — 462, 503, 509, 637

Kāvi, laikraksts (1910—1913) — 329

Laika Balss, laikraksts (1911) — 315, 319, 349, 362, 375, 596, 638,

646, 655, 664, 674

Laiks, laikraksts (1906) — 9, 460, 461

Latviešu Avīzes, laikraksts (1822—1915) — 148

Latvija, laikraksts (1906—1915) — 222, 298, 299, 578, 602, 626, 628,

629, 632, 649
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Latvijas Zemgaliešu kalendārs {1904—1908. gadam) — 48. 51, 56. 481

Līdumnieks, kalendārs (1910.—1914. gadam) — 247, 248, 594

Liepājas Atbalss, laikraksts (J907—1915) — 294, 295. 298, 299, 591,

624, 625, 628

Literatūra un Māksla, laikraksts (kopi 1945) — 462, 471

«Mājas Viesa» Uterāriskals pielikums, skat. Mājas Viesis

Mājas Viesa Mēnešraksts, žurnāls (1895—1905) — 30, 37, 160, 217,

222, 226, 280, 282, 317, 380, 384, 461, 537, 576, 599, 616, 639,

667, 669

Mājas Viesis, laikraksts, vēlāk žurnāls (1856—1910) — 60, 66, 148—

150, 168, 178, 189, 197, 252. 253, 282, 316, 455, 488, 489, 525.

526, 541, 548—550, 556, 563, 598, 603, 639

Mēnešraksts, žurnāls (1908) — 86, 92, 499, 501

Mēnešraksts, skat. Mājas Viesa Mēnešraksts

Mūsu dzimtenes kalendārs (1907.—1910. gadam) — 510, 519, 520

Mūsu Laiki, laikraksts (1906—1907) — 19, 20, 28, 29, 35, 36, 460,

466, 467, 474, 563

Nākotne, žurnāls (1906) — 8, 453, 459

Patiesība, laikraksts (1906—1907) — 467

Pēterburgas Atbalsis, laikraksts (1906) — 467

Pēterburgas Avīzes, laikraksts (1901—1905) — 8, 19, 467, 469. 474

Pēterburgas Latviešu tautas kalendārs (1909. gadam) — 544

Pēterburgas lielais kalendāris, skat. Pēterburgas Latviešu tautas ka<

lendārs

Pēterburgas Vēstnesis, laikraksts (1906—1907) — 19, 54, 467

Pilina kalendārs, skat. Latvijas Zemgaliešu kalendārs

Pret Sauli, žurnāls (1906) — 11, 461

Progresa kalendārs (1910. un 1911. gadam) — 272

Progress, laikraksts (1907) — 667

Proletāriets, laikraksts, žurnāls (1902—1917) — 207, 570

Raiņa gadagrāmata, rakstu krājums (kopš 1975) — 457, 458, 561

Rakstniecības almanahs (1907—1908) — 515

Rīgas Apskats, laikraksts (1907—1911) — 120, 130, 143, 523, 535

Rigas Avīze, laikraksts (1902—1915) — 2J, 100, 103, 222. 267. 316.

459, 460, 462. 464, 495, 506, 535, 606, 625, 626, 639, 674
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«Rigas Avīzes» Feļetona pielikums, skat. Rīgas Avīze

Rita Blāzma, laikraksts (1907) — 66, 489

Rits, žurnāls (1907) — 29, 38, 43, 44, 53, 54, 70, 75, 77, 78, 80, 466,

473, 474, 483, 491, 496, 650

Saimnieču un zelteņu kalendārs (1893.—1914. gadam) — 519

Skolotāju Avīze, laikraksts (kopš 1948) — 500

Sociāldemokrātijas Vēstnesis, žurnāls (1909—1910) — 227, 453, 580,

598

Stari, žurnāls (1906—1908, 1912—1914) — 11, 38, 39, 75, 97, 108, 117,

120, 122, 124, 133, 140, 146, 147, 149, 161, 237, 478, 494, 505,

514, 515. 517, 522, 525, 526, 528, 563

Strādnieks, laikraksts (1906—1919) — 344, 653

Strādnieks, laikraksts (1907) — 501

Svari, žurnāls (1906—1907) — 31, 475

Tautas Tiesības, laikraksts (1906) — 13, 462

Tēvija, laikraksts (1884—1914) — 148, 464, 488

Vārpas, žurnāls (1908) — 81, 93, 107, 110, 118, 496, 502, 510—512. 571

Vārpas, laikraksts (1909—1910) — 192. 197, 203, 208. 222, 227, 233.

306, 453, 542, 559, 563, 564, 567, 571, 578, 580, 588, 592, 593,

610, 622, 633

Vēstnesis, skat. Dzimtenes Vēstnesis

Zalktis, žurnāls (1908—1910) — 161, 538

Zemja i Voļa, skat. 3eMAs h boaji

Ziemelis, laikraksts (1910) — 273, 287, 288, 294, 299, 453, 610, 619, 62Z

624

Ziemeļblāzma, laikraksts (1908—1909) — 135, 146, 501, 526, 542

Zīslaka kalendāris, skat. Zīslaka Latviešu kalendārs

Zīslaka Latviešu kalendārs (1877.—1913. gadam, no 1909. gada —

G. Landsberga Latviešu kalendārs) — 146, 525

3eMAH h boah, laikraksts (1878—1879) — 87

HHBa, žurnāls (1870—1918) — 146

PiuKCKafl mucai», laikraksts (1907—1915) — 130, 517

BecTHHK, laikraksts (1869—1917) — 208

Dahcim [Mājas pavards], žurnāls, (1864—?) — 146



Duna-Zeitung [Daugavas avīze], laikraksts (1889—1909) — 464, 465

Gleichheit [Vienlīdzība], iurnāls (1891—1923) — 135

Neue VVellkalender [Jaunais Pasaules kalendārs] — 56

Neue Zeit [Jaunais laiks], žurnāls (1883—1923) — 207

Neueste Nachrichten, skat. Rigasche Neueste Nachrichten

Norddeutsche Allgemeine, skat. Norddeutsche Allgemeine Zeitung

Norddeutsche Allgemeine Zeitung [Ziemejvācu vispārējā avīze], laik-

raksts (1861—1945) — 276, 612

Rigaer Tageblatt [Rīgas dienas avīze], laikraksts (1876—1915) — 17, 18,

464, 465

Rigasche Neueste Nachrichten [Rīgas jaunākās ziņas], laikraksts (1908—

1911) — 77, 496

Rigasche Rundschau [Rīgas apskats], laikraksts (1894—1915, 1919—

1939) — 464

Rigasche Zeitung [Rigas avīze), laikraksts (1797—1889, 1907—1915) —

332, 334

Courrier Europeen, skat. c Courrier Europeen

Le Courrier Europeen [Eiropas ziņnesis), žurnāls — 97, 101, 505

Mercure dc France [Francijas Merkurs], žurnāls (kopš 1890) — 98, 506



726

PERSONU RĀDĪTĀJS

Āboliņi, Annas Priedītes un Brenča Priedīša radi vai paziņas — 539

Adata, skat. Pekmanis Pēteris

Ādolfs, skat. Alunāns Ādolfs

Aina, skat. Skujeniece Aina

Aizups Kārlis (1855—?), cara armijas podporučtks, 19. gs. 80. gadu

sākumā kopā ar A. Pumpuru nodibināja narodovolcu militāro or.

ganizāciju Rīgā — 87, 341, 499, 500, 651, 652

Akmentiņa Dace (Ist. v. Doroteja Steinberga, 1858—1936). aktrise —

353, 656

Akuraters Jānis (1876—1937), rakstnieks — 11. 12, 20, 68, 75, 86,

298, 413, 419, 435, 454, 455, 467, 494, 598, 628, 680, 681, 691

Alberts Fricis (1869—?), advokāts — 559

Alfa, skat. Asars Jānis <;.

Alksnis, Jaunā Rīgas teātra darbinieks — 377

Alksnis J., iesp., Alksnis Jēkabs (1870—1957), ārsts — 591

Alunāns Ādolfs (1848—1912), režisors un aktieris, latviešu dramatur-

ģijas pamatlicējs — 197, 218, 329, 330, 451, 559, 563, 647

Alunāns Indriķis (Heinrihs) (1835—1904), pirmais latviešu profesionālais

grāmatu izdevējs — 462

Alunāns Nikolajs (1859—1919), komponists, un diriģents — 220, 222,

236. 239, 249, 254, 255, 324, 330, 33<\ 346, 360, 455, 587, 595,

600, 605, 641

Amtmanis Teodors (1883—1938), akticiis un režisori — 267, 567, 579,

609

Amtmanis-Briedītis Alfrēds (1885—1966), aktieris un režisors, PSRS

Tautas skatuves mākslinieks — 27, 223, 267, 579, 609, 650

Amtmani, skat. Amtmanis Teodors, Amtmanis-Briedītis Alfrēds

Ance, skat. Rožkalna Anna

Andrejevs Leonīds (1871—1919), krievu rakstnieks — 159, 190, 194,

201, 258, 330, 337, 370, 536, 537, 561, 566, 587, 601, 642, 650,

662

Andrievs, skat. Niedra Andrievs
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Anna, skat. Priedīte Anna

Annina, Birutas Skujenieces pazina — 204, 508

Ansbergs (Ansbergis) Jānis (186(3—1937), advokāts un žurnālists m

294, 516, 591

Antons, skat. Birkerts Antons

Antuševskis V., laikraksta «Dzīve» līdzstrādnieks — 624

Apsesdēls (īst. v. Augusts Apsitis, 1880—1932), dzejnieks — 43, 75,

86, 465, 480, 495

Argale Paula, Aleksandra Ulpes dzīvesbiedre — 467, 473

Arhimēds (ap 287—212 p. m. ē.), sengrieķu matemātiķis un mehā-

niķis — 61

Arhitekts, arī arkitekts, arķitekts, skat. Driega Jānis

Aihivārs, skat. Zirnītis Jānis

Ariņš, skat. Duburs Jēkabs

Arnolds, skat. Plātess Arnolds

Aronu Matiss (Matīss Arons, 1858—1939), žurnālists un bibliogrāfs —

52, 241—243, 274, 275, 278, 279, 288—290, 330, 331, 335, 336,

346, 371, 407, 413, 414, 418, 424, 435, 449, 490, 590, 591, 604, 611,

614, 615, 620, 621, 636, 646, 648, 649, 662, 665, 680, 681, 691

Asars Hermanis (1882—1942), žurnālists — 10, 35. 96, 117, 121, 124,

131, 140, 159, 160, 169, 170, 182, 190, 213, 228, 231, 233, 240, 244,

246, 249, 253, 291, 297, 311, 337, 349, 360, 377, 419, 435, 436,

447, 476, 514, 517, 522, 527, 536, 541, 567, 577, 580, 581, 583—585,

589, 592, 593, 595, 600, 622. 627. 636, 650, 653, 655, 659, 684. 686

Asars Jānis (ps. Alfa, 1877—1908), literatūras un mākslas kritiķis, pub-

licists — 35, 44, 46, 53—55, 85, 93, 124, 131, 132, 476, 480, 483,

491, 494. 502, 515, 517, 537

Aspazija (īst. v. Elza Phekšāne, 1865—1943), dzejniece, dramaturģe,

Raiņa dzīvesbiedre — 9, 10, 12—20, 27, 30, 32, 33, 35, 39, 44, 47.

48, 50—53, 57, 60—64, 68, 70, 74, 75, 78, 84, 85, 89, 92—94. 100,

107, 108, 110, 111. 113—117, 120, 121, 128—131, 133—139, 142,

144, 146—159, 162, 163", 167, 168, 171—174, 176—178, 180, 183—

186, 188, 189, 192, 193, 196—200, 202, 204, 205, 207. 208, 210, 217—

219, 226, 229, 230, 232. 234—245, 247, 251, 252, 254—259, 261—266,

270, 273—275, 279—284, 290, 292, 294, 295, 297. 298, 303, 313, 314,

317, 319, 320, 322—324, 326—330, 333—337, 342, 343, 346, 347.

349—354, 357—363, 365, 369—372. 374—377, 380—383, 385, 387.

389—410, 412—436, 438—444, 446, 447, 451, 452, 456—458, 460—

467, 470. 473—476, 478—480, 483—492, 494, 496, 501, 506—515,

517—534, 537—554. 556—565, 567—574, 576—580, 582—591, 595,

597—600, 602—606, 608—612, 614—617, 619, 620, 624—633, 635,

636, 637, 640, 643, 645—650, 657, 658, 660, 663—693, 695, 696

Atrens Kārlis (1870—1965), veterinārārsts — 235
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Augenbergs Kārlis (ps. Ezerietis, 1869—1923), rakstnieks un žurnā-

lists — 489

Augusts, skat. Deglavs Augusts

Auseklis (īst. v. Miķelis Krog/.emis, 1850—1879), dzejnieks — 85

Austrioš Antons (1884—1934), rakstnieks — 650

Azls, skat. Roziņš Fricis

Baechli, skat. Behlijs S.

Bairons Džordžs Gordons (1788—1824), angļu dzejnieks — 87, 411

Balabanu Jānis, arī balahanietis, skat. Ozols Jānis

Balodis Antons (ps. Krauja, 1880—1942), literatūras kritiķis, žurnālists —

428—430, 660

Balodis Kārlis (1864—1931), buržuāzisks ekonomists, statistiķis — 461

Baltpurviņš Augusts (1871—1930), rakstnieks — 467

Baļmonts Konstantīns (1867—1942), krievu dzejnieks — 205, 410

Banga Tija (1882—1957), aktrise, LPSR Nopelniem bagātā mākslas

darbiniece — 233, 244, 246, 324, 325, 337, 476, 485, 587, 589,

593, 643, 644, 648, 649

Baumane Emīlija (1876—1950), Indriķa Baumaņa dzīvesbiedre — 292

Baumanis Indriķis (1878—1955), fotogrāfs, grāmatu apgāda «Spēks» va-

dītājs — 14, 25—27, 34, 36, 37, 41—44, 48, 57—59, 71, 78, 80, 81,

83—85, 94, 95, 109, 115, 122, 123, 125, 281, 289, 305, 308, 448, 463,

471, 473, 475, 477, 479, 486—488, 496, 497, 499, 503, 504, 597, 599.

620, 631, 633, 634, 637

Bēbelis Augusts (1840—1913), vācu un starptautiskās strādnieku kus-

tības darbinieks — 88, 285, 379, 666, 667

Behlijs S., šveiciešu iabrikants Pēterburgā —
483

Beklīns Arnolds (1827—1901), šveiciešu gleznotājs — 270, 608

Bekļemiševs Vladimirs (1861— 1920), krievu tēlnieks — 152, 530

Belamijs Edvards (1850—1898), amerikāņu publicists un rakstnieks,

utopiskais sociālists — 88

Bellamy, skat. Belamijs Edvards

Benjamiņš Antons (1860—1939), žurnālists, Latviešu skatuves biedrības

un Jaunā Rīgas teātra darbinieks — 187, 488, 490, 533, 537, 555,

557

Benjamiņš Kārlis (?—1910), žurnālists, Antona Benjamiņa dēls — 551,

555

Benkendorfs, naftas rūpnieks Kaukāzā — 470, 612, 637, 641

Bērents Pauls Fridrihs (1866—1935), baltvācu mācītājs un literāts —

145

Bergmanis Arveds (1885—1938?), aktieris un režisors — 436, 691

Bergs Arveds (1875—1942), žurnālists, buržuāzisks politisks darbinieks—

77, 130, 243, 317, 318, 330, 336, 341, 342, 346, 371, 495, 528, 559,

591, 594, 640, 646, 649, 652, 663
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Bernšteins Eduaids (1850—1932), vācu politisks darbinieks, revizio-

nisma ideologs — 566

Berta, iesp., Raiņa un Aspazijas kaimiņiene Kastaņolā — 173

Bertoljo Antonieta, Asuntas Bertoljo meita — 400

Bertoljo Asunta, Raiņa un Aspazijas dzīvokļa saimniece Kastaņolā —

436, 437, 444, 679, 692, 696

Bertoljo Dante, Asuntas Bertoljo dēls — 375, 405

Bērziņš Andrejs (1875—?), buržuāzisks sabiedrisks darbinieks, laikraksta

«Dzīve» izdevējs — 624

Bērziņš Arturs (1882—1962), teātra kritiķis — 213, 337, 578, 649

Bērziņš Jānis (segv. Ziemelis, 1881—1938), Latvijas revolucionārās kus-

tības dalībnieks, partijas un padomju valsts darbinieks — 450

Bērziņš Pēteris (1848—1926), skolotājs, literāts un grāmatizdevējs —

465, 509, 528, 535

Bēthovens Ludvigs van (1770—1827), vācu komponists — 369, 456

Betina, dziedātāja, Raiņa un Aspazijas paziņa Kastaņolā — 401

Bettina, skat. Betina

Bienemann (Bienemann Fr., jun.), skat. Bīnemans Fridrihs Gustavs

Bīhners Georgs (1813—1837), vācu rakstnieks — 122. 411, 510

Bīhners Ludvigs (1824—1899), vācu filozofs, dabaszinātnieks — 39, 48,

51, 87, 117, 478, 513

Bīnemans Fridrihs Gustavs (1860—1915), baltvācu vēsturnieks — 108,

1811, 375, 411

Birkerts Antons (ps. Antons, 1876—1971), literatūras kritiķis un lakst-

nieks, LPSR Nopelniem bagātais kultūras darbinieks — J32, 133,

136, 141—143, 145, 228, 229, 337, 357, 360, 362, 363, 382, 413, 440,

441, 462, 516—518, 522, 523, 582, 627, 652, 654, 659, 660, 667,

668, 681. 686, 693

Birkerts Pēteris (1881—1956), folklorists un literāts, LPSR Nopelniem

bagātais kultūras darbinieks — 7, 8, 459

Biruta, skat. Skujeniece Biruta

Birzgals (Birzgalis) Kārlis (?—1910), laikraksta «Dienas Lapa» ekspedi-

tors un veikala vadītājs — 243, 591

Birzgals Oskars, Kārļa Birzgala brālis — 243

Birznit ks-Upītis (īst. v. Birznieks) Ernests (1871—1960), LPSR Tautas

rakstnieks — 18, 22—24, 27, 32, 35—37, 41—44, 49, 50, 56—59,

63, 69—71, 76, 81, 83—85. 115—117, 124, 128, 129, 134, 139, 145,

151, 154, 158—160, 167. 170. 171, 178, 183, 188, 195, 196, 199, 200,

206, 208, 262, 263, 275, 280—282, 288, 289, 292, 298, 301, 309—311,

320, 321, 323, 355—358, 374, 404, 407, 408, 412, 421, 428—430,

448, 456, 463, 465, 468—473, 475, 477, 479—482, 485—488, 490—

492, 495, 497—499, 512, 513, 515, 516, 519, 522, 524, 527, 529,

531, 532, 534, 536, 537, 540, 543, 544, 548, 551, 552, 556, 562,
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564, 565, 569, 571, 580, 584, 586, 591, 603, 604, 611, 615—619,

622, 623, 627—630, 634—637, 641, 642, 651, 657, 658, 685, 687, 688

Bismarks Oto (1815—1898), Vācijas valsts darbinieks — 612

Bisnieks Pēteris (1853—1911), laikraksta «Dienas Lapa» Izdevējs (1886—

1897), banku darbinieks — 90, 130, 158. 192, 193, 196, 197, 200,

205, 217, 218, 226, 229, 234, 270, 332—334, 354, 451, 535, 542,

559—561, 563, 565—568, 576, 582, 583, 607, 647

Blaubergs (Blauberģis), apdrošināšanas biedrības aģents — 68, 118, 490

Blaumanis Rūdolfs (1863—1908), rakstnieks — 87, 113. 114, 120, 157,

195, 359, 404. 490, 512, 534, 562

Bdcklins, skat. Bekhns Arnolds

Bogdanovs (ist. v. Maļinovskis) Aleksandrs (1873—1928), krievu filo-

zofs, ekonomists, dabaszinātnieks, politisks darbinieks — 449, 516

Boriss, skat. Priedītis Brencis

Boromeo Karlo (1538—1584), itāliešu garīdznieks, filantrops — 420,

684

Borromeo Carlo, skat. Boromeo Karlo

Bračs Augusts (1880—1967), rakstnieks — 529

Brālēns, skat. Vagulis Leonhards

Brālis, skat. Deglavs Augusts

Brass A., vācu politisks darbinieks un žurnālists — 612

Braže Gustavs (1802—1883), mācītājs, publicists, valodnieks — 180,

550

Brēdenfelds X., grāmatizdevējs Pēterburgā — 109, 510

Brencis, skat. Priedītis Brencis

Brigadere Anna (1861—1933), rakstniece —
641

Brigaders Jānis (1856—1936), grāmatizdevējs, aktieris — 12, 28, 35,

40, 321, 362, 476, 641

Brīvzemnieks (īst. v. Treilands) Fricis (1846—1907), folklorists un pub-

licists — 52, 62, 183, 206, 208, 263, 274, 275, 279. 604, 611

Brods Pēteris, avīzes «Strādnieks» redaktors un Izdevējs (1907) — 92.

501

Brokhauss Fridrihs Arnolds (1772—1823). vācu grāmatizdevējs — 74,

494

B-s, skat. Bergs Arveds

Būchners, skat. Bīhners Georgs

Bulvers-Litons Edvards (1803—1873), angļu rakstnieks — 380, 667

Būmanis Aleksandrs (1881—1937), žurnālists un jurists — 483

Buševics Ansis (1878—1943), Jurists, žurnālists, revolucionārās kustības

dalībnieks — 460

Buševics Jānis (Žanis) (ps. Skabarga, 1875—1941), sociāldemokrātijas

darbinieks — 393, 559, 670

Bušs Vilhelms (1832—1908), vācu dzejnieks humorists un mākslinieks —

283, 551, 617
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Cālītis Eduards (1881—1947 ?), žurnālists un rakstnieks — 467, 487,

489, 587

Cattaneo, skat. Kataneo Karlo

Celms Jūlijs (1879—1935), skolotājs, publicists, sociāldemokrātijas dar-

binieks — 100, 349, 397, 506, 507, 638, 674

Cēsu Ozols, skat. Ozols Jānis

Cēzars Gajs Jūlijs (100—44 p. m. ē.), Romas karavadonis un valsts-

vīrs — 101, 418, 507

Cielēna Amanda (1863—1936), pēc 1905. g. revolūcijas emigrante

Šveicē — 57, 73, 110—112, 128, 129, 135, 136, 153. 154, 273, 397,

450, 485, 493, 511, 512, 516, 521, 531, 610

Cielēna-Bīlmane Viktorija (1886—1913), ārste, Amandas Cielēnas

meita —
512

Cielēniete, ari Clelēnīte, skat. Cielēna Amanda

Čakste Jānis (1859—1927), advokāts, buržuāzisks politisks darbinieks —

19, 466

Cehovs Antons (1860—1904), krievu rakstnieks — 292, 623

Cešihins-Vetrinskis (ist. v. CesThins) Vasilijs (1866—1923), krievu lite-

ratūras vēsturnieks tulkotājs, kritiķis, publicists — 29

Cikste Alfrēds, advokāts
— 40, 47, 62, 68, 120, 155, 202, 270, 341,

370, 482, 560, 566, 568, 607

Dambekalns Jānis (1883—1941 ?), Birutas Skujenieces dzīvesbiedrs —

99—100, 103, 104, 112—114, 152, 153, 185, 213, 222, 223, 230, 248—

252, 271—273, 275—277, 284, 286—288, 291, 292, 294, 300 314,

315, 321, 326, 338, 447, 450—452, 506, 508, 512, 530. 531, 574,

593, 595, 596, 608—610, 612, 617, 618, 621, 622, 638, 639, 658

Dambekalns Rainis (1909—?), Birutas Skujenieces un Jāna Dambe-

kalna dēls, Raiņa un Aspazijas krustdēls — 194, 203, 204, 223, 561.

568

D'Annuncio Gabriēle (1863—1938), itāliešu rakstnieks — 537

Dante Aligjēri (1265—1321), itāliešu dzejnieks — 586

Dante, skat. Bertoljo Dante

Darvins Čārlzs Roberts (1809—1882), angju dabaszinātnieks — 284, 572

Dārziņš Emīls (1875—1910), komponists — 219, 324, 643

Daškovs Vasilijs (?—18%), krievu muzeju darbinieks — 206, 611

Dauge Aleksandrs (1868—1937), pedagogs, literāts — 100. 507

Dauge Pauls (1869—1946), revolucionārās kustības dalībnieks, zināt-

nieks, publicists, LPSR Nopelniem bagātais kultūras darbinieks —

58, 94, 100, 153, 268, 269, 289, 442, 444, 451, 507, 530, 606, 607,

620, 695, 696

Dauģis, skat. Dauge Pauls

Deglava Emma (1872—1949), bijusī laikraksta «Dienas Lapa» darbi-

niece, Augusta Deglava dzīvesbiedre — 13, 29, 3a 34, 41, 47, 48,
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61, 95, 157, 167, 232, 284, 301, 305, 311, 312. 377. 416, 425, 460,

474, 490, 534, 631

Deglaviene, skat. Deglava Emma

Deglavs Augusts (ps. Deverots, 1862—1922), rakstnieks — B—l3,

18—20, 24, 27—36, 38—41, 44—52, 60—69, 76—78, 95. 96, 106—

108, 117—121, 130, 131. 135, 137, 138, 146—150, 154—162, 167, 169,

180—183, 186, 187, 201, 202, 216, 217, 224, 226, 230—232, 238, 246,

251, 252, 267, 269—271, 283, 284, 287, 288, 293—295, 298—301,

304—307, 311—315, 320, 321, 332, 340—342, 349—354, 360, 362,

363, 369, 370, 376, 377, 416, 425—447, 460, 461, 464, 466, 467, 470,

473—482, 487—490, 495, 496, 500, 504, 509, 510, 513, 514, 517,

519—521, 525—529, 532—535, 537—541, 543, 550, 551, 553—

555. 563, 566, 569, 571, 580, 583, 584, 592, 597—599, 607—609,

611, 616—619, 622, 624, 625, 628, 629, 631—633, 636—638, 641,

642, 647, 651, 652, 654—656, 659, 661. 662, 665, 669, 686

Dčķens Kārlis (1866—1942), pedagogs, izglītības un sabiedrisks darbi-

nieks — 22, 23, 338, 468, 469, 518, 650

Denisjuks, krievu ekonomists
— 516

Dermanis Vilis (1875—1938), revolucionārs, publicists un literatūras

kritiķis — 310, 311, 315, 452, 523, 635, 636, 639

Deverots, skat. Deglavs Augusts

Dīcgens Jozefs (1828—1888), vācu filozofs, sociāldemokrāts — 268, 444,

607, 696

Dimā Aleksandrs (tēvs, 1802—1870), franču rakstnieks — 380, 667

Dišlers Kārlis (1878—1954), buržuāzisks tiesību zinātnieks — 43, 328,

329

Dora, skat. Rozenberga Dora

Dora, arī Dore, skat. Stučka Dora

Dormanis, vācu aptiekārs Rīgā — 538

Dostojevskis Fjodors (1821—1881), krievu rakstnieks — 87

Dr., ari Dr. Zālīte, Dr. phvlos. P. Zālltis, skat. Zālite Pēteris

Dravnieks (Draviņš-Dravnieks) Jēkabs (1858—1927), žurnālists, grāmat-

izdevējs un leksikogrāfs — 9, 12, 19, 28, 41, 47—51, 64. 66, 108,

131, 146, 180, 202, 227, 228, 461, 462, 467, 481, 489, 550, 581

Driega Jānis (segv. Birķis, 1872—1927), revolucionārās kustības dalīb-

nieks — 43, 71, 76, 146, 151, 159, 178, 310, 524, 529, 635

Duburs (īst. v. Ariņš) Jēkabs (1866—1916), aktieris, režisors un ska-

tuves mākslas pedagogs — 29, 96, 149, 155, 156, 162, 190, 198,

200, 217, 221. 222, 229, 230. 238—240, 244—246, 253—257, 259—

265, 277, 279, 288, 290, 330, 332. 479, 510, 512, 527, 533, 557,

564, 576, 578, 582, 587, 589, 592, 599—602, 604, 613, 615, 619,

621, 646, 647
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Dbčmanis Kārlis (1881—1943), publicists un sabiedrisks darbinieks —i

135, 138, 516, 520

Dūze Eleonora (1859—1924), itāliešu aktrise — 675

Dzircieinnieks, skat. Birznieks-Upītis Ernests

Džons, skat. Vidiņš Jānis

-ea-, skat. Deglavs Augusts

Egle Kārlis (1887—1974), bibliogrāfs, tulkotājs, LPSR Nopelniem bagā-

tais kultūras darbinieks — 488, 516, 550, 563, 583, 584, 617

Eglītis Viktors (1877—1945), rakstnieks — 29, 75, 87, 124, 132, 252,

287, 336, 454, 466, 515, 518, 598, 649

Eihholce (arī Zariņa, Lāce) Lidija (1865—1952), Raiņa un Aspazijas

paziņa, 1905. g. revolūcijas dalībniece — 69, 490

Eihholcs Fricis Augusts (1879—1909), jaunstrāvnieks, 1905. g. revo-

lūcijas dalībnieks — 13, 15, 462

Eihhorsts, iesp., ārsts Cīrihē — 193

Eizenbergs (Eizenbergis), eventuāls Raiņa Jaundubultu vasarnīcas pir-

cējs — 270, 283, 607

Eka, skat. Skubiķis Eduards Emīls

Ekmanis 8., medicīnas students Beinē — 179, 188, 189, 237, 549, 556,

587

Ekteri, skat. Kalniņa Klāra, Kalniņš Pauls

Ekteriene, skat. Kalniņa Klāra

Ekteris, skat. Kalniņš Pauls

Eķis E., izdevējs — 96, 120. 129, 130, 146. 149, 155, 161, 169, 170,

182, 237, 514, 525, 526, 528, 532, 542

Eldgasts Haralds (īst. v. Jānis Miķelsons, 1882—1926), žurnālists un

rakstnieks — 27, 208, 571

Elferfelds Kārlis Gothards (1756—1819), baltvācu mācītājs un literāts —

663

Eliss Henrijs Hevloks (1859—1939), angļu rakstnieks — 423, 427, 685

Elksne (ist. v. Fišere) Ārija (1928—1984), dzejniece, LPSR Nopelniem

bagātā kultūras darbiniece — 543

Elza, arī Elze, skat. Aspazija

Emma, arī Emiņa, Emsis, skat. Deglava Emma

Engelss Fridrihs (1820—1895), viens no zinātniskā komunisma pamat-

licējiem, starptautiskās strādnieku kustības darbinieks — 482

Erdmane (Skalbe) Lizete (1886—1972), tulkotāja, Kārja Skalbes dzīves-

biedre — 669

Grikā (īst- v. Freimane) Lilija (1893—1981), aktrise, LPSR Tautas ska-

J
tuves māksliniece — 246, 264, 266, 324, 343, 360, 593, 604, 643,

*

644, 648, 652, 658

Eshils (525—456 p. m. ē ), sengrieķu dramaturgs — 87

Ešīls, skat. Eshils

Etore, Raiņa un Aspazijas paziņa Kastaņolā — 402—404
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Ettore, skat. Etore

Fallijs (Ist. v. Konrāds Bullāns, 1877—1915), dzejnieks — 85, 187, 189,

192, 193, 450, 555—557, 559, 560

Dr. Farbstein, skat. Farbšteina Betija

Parbšteina Betija, ārste Cirihē — 393, 396—402, 406—408, 415, 438,

440—444, 671, 672, 676, 687, 692

Farina Luidžina, Raipa un Aspazijas pazipa Kastapolā — 134, 401

Firkss (Firks) Eduards (1863—1911), barons, baltvācu vēsturnieks un

sabiedrisks darbinieks — 480

Flamarions Kamils (1842—1925), franču astronoms un rakstnieks —

380, 667

Forels Ogists Anrī (1848—1931), šveiciešu psihiatrs, neiropatologs,

entomologs — 117, 427—429, 687

Foss Johans Heinrlhs (1751—1826), vācu dzejnieks — 410, 680

Fredis, skat. Cikste Alfrēds

Freijs (Frejs) Jānis Aleksandrs (1863—1950), mācītājs un literāts —

107

Freiligrāts Ferdinands (1810—1876), vācu dzejnieks — 36, 56, 484

Freinbergs Kārlis (1884—1967), teātra darbinieks, literāts un kritiķis —

330, 336, 646, 649

Fricis, skat. Mierkalns Fricis

Gēte Johans Volfgangs (1749—1832), vācu dzejnieks — 53, 87, 159,

183, 209, 210, 218, 220, 282, 302, 304. 384. 386, 410, 411, 483, 491,

528, 534, 539. 551, 552, 572, 573, 577, 586, 591, 616, 630, 670,

674, 678

Gigia, lesp., Farina Luidžina

Glomenls, skat. Birznieks-Upītis Ernests

Goethe, ari Gothe, skat. Gēte Johans Volfgangs

Gogolis Nikolajs (1809—1852), krievu rakstnieks — 87

Goldšmits, krāsotājs Jūrmalā — 65

Golts Augusts (1882—1968), grāmatizdevējs — 305, 342, 350, 460, 652

Gončarovs Ivans (1812—1891), krievu rakstnieks — 87

Gorkijs Maksims (ist. v. Aleksejs Peškovs, 1868—1936), krievu rakst-

nieks — 359

Gorters Hermanis (1864—1927), nīderlandiešu dzejnieks, strādnieku kus-

tības darbinieks — 246, 594

Graudiņš Jānis (1871—1938), jurista — 538, 580 <

Grenctāls Ludvigs, grāmatiespiedējs Rīgā — 522, 541

Grikmanls 2anis, laikraksta «Jaunais Laiks» redaktors (1911) — 439, 692

Grīnuma Gundega (dzim. 1948), literatūras vēsturniece — 561

Gross Ervins, Straupes mācītājs, Latviešu literārās (draugu) biedrības

biedrs — 326, 338—340, 644, 650
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Grosvaids Fridrihs (1850—1924), advokāts, Rigas Latviešu biedribas

priekšnieks — 542

Grniķe M., eventuāla Raiņa Jaundubultu vasarnīcas pircēja — 341

Gruzlte Emīlija (1873—1945), gleznotāja un žurnāliste — 270, 608

Gruzītiene, skat. Gruzīte Emīlija

Gruzna Pāvils (1878—1950), aktieris, rakstnieks, teātra kritiķis — 203,

567

Gulbe Laura, skat. Neiberga Laura

Gulbis Ansis (1873—1936), izdevējs — 33, 39, 50, 52—55. 58, 70, 101.

109—112, 115, 117, 120, 144. 157, 168, 171, 183, 186, 209, 210, 234,

235, 282, 283, 289, 294, 301—304, 328, 329, 358. 373—375, 377, 379,

380. 383—387, 389—391, 402, 408, 409—415, 420, 426, 427, 438,

443, 456, 457, 474, 478, 483, 484, 486, 491, 493, 494, 510, 524,

526, 527, 543, 552, 571, 572, 577, 585, 586, 589, 616, 617, 625.

630, 631, 645, 646, 663, 664, 667—671, 676, 680, 682, 687, 692, 695

Guno Saris (1818—1893), franču komponists — 220

Gustavs, skat. Zemgais Gustavs

Ģērmane-Zariņa Olga, atturības biedrības «Rīts» bērnudārza vadītāja —

185, 191, 194

Gēte, skat. Gēte Johans Volfgangs

Hafferbergs Dž., apdrošināšanas biedrības īpašnieks — 9, 33, 34, 46,

490

Hamsuns (īst. v. Pedersens) Knuts (1859—1952), norvēģu rakstnieks —

356, 586

Hantl — 15

Hartlēbens Oto Erlhs (1864—1905), vācu rakstnieks — 30

Hartmanis Eduards (1842—1906), vācu filozofs — 10, 20. 39, 61, 65,

460, 466, 467

Harts Ernsts (1876—1947), vācu rakstnieks —
658

Hauptmanis Gerharts (1862—1946), vācu dramaturgs — 88, 122, 359,

390, 485, 487, 528. 543, 549, 586, 682

Havelock, ari Havelock Ellis, skat. Eliss Henrijs Hevloks

Hebels Kristiāns Fridrihs (1813—1863), vācu dramaturgs — 359

Hēgells Georgs Vilhelms Fridrihs (1770—1831), vācu filozofs — 125

Heijermanss Hermanis (1864—1924), holandiešu rakstnieks — 385

Heine Heinrihs (1797—1856), vācu dzejnieks — 151, 170, 384, 387,

398, 529, 543, 668, 669, 674

Hellats Kārlis (1862—?), igauņu buržuāzisks politisks darbinieks, Ju-

riste — 73, 493

Helmanis Nikolajs, jaunstrāvnieks, vēlāk trimdinieki — 83, 498

Henkels Karis (1864—1929), vācu dzejnieks — 88

Hermanis, skat. Asars Hermanis

Herr Dambekaln, skat. Dambekalns Rainis

Hertele E., Ādolfa Herteļa un Vija Herteļa māsa — 452
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Hertelis Ādolfs (1871—1908), veterinārārsts, jaunstrāvnieks, viens ao

1905. g. revolucionārās kustības vadītājiem Aizputē — 137, 227,

452, 472, 473, 480, 517, 581, 598. 675

Hertelis Vilis (1873—1918), ekonomists un žurnālists, Ādolfa Herteja

brālis — 27, 43, 50, 57, 71, 76, 137, 139, 154, 183, 188, 196,

275, 278, 281, 289, 292, 301, 318, 379, 426, 435, 452, 472, 480,

482, 485, 529, 532, 544, 552, 556, 562, 611—617. 620, 623, 630,

641, 686

Hese (Hesse) Makss, grāmatizdevējs Vācijā — 56

Hiršs (vēlāk Gaigals) Konstantīns (1875—1923), Jurists un žurnālists —

39, 46, 478

Homērs (9. —8. gs. p. m. ē.), sengrieķu dzejnieks — 87, 410, 680

Hūbera-Zennhauzena Albija, iesācēja rakstniece, Raiņa pazina Šveicē —

437, 692

Hugo, skat. Igo Viktors

Ibjanskis, notārs Rīgā — 270

Ibsens Henriks (1828—1906), norvēģu dramaturgs — 88, 125, 302, 359,

384, 491, 515, 537, 586, 622, 668

Igo Viktors (1802—1885), franču rakstnieks — 115, 122, 128, 154, 158,

171, 513, 514, 532, 536, 543

Inenbergs (Inenberģis), skat. Iniņbergs Jēkabs

Iniņa, skat. Aspazija

Iniņbergs (Iniņberģis) Jēkabs (1874—1925), dzejnieks, izdevniecības

«Dzirciemnieki» tehniskais vadītājs — 37, 42, 116, 167, 171, 182,

242, 262, 275, 280—282, 298, 301, 310, 320, 322, 323, 356, 357,

404, 443, 477, 513, 537, 551, 591, 619, 623, 642, 643,657

Ivanovs Roberts (1883—1954), žurnālists, sociāldemokrātijas darbinieks—

316, 366, 391—396. 398—400, 402, 404, 406—408, 416, 419, 421—

424, 428, 429, 432, 639, 660, 661, 669, 671, 672, 675. 678, 683,

685, 687—689

Ivins — 330

Jagars P., izdevējs — 170, 510

Jakobsonu Kārlis, skat. Jēkabsons (Jakobsons) Kārlis

Jakubovičs Pēteris (ps L. Meļšins, 1860—1911), krievu dzejnieks —

170, 543, 549

Jancis, skat. Jansons (Brauns) Janls

Jancītls, arī Jānītis, skat. Dambekalns Jānis

Jānis, skat. Jankavs Jānis

Jānis, skat. Ozols Jānis

Jankava E., Jāņa Jankava māsa — 620

Jankavs Jānis (J. H., -vs, 1886—1918), publicists, literatūras kritiķis,

politisks renegāts — 14—17, 23, 29. 32. 35—37. 41, 43, 49, 56, 59,

63, 69, 78—81, 83—91, 97, 98, 108, 109, 117, 121— 128, 154, 178,

198, 199, 223, 224, 330, 371, 391. 407. 413, 430 447—449, 462, 463,
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510, 514, 515, 548, 564, 579, 620, 646, 663, 671, 679, 681

Jansons, skat. Jansons (Brauns) Jānis

Jansons (Brauns) Jānis (1872—1917). Jaunstrāvnieks, revolucionārās kus-

tības un sociāldemokrātijas darbinieks, literatūras kritiķis — 90,

94, 124, 171, 193, 194, 222, 224, 269, 305, 371, 431, 433, 434, 441,

442, 449—453, 455, 484, 497, 500—503, 535, 544, 559, 560, 578,

579, 599, 607, 632, 642, 666, 667, 689, 690, 694

J.inševskis (Ist. v. Janovskis) Jēkabs (1865—1931), rakstnieks — 52*

Jaunsudrabiņš Jānis (1877—1962), rakstnieks un gleznotājs — 419, 435

454, 4b7, 691

J. C. — 25

Jefrons IJJa (1847—1917), krievu Izdevējs — 494

Jēkabsons (Jakobsons) Kārlis (1879—1946), dzejnieks un tulkotājs —

466, 467

Jisens Andrejs (1873—1958), bērnu un Jaunatnes literatūras Izdevējs

un tulkotājs — 518

J H., skat. Jankavs Jānis

Jiigens Jānis (1871—?), skolotājs, 1905. g. revolūcijas dalībnieks —

26, 27, 472

J. X., lesp, Kreplins Jānis, Jaunstrāvnieks — 13, 462

Jūsmiņš, skat. Lautenbahs Jēkabs

K. A.. iesp., Kancāns A., students, iesācējs dzejnieks — 86, 499

Kaija Ivande, skat. Lūkina Antonija

Kaktiņš Ādolfs (1885—1965), aktieris, operdziedātājs — 267, 343, 360

653, 658

Kaldcrons dc la Barka Pedro (1600—1681), spāņu dramaturgs — 116

129, 139, 151, 195, 277, 287, 384, 435, 474, 516, 529, 571, 668

Kalnieks, izdevējs — 511

Kalniņa, I tautskolotāju Centiālā biroja kasiere — 23, 469

Kalniņa Klāra (1877—1964), buržuāziska sabiedriska darbiniece, publi

ciste — 395, 362, 391, 393, 395 396. 401, 406, 450, 659, 670, 671,

673

Kalniņa Lizete (1867—1956), Aspazijas un Raiņa paziņa — 206, 207

397, 482. 552, 569, 570, 578, 674

Kalniņa-Kurševica Emīlija (ps. Nātre, 1878—?), publicista un vēstur

oiece — 54—56, 113, 484, 512

Kalniņi, skat. Kalniņa Klāra, Kalniņš Pauls

Kalniņš Alberts, Aspazijas un Raiņa paziņa, Lizetes Kalniņas dzives

biedrs — 266, 605

Kalniņš Alfrēds (1879—1951), komponists, LPSR Tautas skatuves māk

slinieks — 346

737
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Kalniņš Juris (ps. Prātkopis, 1847—1919), skolotājs un žurnālists —

474

Kalniņš Pauls (segv. Ekteris, 1872—1945), buržuāzisks politisks daibl-

nieks, latviešu meņševiku ideologs — 362, 391—393, 395. 396,

401, 406, 450, 659, 670, 671, 673

Kampfs Leopolds (1880—1912), ebreju dramaturgs — 474

Kants Imanuels (1724—1804), vācu filozofs — 572

Karlīne — 409

Karolina, Raiņa un Aspazijas paziņa Kastaņolā — 135

Kasners Rūdolfs (1873—1953), austriešu filozofs, literatūras kritiķis un

tulkotājs — 52

Kasparsons Kārlis (1865—1962), ārsts, literāts, buržuāzisks politisks

darbinieks — 202, 225, 518, 560, 580

Kassncr, skat. Kasners Rūdolfs

Kasteļanskis Aleksandrs, Pēterburgas universitātes profesors — 72, 73

82, 83, 91, 95, 143, 144, 151, 492, 493, 495, 497, 498, 501, 504,

523, 528, 530

Kataneo Karlo (1801—1869), itāliešu tautas atbrīvošanās cīņu dalīb-

nieks, politisks darbinieks, zinātnieks — 24, 470

Kaudzīši, skat. Kaudzīte Matīss, Kaudzīte Reinis

Kaudzīte Matīss (Kaudzītis, 1848—1926), rakstnieks — 85, 287

Kaudzīte Reinis (1839—1920), rakstnieks — 85

Kaudzītis, skat. Kaudzīte Matīss

Kautskis Karls (1854—1938), vācu sociāldemokrātijas un II Internacio-

nāles darbinieks — 116, 140, 262, 271, 513, 532, 543, 566, 598,

609, 617. 625, 629, 642

Kirhenšteins Augusts (1872—1963), mikrobiologs, valsts darbinieks,

Sociālistiskā Darba Varonis, — 278, 313, 614, 638

Kiselovs Aleksandrs (1838—1911), krievu gleznotājs — 568

Klaustiņš Roberts (1875—1962), literatūras vēsturnieks un kritiķis, bur-

žuāzisks politisks darbinieks — 158, 506, 535

Kleists Heinrihs fon (1777—1811), vācu rakstnieks— 432, 689

Klijēna, Lizetes Kalniņas radiniece vai paziņa — 206

Klūge Francis, grāmatizdevējs — 375

KJaviņš Jānis (1876—1958), rakstnieks — 38, 478

Knoriņš Vilhelms (ari Vilis, 1890—1938), Krievijas un starptautiski

revolucionārās kustības darbinieks, literatūras kritiķis, vēstur-

nieks — 450

Konrādi Hermanis (1862—1890), vācu rakstnieks — 88

Konrāds, skat. Pētersons Konrāds

Kordē Šarlote (1768—1793), franču muižniece, Zana Pola Marata slep-

kava — 149, 527

Kovajevskis Jānis (1873—1921), žurnālists, jaunstrāvnieks — 92, 93,

293, 294, 299, 300. 460, 501. 624, 628
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Krastiņš Pēleris (1882—1942), gleznotājs — 176, 547

Kiastkalns Andrejs (1868—1939), buržuāzisks sabiedrisks daibt

nieks — 542

Krauja, skat. Balodis Antons

Kreplins (Krepliņš) Augusts (1873—?), finansu darbinieks — 12, 28

35, 47, 48, 143, 238, 251, 252, 283, 297, 304, 345, 347, 354, 360. 366

377, 426, 435, 347, 377, 476, 479, 516, 538, 580, 588, 597, 598, 627

653, 654

Krestovskis Vsevolods (1840—1895), krievu rakstnieks — 585

Kripens, iesp., Kripēns Jānis (1888—1968), pedagogs — 345

Kristaps, skat. Rozenbergs Kristaps Roberts

Kiopotkins Pjotrs (1842—1921), revolucionārs, anarhisma teorētiķis

ģeogrāfs — 88

Krūza Kārlis (ps. Vēsmiņu Kārlis, 1884—1960), dzejnieks — 11, 20

461, 466, 467, 487

Kuģa Jānis (1878—1969), scenogrāfs — 149, 163—167, 171, 172, 176

190 217, 223. 253, 256. 267, 282, 324, 346, 355, 359, 360, 366-

-368, 377, 378, 435, 455, 540, 544, 547, 577, 600, 603, 626, 643

661, 667, 668, 691

Kuģis, skat Kuģa Jānis

Kundziņš Kārlis (dzim. 1902), literatūras un teātra zinātnieks —- 517

Kurcljs (īst. v. Kuršinskis) Andrejs (1884—1959), rakstnieks — 226

580

Kurds, skat. Kursevics Kārlis

Kurševici, skat. Kalniņa-Kurševica Emilija. Kurševica Kārlis

Kuiševics Kārlis (1874—1938), jurists un publicists — 54—56, 110

135, 207, 208, 211, 292, 294, 299, 301, 483, 484, 496, 510, 511

519, 541, 554, 569—571, 573, 598, 622, 624

Kurzemnieks, referents atturības biedrībā «Auseklis» — 32

Keniņa Anna (1877—1950), literāte un žurnāliste — 276, 512

Ķēniņi, skat. Ķēniņa Anna, Ķēniņš Atis

Ķēniņš Atis (1874—1961), sabiedrisks darbinieks, dzejnieks, peda

gogs — 33, 276, 512

Ķirpēns Kārlis (1875—1929), jaunstrāvnieks, Jaunā Rīga 3 teātra valde*

loceklis — 10, 12, 129, 130, 138, 140—145, 148, 196—198. 216-

-219. 224—226. 229, 231—234, 237—239, 241, 244—246, 249, 251

253—259, 263—267, 295—298, 300, 318, 319, 324—326, 331—334

338, 347—350, 354, 355, 358—361, 364—366, 368, 377, 378, 425, 426

434—446, 454, 516, 517, 521—524, 563, 575—577, 579, 580. 584

587—589, 592, 593, 596, 599—601, 603—606, 618. 626, 627, 629

640, 641, 643, 644, 647, 653—656, 658—661, 666, 686, 690, 691

Ķirpis, skat. Ķirpēns Kārlis
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Lagdrdels Ibērs (1875—1914), Iranču politisks darbinieks, anarhoslndi-

kālists — 498

Landers Kārlis (1883—1937), padomju valsts un partijas darbinieks,

vēsturnieks — 118, 130, 135, 138, 292, 294, 299, 301, 519—521,

622. 624

Langmanis Filips (1862—1931), vācu dramaturgs — 566

Lapiņš Jānis (1885—1941), buržuāzisks publicists, pedagogs — 287

Lapiņš Mārtiņš (1873—1954), fotogrāfs — 654

Lasals Ferdinands (1825—1864), vācu strādnieku kustības darbinieks —

88, 612

Lauberts Erihs (1878—1931), aktieris un režisors — 566

Laura, skat. Neiberga Laura

Lautenbahs Jēkabs (ps. Jūsmiņš, 1847—1928), filologs un rakstnieki —

85, 119, 348

Leimanis Jānis (Leimaņu Jānis, 1876—1919), grāmatizdevējs un Hlo-

rāts — 169, 463, 541

Lencmanis Jānis (1881—1939), revolucionārās kustības dalibnieks, par-

tijas un padomju darbinieks — 675

Leonhards, skat. Vagulis Leonhards

Lepskis, skat. Kovajevskis Jānis

Lerhis-Puškaitis (ist. v. Lerhis) Ansis (1859—1903), latviešu tautas pa-

saku krājējs un izdevējs, rakstnieks — 52, 108, 183

Lesings Gotholds Efraims (1729—1781), vācu rakstnieks, literatūras un

mākslas teorētiķis — 302, 538

Levenšterns, barons — 508

Libknehts Vilhelms (1826—1900), viens no Vācijas Sociāldemokrātiskās

partijas organizētājiem un vadītājiem — 276, 612

Lidija, skat. Cihholce Lidija

Liepa Mārtiņš (1874—1953), rakstnieks un žurnālists — 20—22, 117,

468, 475

Liepiņa Marija, Fēliksa Lūkina māsasmeita — 350. 655

Liepulapiņa, skat. Kalniņa Lizete

Līgotnis, skat. Ligotņu Jēkabs

Līgotņu Jēkabs (īst. v. Jēkabs Roze, 1874— 1942), rakstnieks, žurnālists,

literatūras kritiķis — 29, 75, 105, 129. 130, 136, 137, 142, 143,

228, 279, 330, 331, 336, 337, 473, 474, 479, 495, 512, 517, 518, 535,

580, 582, 615, 646, 649

Lilija, skat. Lūkina Antonija

Lugovojs A. (īst. v. Aleksejs Tihonovs, 1853—1914), kiievu rakst-

nieks — 571

Luigina, skat. Farina Luidžina

Lūkina Antonija (ps. Ivande Kaija, 1876—1942), rakstniece — 307, 313,

317, 318, 327, 333—335, 344—347, 350, 351, 354, 365. 371—373, 382,
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383. 391, 397—400, 417 , 423—425, 427, 429, 450, 614. 617 . 628 629,

632, 633, 637, 638, 640. 645, 647, 648, 653—655, 663, 668. 671, 675

685—687

Lūkins Fēlikss (1875—1934), ārsts, Antonijas Lūkinas dzīvesbiedrs —

313 318, 638, 640, 655

Lukulls Lūcijs Uclnijs (ap 117 — ap 57 p. m. ē), romiešu karavado-

nis — 398

Ļeņins Vladimirs Ijjičs (1870—1924), krievu un starptautiskas strād-

nieku kustības vadonis, PSKP pamatlicējs, PSRS dibinātājs — 449.

451, 502. 547, 607

Lermontovs Mihails (1814—1841), krievu dzejnieki — 87, 220, 302

300, 384. 385, 387, 616, 668—670

Madernieka Jūlijs (1870—1955), gleznotājs, LPSR Nopelniem ba

gātais mākslas darbinieks — 161, 181, 297, 538, 540, 551, 588

601, 606, 608

Maeterlink, skat. Meterhnks Moriss

Maijziedīte, ari Majziedfte, skat. Pētersone Regina

Maimi, skat. Priedīte Anna

Makarts Hanss (1840—1884), vācu gleznotājs — 42

Maldonis Voldemārs (1870—1941), teologs — 512

Mama, ari māmiņa, mammtoa, skat. Rozenberga Grieta

Manns Heinrihs (1871—1950), vācu rakstnieks — 385

Mansirevs Serafims (1866—1928), krievu kņazs, jurists, no 1907. g. —

zvērināts advokāts Rīgā — 387

Marats 2ans Pols (1743—1793), Franču buržuāziskās ravolūcljas darbi

nieks, zinātnieks, publicists — 527

Markss Kārlis (1818—1883), zinātniskā komunisma pamatlicējs, starp-

tautiskas strādnieku kustības vadonis — 21, 88, 89, 98, 116, 126

128, 140, 154, 171, 199, 252, 276, 287, 320, 454, 457, 482, 498

502, 509, 513, 522, 532, 543, 598, 603, 609, 617—619, 622, 625

629, 642. 652

Marlita (īst. v. Eiženija Jona, 1825—1887), vācu rakstniece — 105

119, 630

Mārtiņš, skat. Sēja Pēteris

Māsa, skat. Deglava Emma

Maslakovice (dzim. Ozola), tulkotāja — 144, 524

Masters (Straujāns) Jānis (1884—1938), rakstnieks, partijas un padomju

darbinieks — 111, 511

Māteru Juris (Māters, 1845—1885), rakstnieks un publicists — 87

Mazini, lesp., Raiņa un Aspazijas paziņa Bernē — 154

Mazrainitis, skat. Dambekalns Rainis

Mednis, skat. Rldzenieks Vilis

Meijers Karls Jozefs (1796—1856), vācu grāmatizdevējs — 74

Meisner Otto, skat. Meizners Oto
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Meizners Oto, vācu grāmatizdevējs — 618

Fviekss (Meksis) Eduards, tipogrāfijas īpašnieks Pēterburgā — 107, 109,

117, 120, 146, 170, 510, 526

Melnais Alksnis, ari M. A.r skat. Melnalksnis Augusts

Melnalksnis Augusts (ps. Melnais Alksnis, 1876—1944), žurnālists un

rakstnieks — 311, 636

Melngailis Emilis (1874—1954), komponists un folklorists, LPSR Tautas

mākslinieks — 220, 293, 346, 368, 369, 387, 388, 428, 429, 456, 587

623, 661, 669

Me)šins, skat. Jakubovičs Pēteris

Meļšins-Jakubovičs, skat. Jakubovičs Pēteris

Merimē Prospērs (1803—1870), franču rakstnieks — 206, 571

Mērings Francs (1846—1919), vācu vēsturnieks, literatūras kritiķis un

publicists — 87

Meterlinks Morlss (1862—1949), beļģu dramaturgs un dzejnieks — 52

M. H. — 25

Mickevičs Ādams (1798—1855), poļu dzejnieks — 15, 464

Mierkalns Fricis (ps. Zoilos, 1873—1955), rakstnieks, teātra kritiķis —

10—13, 30—33, 46, 71, 72, 78, 145, 168, 182, 187, 223, 225, 226.

295, 297, 321, 325, 332, 467, 475, 476, 479, 480, 492, 496, 533,

541, 557, 577, 579, 592, 602, 626, 627, 644

Mierlauks Aleksis (1866—1943), aktieris un režisors — 189, 217, 246

255, 256, 258, 263—207, 272, 276, 295—297, 319, 324, 326, 345, 346,

348, 359, 360. 365, 368, 426, 455, 557, 576, 583, 600, 603, 605.

606, 609, 612, 614, 616, 617, 620, 627, 641, 643, 652, 654, 658, 686

Miezis-Mezevskis Jānis (1874—1928), rakstnieks un žurnālists — 78.

496, 497

Mihailovskis, Raiņa parādnieks no pirmsemigrācijas laika — 583

Mikelandželo Buonaroti (1475—1564), itāliešu tēlnieks, gleznotājs, arhi-

tekts, dzejnieks — 633

Miklaševskis Boļeslavs, poļu revolucionārs — 500

Miķelsons Jānis, iesācējs dzejnieks — 101, 102, 109, 179, 420, 465,

507, 508, 535, 549, 684

Mildiņa — 366, 661

Miltons Džons (1608—1674), angļu dzejnieks — 586

Mirca Saffel, skat. Vazehs Mirza Safi

Mopasāns Gijs dc (1850—1893), franču rakstnieks — 116, 139, 151,

154, 356. 513 529, 532 657

Muceniece Otilija (1871—1951), aktrise — 68, 217. 222. 223, 232.

233. 240, 244, 246, 250, 266, 284, 297. 490, 576, 584, 589. 592,

626

Munters Kārlis — 462

Napoleons I Bonaparts (1769—1821), Francijas imperators (1804—

1815) — 101
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Nātipš Jēkabs, Rīgas Politehniskā institūta studentu pulciņa vadītājs,
viens no lugas «Zelta zirgs» izdevējiem — 238, 326, 333, 339, 340,

350, 588, 644, 651

Negri Ada (1870—1945), itāliešu dzejniece — 151, 529

Nēģis, skat. Zutis Kārlis

Neiberga Laura (dzlm. Gulbe, 1886—1949), medicīnas darbiniece, Raiņa

paziņa — 16, 19, 51, 65, 67, 68, 464, 466

Nlcmanis Reinholds, laikraksta «Dzimtenes Vēstnesis» ekspeditors un

veikala vadītājs — 243, 591

Nīče Fridrihs (1844—1900), vācu filozofs un rakstnieks — 385, 669

Niedra Andrievs (1871—1942), rakstnieks un reakcionārs politisks dar-

binieks — 75, 87, 135, 138, 254, 286, 287, 519, 553, 559, 670

Nikolajs II (1868—1918), pēdējais Krievijas imperators (1894—1917)—

611

Nīna, skat. Priedīte Anna

Nitsche, skat. Nīče Fridrihs

Nekrasovs Nikolajs (1821—1678), krievu dzejnieks — 151, 170, 529

543, 549

Olga, skat. Gērmane-Zariņa Olga

Olkots Henrijs Stils (1832—1907), amerikāņu teozofs — 514

Olmane Paulīne (1903—1980), vēsturnlece, literatūras kritiķe, pēda

goģe — 503, 509

Oskars, skat. Birzgals Oskars

Osvalds, Raiņa paziņa Kastaņolā — 408

Ozola P. (Ozolene), grāmatizdevēja Jāņa Ozola atraitne un viņa ap-

gāda mantiniece — 168, 170, 231, 542

Ozoli, Jāņa Ozola Izdevniecības turpinātāji — 168, 608

Ozoliņš Mārtiņš (Smits, 1870—1944), jaunstrāvnieks, revolucionārās

kustības dalībnieks — 129, 516

Ozoliņš M., viens no «Tālu noskaņu zilā vakarā» otrā izdevuma finan-

sētājiem — 538

Ozoliņš Pēteris (1864—1938), aktieris un režisors, Rīgas Latviešu teātra

direktors — 225, 290, 372, 580, 621

Ozols Jānis (1859—1906), grāmatizdevējs Cēsīs — 15, 26, 42, 162

170, 182, 186, 270, 346, 359, 370. 463, 471, 538, 539, 541, 542

551. 554, 568, 583, 608

Ozols Jānis (1878—1968), revolucionārās kustības dalībnieks — 479,

480, 484, 653

Ozols Jānis (Balahaņu Jānis, balahanietls), strādnieks, marksistiskā pul-

ciņa organizētājs, vēlāk trimdinieks — 27, 43, 71, 76, 154, 183,

473, 480, 532, 552

P. A., skat. Priedkalns Andrejs

Panovs Aleksandrs (1865—1903), krievu bibliogrāfs un publicists — 30

Pauls, arī Pauly, Schon-Pauli, skat. Priedītis Pauls
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Pavlovska, Raiņa paziņa — 429

Pekmanis Pēteris (ps. Adata, 1883—?), rakstnieks un žurnālists — 38,

39, 478, 480

Pelše Roberts (ps. P. Roberts, 1880—1955), revolucionārās kustības da-

lībnieks, literatūras kritiķis, publicists — 655

Pelūde Jānis (1873—1911), jurists, revolucionārās kustības dalībnieks —

150. 528, 608

Pērkons Žanis (1888—1942), žurnālists un teātra darbinieks — 425,

426. 434, 659, 686

Pēteris, skat. Stučka Pēteris

Pēteris I Lielais (1672—1725), Krievijas cars (no 1682. g.)f pirmais

Krievijas imperators (no 1721. g.) — 621

Pētersone Regīna (prec. Paščenko, 1885—1972), Raiņa un Aspazijas

paziņa — 183, 184, 206, 552, 570

Pētersone, Pētersoniete, Raiņa un Aspazijas paziņa — 39, 40, 46, 47.

50, 60, 61, 69, 106, 107, 120, 121, 157, 162, 181, 182, 480, 534, 538

Pētersons, Raiņa un Aspazijas paziņa, Pētersones dzīvesbiedrs — 47—

50, 480

Pētersons, iesp., Pētersons Jūlijs (1880—1945), rakstnieks — 686

Pētersons Kārlis (1877—1926), revolucionārās kustības dalībnieks, par-

tijas un padomju darbinieks, publicists — 638

Pētersons Konrāds (1888—1981), students Dublinas augstskolās, vēlāk

mežsaimniecības darbinieks
— 67, 206, 418, 489, 570, 683

Petrausks Miks (1873—1937), lietuviešu komponists, diriģents, lietu-

viešu nacionālās operas un operetes pamatlicējs — 176, 547

Piliņš (Pilliņš) Pēteris, «Latvijas Zemgaliešu kalendāra» Izdevējs — 48,

51, 56, 481, 482, 487

Pīpiņš Ermanis (ps. Vizulis, 1873—1927), literatūras kritiķis un žur-

nālists — 133, 149, 173, 178, 200, 201, 222, 236, 238, 239, 246,

305, 306, 389, 439, 518, 519, 527, 545, 549, 565, 577, 587. 588.

592, 632, 693

Pipirksnītis, arī Pipirkšītis, skat. Dambekalns Rainis

Pīpkalējs Pēteris (1866—1913), ārsts — 235

Plātess Arnolds (1852—1915), grāmatizdevējs — 146. 380, 474, 489.

490, 525

Plātess Ernests (1821—1887), grāmatizdevējs, Arnolda Plātesa tēvs —

64, 120, 180, 182, 186, 187, 386, 487, 488, 513. 525, 550, 551,

554, 597, 617, 624

Pliekšāne Elza, skat. Aspazija

Pliekšāne Līze (1854—1897), Raiņa vecākā māsa — 561

Plūdonis (īst. v. Lejnieks) Vilis (1874—1940), dzejnieks — 474, 509,

528, 669
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Pjehanovs Georgijs (1856—1918), krievu un starptautiskās strādnieku

kustības darbinieks, filozofs, marksisma propagandists — 124, 125,

272, 276, 515, 566, 609

Poruks Jānis (1871—1911), rakstnieks — 29, 38. 75, 87, 120, 132, 322,

373, 478, 518

Potapenko Ignatijs (1856—1929), krievu rakstnieks — 678

P. P., nenoskaidrots laikraksta «Rigas Avīze», korespondents — 674

Prātkopis, skat. Kalniņš Juris

Priedīši, skat. Priedīte Anna, Priedītis Brencis

Priedīte Anna (dzim. Ulpe, ps. Nīna, arī Ņina, 1874—1941), Jaunstrāv-

nicce, Raiņa pazina — 96, 131, 147, 163, 184, 235, 236, 241,

245, 247, 264, 265, 271, 273, 274, 277, 278, 280. 296, 317, 340,

352, 353, 458, 459, 465, 467, 483, 504, 517. 539, 540, 553, 584, 586,

590, 593, 594, 604, 605, 608, 610, 613, 615, 626, 634, 640, 651,

656 id^Ha^Ē^lĒ^mm^^
Frieditis Arnolds (1879—?), inženieris. laikraksta «Jauna Dienas Lapa*

līdzstrādnieks — 57, 59, 238, 485, 538, 588, 597

Priedītis Brencis (Boriss) (1869—1944), inženieris, Raiņa paziņa — 7,

20, 36, 54, 96, 131, 147, 148, 163, 236, 241, 245, 271, 274, 278,

280, 296, 308, 309, 317, 340, 350—353, 381, 458, 467, 477, 482,

483, 504, 517, 518. 526, 527, 539, 540, 500, 608, 610, 613, 631,

640, 651, 652, 655, 656, 667

Priedītis Pauls (1901—?), Annas Priedītes un Brenča Priediša dēls — 7,

96, 163, 271, 274, 296, 458, 539, 608

Priedkalne Anna, Andreja Priedkalna dzīvesbiedre — 669

Priedkalns Andrejs (1873—1923), ārsts, publicists — 32, 51, 107, 330,

362, 385, 475, 479. 538, 580, 646, 667—669

P. S., skat. S. P.

Pšebiševskis, skat. Pšibiševskis Staņislavs

Pšibiševskis Staņislavs (1868—1927), polu rakstnieks — 571

Pumpurs Andrejs (1841—1902), dzejnieks — 586

Pūriņš A., Rīgas Kooperatoru biedribas rakstvedis — 594

Puškaitis, skat. Lerhis-Puškaitis Ansis

Puškins Aleksandrs (1799—1837), krievu dzejnieks — 87, 302, 38 t,

385, 387, 537, 586, 616, 669, 670

Rainis, skat. Dambekalns Rainis

Raņķis Augusts (1875—1937), grāmatizdevējs un tirgotājs — 38, 43.

119, 135, 139, 140, 143, 155, 266. 305—308. 312, 314, 326, 475. 478,

479, 522, 618, 631, 633, 634, 637

Reclams, skat. Reklāms Antons Filips

Reihers Emanuēls (1849—1924), vācu skatuves mākslas pedagogs —

576

Reinhards Gustavs (1868—1937), ārsts, politiķis un literāts — 512

Reinītis, skat. Priedītis Brencis
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Rekiāms Antons Filips (jun., 1807—1896), grāmatizdevējs Vācijā, «Uni-

versālās bibliotēkas» nodibinātājs — 323, 358, 380, 334, 386, 387,

410, 658, 676, 680

Reraiķis Mārtiņš (1845—1921), latviešu preses cenzori (1871—1918)

Galvenajā preses pārvaldē Pēterburgā — 552

Resnevlca-Sinjorelll Olga (1883—?), ārste, literāta — 399, 400, 408,

440, 675, 693

Retlngs, notāra palīgs Rīgā — 270

Ridzenleks Vilis (lidz 1922. g. Aleksandrs Mednis, 1864—1962), foto-

grāfs, Raiņa paziņa — 67, 489

Riekstiņš Ivars (dzim. 1936), literatūras vēsturnieks — 463, 471

Rieksts Jānis (1881—1970), fotogrāfs —369

Rītiņa, lesp., Indriķa Rītiņa dzīvesbiedre — 242

Rītiņš, students kādā Maskavas augstskolā — 531

Rftiņš Indriķis (1872—1961), skolotājs un literāti —469, 591

Rolavs Ernests (1874—1907), revolucionārās kustības dalībnieks — 59

Rops Jūliuss (1872—1919), Baltijas vācu muižnieks — 466

Rozenberga Dora (1877—1925), Aspazijas māsa — 10, 28, 33, 34, 40,

41, 62, 66, 106, 107, 160, 169, 183, 186, 295, 313. 314, 416—418,

431, 488, 537, 538, 541, 552, 554, 598, 625, 628, 682, 683, 689

Rozenberga Grieta (1840—1912), Aspazijas māte — 28. 33—35, 39,

40, 46. 48, 51, 60, 63, 65, 66, 68, 106—108, 120, 146, 160. 168,

181, 186, 231, 232, 252, 270, 271, 283, 353, 367, 417. 418, 431,

473, 537, 538, 551, 554, 607, 616, 625, 633

Rozenbergs (Rozenberģis), eventuāls Raiņa Jaundubultu vasarnīcas pir-

cējs — 51, 61, 65, 118, 482

Rozenbergs Jūlijs Zāmuels (1877—1909), Aspazijas brālis — 180, 184.

549, 554

Rozenbergs Kristaps Roberts (1874—1911), Aspazijas brālis — 537,

666

Rozentāls L., Izdevējs, grāmatspiestuves īpašnieks Rīgā — 475

Roziņš Fricis (ps. Azls, Vecais Azls, 1870—1919), padomju valsts dar-

binieks, revolucionārs publicists — 8, 124, 310, 315, 370, 377, 452,

459, 509, 515, 594, 635, 639, 662, 666

Rožkalna Anna (Ance), Raiņa paziņa — 405, 407, 422, 678

Rubakins Nikolajs (1862—1946), krievu rakstnieks un bibliogrāfs — 30

Ruberts Jānis (1930—1984), vēsturnieks — 469

Rūcans, izdevējs — 118, 514

Rudzītis Dāvids (1881—?), atturības biedrības «Auseklis» darbinieks —

475

Rudzītis Pēteris (1879—1931), aktieris — 30, 474

Rumjancevs Nikolajs (1754—1826), krievu valstsvīrs, grāmatu un rok-

rakstu kolekcionārs — 206

Rute, skat. Saulīte
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Rūtiņa, skat. Skujeniece Biruta

S.. skat. Buševics Jānis (Žanis)
SahU (Sahly), skat. Zāil

Saša, skat. Dauge Aleksandrs

Saša, skat. Ulpe Aleksandrs

Saulīte, grāmatizdevēja Pētera Sauliša dzīvesbiedre — 155, 157, 535

Saulītis Pēteris (1878—1907), grāmattirgotājs un izdevējs Rīgā — 39,

41, 48, 478, 528, 535

Savēlis Gustavs (1872—1914), laikraksta «Dzīve» redaktors (1908—

1910) — 120

Schāfelis, skat. Sefels Jozefs Viktors

Schāitsberijs, skat. Sāftsberijs Entonjjs

Schdn-Mamy, skat. Priedīte Anna

Schon-Pauli, skat. Priedītis Pauls

Segliņš Vilis (1882—1961), aktieris un režisors — 100

Sēja Pēteris (Mārtiņš, 1880—1940), politisks darbinieks, sociāldemo-

krāts — 208, 228, 407, 408, 412, 414, 415, 419, 469, 560, 571, 581.

595, 679, 682, 684

Senkevičs Henriks (1846—1916), poļu rakstnieks — 667

Sermonis J., skolotājs, fotogrāfs — 668, 693

Shelley, skat. Sellijs Persijs Bišijs

Signorelli, skat. Resnevica-SlnJorelli Olga

Šiliņa Ida. Vija Šiliņa dzīvesbiedre — 672

Šiliņš Matīss (1861—1942), literāts, etnogrāfs un kartogrāfs — 359

Šiliņš Vilis (ps. Zemnieks, 1874—1935), kooperācijas darbinieks, Raiņa

paziņa — 13, 37, 43, 56, 59, 71, 112, 154, 171, 315, 382, 394,

408, 431, 463, 465, 485, 512, 532, 668, 672

Simsons Henrijs (1885—?), buržuāzisks publicists — 96—98. 101, 106,

174—176, 178, 188, 246, 247, 318. 373, 383, 391, 450, 505—507,

509, 513, 546—548, 555, 556, 564, 593, 594, 598, 621, 663, 668.

671, 681

Sinklers Eptons Bills (1878—1968), amerikāņu rakstnieks — 62, 489

Sīpols, eventuāls Raiņa Jaundubultu vasarnīcas pircējs — 651

Skabarga, skat. Buševics Jānis (Zanls)

Skaidrīte Jūlija (1871—1942), aktrise — 567

Skalbe Kārlis (1879—1945), rakstnieks — 75, 87, 305, 321, 322, 329,

387, 419, 435, 454, 463, 467 494, 669, 686, 691

Skariņš Ansis, fotogrāfs Rīgā — 654, 661

Skarre Voldemārs (Merkels, 1879—1963), sociāldemokrātijas darbinieks,

LSD Ārzemju komitejas sekretārs (1908—1914) — 378, 379, 666

Skubiķis Eduards Emīls (1875—1944), jaunstrāvnieks, vēlāk buržuāzisks

politisks darbinieks — 14—16, 394, 400, 419, 429, 463, 464. 672

Skujeniece Aina, Birutas Skujenieces vecākā māsa — 58, 465, 486

Skujeniece Biruta (1888—1931), aktrise, režisore, dzejniece — 18, 57,
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58, 99—100, 103, 104, 112—114, 136, 143, 152, 153, 184, 185, 187,

190, 191, 193, 194, 203, 204, 211—217. 221—223, 229, 230, 233,

236, 237, 240, 244, 246, 248—251, 257, 263, 266, 272, 273, 276, 277,

291, 315, 324—326, 336—338. 364, 381, 405, 416, 451, 465, 485, 486,

506—508, 512, 523, 530, 531, 553, 554, 557, 558, 560, 561, 567.

568, 573—575, 577—579, 582—585, 588—590, 592, 593, 595—597

601, 605, 609, 610, 613, 615, 621, 622, 627, 639, 643, 644. 648—650,

654. 660, 667, 678, 682

Skujeniece Luīze (1857—1934), teātra kritiķe, Birutas Skujeniece*

māte — 112—114, 187, 191, 192, 194, 195, 211—213, 279, 290,

296, 337, 451, 512, 554, 555, 558—562, 573—575, 579, 615, 621,

622, 626, 627, 650

Skujeniece Vita (1893—1935), Birutas Skujenieces jaunāka māsa —

312. 512

Slavinskis Pēteris, fotogrāfs un atklātņu Izdevējs Rīgā — 369. 377,

662

Snlķeris Pēteris (1875—1944), ārsts un publicists — 39. 478

Sofokls (ap 497—406 p. m. ē ), sengrieķu dramaturgs — 87

Sokolovs Nikolajs (Soks) (1866—?), revolucionārs. Raiua paziņa Slobod-

skas trimdā — 396, 673

Soks, skat. Sokolovs Nikolajs

Soldati. aptiekārs Lugāno — 396, 415, 416

Sorels 2oržs (1847—1922), franču sociologs un filozofs, anarhoslndikē-

Usma teorētiķis — 122, 124. 498, 514

S. P., nenoskaidrots «Rīgas Avīzes» korespondents — 21, 459

Spalvas jaunkundze, studente —
592

Spensers Herberts (1820—1903), angju filozofs — 127

Steins, skat. Steins Aleksandrs

Stendera Gothards Fridrihs (saukts Vecais Stenders, 1714—1796), mā-

cītājs un rakstnieks — 663

Stirners, skat. Stirners Makss

Stučka Dora (1870—1950), Raiņa Jaunāka māsa, Pētera Stučkas dzīves-

biedre — 93, 94, 104—106, 192, 193, 204, 205, 278, 280, 405, 418,

433, 439, 443, 444, 451, 500, 501, 508, 559, 568, 569, 606, 607.

613—617, 620, 690, 693, 695

Stučka Pēteris (1865—1932), Komunistiskās partijas, padomju valsts un

starptautiskās strādnieku kustības darbinieks, padomju tiesību zi

nātnieks — 13, 90, 93. 94, 104—106, 192, 202, 205, 277, 278, 443,

444, 448—453, 484, 500—503, 506, 508, 559, 561, 566, 568, 569,

606, 607, 613—617, 620, 695

Stumbergs Jēkabs (1866—1935), žurnālists un Jurists — 614

Sudrabu Edžus (Ist. v. Eduards Morics Zilbers, 1860—1941), rakst-

nieks — 43, 85. 499, 524, 623

Suvorins Aleksejs (1834—1912), krievu žurnālists, Izdevējs — 235, 536
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S., lesp. Sahts Pēteris, ķīmiķis, Raiņa un Aspazijas paziņa Šveicē —

401, 676

S«iftsberljß Entonijs (1671—1713), angļu lilozofs — 127

Šalitiene, Raiņa Jaundubultu vasarnīcas Imiece — 181

Salits, ebreju tirgotājs, Raiņa Jaundubultu vasarnīcas īrnieks — 551

Surtena-Antinka Marga (1879—?), nlderlandlešu rakstniece, Raiņa un

Aspazijas paziņa Kastaņolā — 134, 135, 519

Suttflf, skat. Sartena-Antinka Marga, Sartens-Antinks Karels

Sartens-Antinks Karels (1878—?), nīderlandiešu rakstnieks, Raiņa un

Aspazijas paziņa Kastaņolā — 134, 135 375

Sefels Jozefs Viktors (1826—1886), vācu rakstnieks — 135

Šekspīrs Viljams (1564—1616), angļu dramatuigs — 116, 302, 398.

410, 474, 491, 533

Sellijs Persijs Bišijs (1792—1822), angļu dzejnieks — 87

Sēnfelds Maksis (1861—1912), ārsts Rīgā — 502

Senjē Māri 2ozefs (1764—1811), franču dzejnieks — 681

Sillers Fridrihs (1759—1805), vācu dzejnieks un dramaturgs — 87, 115,

116, 128, 129. 140, 146, 151, 160, 219, 302. 411, 461, 513, 515,

522, 524—520, 533, 534, 536, 537, 540, 552, 571. 600, 612, 616.

626, 641

Slags H. — 330. 646

Slēgels, skat. Slēgels Augusts Vilhelms vai Slēgels Fridrihs

Slēgels Augusts Vilhelms (1767—1845), vācu dzejnieks, mākslas teorē-

tiķis un kritiķis — 410

Slēgels Fridrihs (1772—1829), vācu filozofs, vēsturnieks un dzejnieks —

410

Slismaris-Brar.ds, vācu teātra režisors — 348, 654

Sloss, skat. Zutis Kārlis

Smithene Mirdza (1887—1978), aktrise, LPSR Tautas skatuves māksli-

niece — 267. 582, 589, 593

Smitene — 406, 407

Smits Johans, Rīgas rātes sekretārs, sastādījis Livonijas kara notikumu

aprakstu — 515

Smits, pārtikas veikala vai restorāna īpašnieks Kastaņolā — 375, 398,

409

Smits Izdevējs — 107. 117, 121, 510

Smits, skat. Ozoliņš Mārtiņš

Steins Aleksandrs (1879—1919), lurnālists un literāts — 157, 407, 409,

416, 679

Stirners Makss (īst. v. Kaspars Smits, 1806—1856), vācu filozofs, anar-

hisma Ideologs — 88

Strāls Kārlis (1880—1970), rakstnieks — 467. 489

Suļatikovs Vladimirs (1872—1912), krievu literatūras kritiķis — 449

Suņins Pāvils, preses inspektora palīgs Rīgā — 631
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Taddel, iesp., Tadei Armina, Raiņa un Aspazijas paziņa Kastaņolā —

376

Tautmīlis-Bērziņš Roberts (1873—1915), dramaturgs, režisors ua teātr*

kritiķis — 327, 328, 645

Teodors, skat. Zeiferts Teodors

Tiecks, skat. Tīks Ludvigs

Tija, skat. Banga Tija

Tīks Ludvigs (1773—1853), vācu rakstnieks — 410

Tilbergs Jānis Roberts (1880—1972), mākslinieks — 487, 637

Tokvils Aleksis (1805—1859), Francijas valsts darbinieks, vēsturnlek.»

un sociologs — 101, 246. 373, 507, 594 598, 663. 668

Tolstoja Aleksandra (1884—1979), Ļeva Tolstoja Jaunākā meita — 671

Tolstojs Ļevs (1828—1910), krievu rakstnieks — 305. 390, 524, 631,

671

Tomsons — 69

Treilands, skat. Brīvzemnieks Fricis

Tuņeta, skat. Bertoljo Antonleta

Turgeņevs Ivans (1818—1883), krievu rakstnieks — 87

Tūters (Tūteris) Kārlis (1873—1926), viens no «Jaunās Dienas Lapas»

Izdevējiem — 251, 591, 597

Tvens Marks (īst. v. Klemenss Semjuels Lenghorns, 1835—1910), ame-

rikāņu rakstnieks — 568

Ulmanis Karls Kristiāns (1793—1871), mācītājs, literāts. «Latviešu vārd-

nīcas» sastādītājs — 52, 62, 550

Ulpe Aleksandrs (1872—?), Annas Priedītes brālis, Pēterburgas izdevnie-

cības <'KyAfeTypa» darbinieks — 7, 20, 28, 35, 40, 46, 62, 64,

67, 69, 96, 184, 270, 317, 351, 352, 370, 459, 461, 467, 473, 474.

476, 479, 504, 539, 553, 607, 608, 639, 662

Ulpe (sen.), Annas Priedītes un Aleksandra Ulpes tēvs — 467, 504

Ulpis, skat. Ulpe Aleksandrs

Upītis, skat. Birznieks-Upītis Ernests

Upitis Jānis (1911—1983), literatūrzinātnieks — 458, 500

Upīts Andrejs (1877—1970), LPSR Tautas rakstnieks — 243. 303, 358,

371, 387—389, 406, 428, 429, 443, 444, 449, 518, 591, 607, 632,

650, 663, 670. 678, 687, 695, 696

Upton Sinclair, skat. Sinklers Eptons Bills

Vāgners Jēkabs (1856—1942), skolotājs un lauksaimnieks, laikraksta

«Dienas Lapa» līdzstrādnieks 90. gados — 9

Vāgners Rihards (1813—1883), vācu komponists — 127, 254, 582

Vagule Terēza, Leonharda VaguJa dzīvesbiedre — 397, 418

Vagulene, skat. Vagule Terēza

Vagulis Leonhards (1864—?), Annas Priedītes un Aleksandra Ulpes

brālēns — 7, 131, 163, 317, 393, 397, 420, 459, 518, 539, 555, 557

Veguļl, skat. Vagule Terēza, Vagulis Leonhards



751

Vailds Oskars (1856—1900), angļu rakstnieka — 220

Vainovskis Jānis (1887—1969), rakstnieks, žurnālists — 436, 687, 691

Vaitmanis. skat. Vitmens Valts

Valdis (īst. v. Voldemārs Zālltls, 1865—1934), rakstnieks — 156, 160,

169, 474, 533

Valija, skat. Zemīšu Valija

Valters (Valteris) Miķelis (1874—1968), dzejnieks, publicists, buržuāzisks

politisks darbinieks — 124, 150, 224, 479, 506. 515, 529, 579. 632

Vārpa Alīne (1878—1972), aktrise — 43, 76, 480, 492

Vasals, skat. Šiliņš Vilis

Vazehs Mirza Safl (1796—1852), azerbaidžāņu dzejnieks, apgaismo-

tājs — 105

Vecais, skat. Dēķcns Kārlis

Vecais Āzis, skat. Roziņš Fricis

Vecozols Jūlijs (1884—1945), rakstnieks un žurnālists — 97—99, UZ

207, 505, 506, 512, 570, 667. 668

Vecrumba Marija (1885—1919), mediķe — 179, 180, 237, 549, 550

Veics Reinholds (1882—1920), aktieris un režisors — 2G6, 605

Veidenbaums Eduards (1867—1892), dzejnieks — 362, 463

Veinbergs Fridrihs (Fricis Veinberģis, 1844—1924), jurists, reakcionārs

politiķis un publicists — 77, 124, 218. 273, 397, 495, 515, 578.

606, 610, 674

Vekenstādt, skat. Vekenštets Edmunds

Vekenštets Edmunds, Liepājas ģimnāzijas skolotājs, vācis lietuviešu

folkloru — 52, 62

Vēsmiņu Kārlis, ari Vēsmiņš, skat. Krūza Kārlis

Vidiņš Jānis (1862—1921), žurnālists, tulkotājs un vārdnīcu sastādī-

tājs — 180, 243, 550, 591

VVielands, skat. Vīlands Krlstofs

Viese Saulcerīte (dzira. 1932), literatūrzinātnlece — 637

Viktorija, skat. Cielēna-Bilmane Viktorija

Vīlands Kristofs (1733—1813), vācu rakstnieks — 410

Vilis, skat. Dermanis Vilis

Vilis, skat. Hertelis Vilis

Vilis, skat. Šiliņš Vilis

Vita, skat. Skujeniece Vita

Vitmens Valts (1819—1892), amerikāņu dzejnieks — 102

Vizulis, skat. Pīpiņš Ermanis

Voišels, ari Voišelis, skat. Voišvils Francis

Voišvils Francis (1867—?), vācu grāmatizdevējs, E. Plātoša apgāda dar-

binieks — 283, 293



752

Volters Eduards (1856—1941), lietuviešu un latviešu valodas, folkloras

un etnogrāfijas pētnieks — 72. 493, 494

Voss, skat. Foss Johans Heinrihs

-vs, skat. Jankavs Jānis

Vulfs Eduards (1886—1919), rakstnieks — 68, 487, 489

Zāli, ārsts Bernē — 131. 146, 346

Zāliši, skat. Zālite Hermīne, Zālite Pēteris

Zālīte Hermīne (1858—1932), Pētera Zālītes dzīvesbiedre — 222, 578

Z.ilite (Zālitis) Pēteris (1864—1939), žurnālists un redaktors — 9, 31,

64, 146—148, 150, 182, 217, 222, 226, 252, 316, 317, 455, 460, 461,

489, 525, 526, 563, 576, 578, 598, 639

Zālītis Valdis, skat. Valdis

Zālītis Voldemārs, skat. Valdis

Zāmuels, arī Zāmus, skat. Rozenbergs Jūlijs Zāmuels

Zandreiters Eduards (1885—1938), revolucionārās kustibas dalībnieks,

partijas darbinieks — 675

Zariņš R., «Latvijas Zemgaliešu kalendāra» līdzstrādnieks — 48. 62, 78,

487

Zelferts Teodors (ps. Teodors, 1865—1929), literatūras vēsturnieks un

kritiku — 120, 371, 474, 512, 518

Zeltiņš (īst. v. Golts) Dāvids (1867—1943), grāmatizdevējs un grāmat-

tirgotājs — 10, 13, 15, 19. 24. 25. 30, 48, 51, 62—64. 101, 104

107, 109. 115, 117, 120
c

146, 170, 187, 280—282, 322, 329, 342

350, 357, 374, 407, 408, 410, 412, 428, 443 460, 461, 470, 474,

478, 491, 510, 516, 526 554 643, 652, 657, 680

Zellmatls (īst. v. Ernests Kārkliņš, 1868—1961), skatuves mākslas pe-

dagogs, rakstnieks, LPSR Nopelniem bagātais kultūras darbi-

nieks — 305, 515, 632

Zeļenko Vasilijs (1878—1940). skolotājs un revolucionāra — 74—76

469, 494

Zemgaliešu Biruta (Ist. v. Grencione Konstance, 1878—1906), rakst-

niece — 467

Zemgais (Zemgalis) Gustavs (1871 — 1939) buržuāzisks politisks darbi-

nieks — 189. 190. 198, 211—213, 216—219, 222, 226, 229, 231,

234, 239—241, 244, 270, 332, 349, 377, 447, 460, 538, 557. 573,

574, 576, 577, 580, 582, 583, 585, 588—591. 655

Zemīšu Valija, Lizetes Kalniņas krustmeita — 206

Zemnieks, skat. Silipš Vilis

Ziemciešu Marija, skat. Zīraks Mārcis

Zīraks Mārcis (Mārtiņš) (ps. Ziemciešu Marija, 1852—1915), aktieris un

literāts — 522, 525

Zirģelis Eduards, izdevējs — 509, 528, 535

Zirnītis Jānis (segv. Arhivārs, 1884—1939), revolucionārās kustības da-

lībnieks — 370, 662



Zislaks Eduards (1850—1888), grāmatizdevējs — 146

Zīvarts (Zīverts) Ernests (1879—1937), grafiķis — 487

Znilos (Coilos), skat. Mierkalns Fricis

7oliņš Jānis (?—1910), preses inspektora palīgs Rīgā — 631

Z'itis Kārlis (ps. K. Sloss, 1876—1943), revolucionārās kustības dalīb-

nieks — 283, 294, 321, 417, 451, 522, 532, 543, 598, 609, 612,

625, 642. 682

Zvārgulis, skat. Zvārguļu Edvards

Zvārguļu Edvards (īst. v. Edvards Treimanis, 1866—1950), dzejnfeks —

44, 46, 47, 75, 117. 479, 4RI, 509, 528

Zvingevičs Kārlis (1873—1913), tulkotājs, publicists — 426, 435, 516.

686

Zvirbulis Eduards (1883—1916), revolucionārās kustības dalībnieks, par-

tijas darbinieks — 675

2->ļeznovs Vladimirs (1869—1933), krievu ekonomists — 516

Zukovskis Vasilijs (1783—1852), krievu dzejnieks — 410
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VĒSTUĻU ADRESĀTU RĀDĪTĀJS

Akmentiņa Dace — 345

Aronu Matīss — 232, 257, 264, 274, 321, 327, 362, 413

Asars Hermanis — 149, 155, 219, 298

Aspazija — 5, B—lo, 117—123, 158—162, 164—166, 365—367, 383,

385, 387—389, 391—398, 401—405, 407—410, 412—415, 417,

419—426, 428—433, 435, 441. 442, 445, 448, 449. 451—453

Baumanis Indriķis — 22, 79

Bergs Arveds — 308, 333

Bertoljo Asunta — 456, 471

Biedrs diimtenē — 21

Birkerts Antons — 114, 129, 220, 353, 375, 463

Birkeits Pēteris — 2

Birznieks-Upītis Ernests — 11, 15, 18, 19, 24, 30, 32, 36, 42, 46, 49,

54, 56, 57, 64, 67, 72, 103, 107, 109, 116, 126, 135, 141, 145, 148,

156, 167, 172, 179, 190, 193, 200, 204, 244, 246, 259, 266, 276,

282, 284, 295. 299, 311, 349, 447

Cielēna Amanda — 43, 61, 99, 100. 108, 144, 255

Cikste Alfrēds — 196

Dambekalns Jānis — 88, 92, 102, 239, 254, 260, 270, 275, 304

2urnu!a «Darba Rīts» redakcija — 370

Dauge Pauls — 89, 251, 273, 467, 472

Deglavs Augusts — 3, 4, 12, 25—27, 31, 33, 35, 37, 47, 40, 50, 53,

65, 81, 95, 104, 105. 111, 124, 136, 138, 140, 146, 147, 150, 154.

171, 176, 195, 223, 240, 252, 267, 278, 283, 287, 289, 300, 301,

312, 332, 342, 346, 352, 360, 368, 438

Dēķens Kārlis — 16

Dermanis Vilis — 297

Dravnieks Jēkabs — 51, 217

Duburs Jēkabs — 243, 271

Ekmanis B. — 168, 180. 228

Ērika Lilija — 334
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Fallijs — 177, 181, 185, 187

Grikmanis 2anis — 459

Gross Ervins — 329

Gulbis Ansis — 38, 45, 55, 97, 133, 205, 225, 285, 286, 320, 364, 372,

377, 379, 384, 416, 440, 458, 468

Helmanis Nikolajs — 71

Hertelis Vilis — 258

Hūbera-Zennhauzena AIbija — 457

Iniņbergs Jēkabs — 313

Ivanovs Roberts — 305, 356, 390, 400, 411, 427, 434, 436, 443, 444,

446, 450

Izdevniecība «OCiriecTßeHHajr noAioa» — 75

Jankavs Jānis — 6, 66, 73, 74, 85, 96, 106, 192, 213

Jansons (Brauns) Jānis — 454, 464, 466

Jaunā Rīgas teātra komisija — 358

Jaunā Rīgas teātra koristi — 348

Jirgens Jānis — 23

Kāda redakcija — 381

Kāds laikraksta «Jaunais Laiks» lldzstrādi leks — 465

Kaktiņš Ādolfs — 335

Kalniņa — 17

Kalniņa Llzete — 201

Kalniņa-Kurševica Emīlija — 40

Kastejanskis Aleksandrs — 59, 62, 68—70, 76, 80, 132, 142

Kirhenšteins Augusts — 263

Kovajevskis Jānis — 77

Kuģa Jānis — 153, 157, 357

Kurševics Kārlis — 40, 98, 203, 206

Ķirpēns Kārlis — 110. 125, 128, 130, 134, 191, 210, 214, 224, 229,

233, 235, 242, 245. 247. 249, 250, 279, 281, 310, 314, 317. 322, 324,

339, 340, 347, 350, 351, 355, 369, 439, 455

Laikraksta «Strādnieks» redakcija — 336

Laikraksta «Vārpas» ekspedicija — 215

Latviešu Kultūras biedrība — 268, 269

Liepa Mārtiņš— 14

Lugas «Uguns un nakts» Inscenēšanas komisija — 211

Lūkina Antonija — 290, 302, 309, 318, 323, 325, 326, 337, 338, 341,

363, 376. 386, 437

Melngaills Emilis — 277, 359, 380

Mierkalns Fricis — 58

Miķelsons Jānis — 91, 169

Nātiņš Jēkabs — 330

Nezināma persona — 408

Pētersone Regīna — 173



Pētersons Konrāds — 52

Pīpiņš Ermanls — 115, 194, 227. 288. 460

Priedīte Anna — 82, 151, 152, 174. 226, 231, 234, 237, 248, 253, 256.

261, 262, 265, 280, 331, 343. 344

Priedītis Brencis — 1, 13, 28, 39, 82, 112, 113, 137, 139, 151, 292—294,

331, 343, 344, 374

Prledkalns Andrejs — 378

Raņķis Augusts — 127, 291

Resnevlca-Sinjorelli Olga — 399, 462

Rigas Kooperatoru biedribas valde — 238

Rozenberga Dora — 303

Roziņš Fricis — 296, 361

Sēja Pēteris — 218

Šiliņš Vilis — 101

Simsons Henrijs — 83, 86, 90, 94, 163, 178, 236

Skarre Voldemārs — 371

Skubiķis Eduards — 7

Skujeniece Biruta — 44, 88, 92, 102, 131,,143, 175, 183. 188, 197. 209,

212, 222, 315, 316, 328, 354, 373

Skujeniece Luize — 102, 184, 189, 207, 2CB

«Sociāldemokrātijas Vēstneša» redakcija — 216

Stučka Dora — 78, 93, 186, 198, 461, 469

Stučka Pēteris — 78, 93, 199, 469

Šveices Grītli biedribas grāmatu veikals — 41

Tautas grāmatu veikals — 29

Tautmīlis-Bērziņš Roberts — 319

Ulpe Aleksandrs — 307

Upīts Andrejs — 382, 470

Vecozols Jūlijs — 84, 87, 202

Vecrumba Marija — 170

Volters Eduards — 60

Zālīte Pēteris — 241, 306

Zeltiņš Dāvids— 20

Zelenko Vasilijs — 63

Zemgais Gustavs — 182, 221, 230

Zvārguļu Edvards — 34
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SATURS

VĒSTULES

1906

1. B. Priedītim Kastaņolā 18. jūlija 7 «58

2. P. Blrkertam Kastaņolā 19. augusta « « » • • ■ f 459

3. A. Deglavam Kastaņolā 19. augustā • t f • • 8 480

4. A. Deglavam Kastaņolā 8. septembrī . » » • i 10 461

5. Aspazijai Lokarno 12. septembri . > i t i • 13 462

6. J. Jankavam Kastaņolā 24. septembri » * • t 14 462

7. E. Skubikim Kastaņolā 25. septembri . i « s i 15 464

8. Aspazijai Porlecā ap 25. septembri i t * i % 16 464

9. Aspazijai Menadžo 26. septembrī .>«■»* 17 464
10. AspazijaiMenadžo 27. septembri . . « i « « 17 46511. E. Birzniekam-Upītim Kastaņolā 8. novembri ■ • j 18 46512. A. DeglavamKastaņolā 11. novembrī . . « • • 18 456

10. Aspazijai Menadžo 27. septembri * i • « 17 465

11. E. Birzniekam-Upitim Kastaņolā 8. novembri i t i 18 46S

12. A. Deglavam Kastaņolā 11. novembri
.

. « • • 18 456

13. B. Priedītim Kastaņolā 12. novembri
. . • • • 20 467

14. M. Liepām Kastaņolā ap 22. novembri i r • i 20 468
15. E. Birzniekam-Upītim Kastaņolā 2. decembri » • » 22 46816. K. Dēķenam Kastaņolā 2. decembri »'• §• • 22 46817. KalniraiKastaņolā 2. decembri . i . ■ i • 23 46918. E. Birzniekam-Upītim Kasaratē 24. decembri i » , 23 46919. E. Birzniekam-Upītim Kastaņolā29. decembri • i • 24 47020. D. Zeltiņam Kastaņolā ap 30. decembri # $ $ i 24 47021. Biedram dzimtenē .■•»•»•••• 25 470

15. E. Birzniekam-Upitim Kastaņolā 2. decembri » • • 22 468

16. K. Dēķenam Kastaņolā 2. decembri . « • • • 22 468

17. Kainiņai Kastaņolā 2. decembri i . | * i 23 469

18. E. Birznlekam-Upltim Kasaratē 24. decembri , t ,
23 469

19. E. Birzniekam-Upītim Kastaņolā 29. decembri a i «
24 470

20. D. Zeltiņam Kastaņolā ap 30. decembri • • » i 24 470

21. Biedram dzimtenē t • • ■ t

*

i • t • • 25 470

1907

22. I. Baumanlm Kastaņolā janvāra sākumā i • « 25 471

23. J. Jirgenam Kastaņolā 9. janvārī . . . i • » 26 472

24. E. Birzniekam-Upitim Kastaņolā 12. februāri i • i 27 472

25. A. Deglavam Kastaņolā 16. februāri b • t • « 27 473

26. A. Deglavam Kastaņolā 7. martā i • • • » • 31 475
27. A. DeglavamKastaņolā28. martā <••••( 34 476

27. A. Deglavam Kastaņolā 28. martā 34 476

28. B. Priedītim Kastaņolā 2. aprili 36 477

29. Tautas grāmatu veikalam Kastaņolā 3. aprīlī t t % 36 477

30. E. Birzniekam-Upītim Kastaņolā 4. aprīli . « • ■
36 477

31. A. Deglavam Kastaņolā 6. maiji . * i | 38 478

32. E Birzniekam-Upītim Kastaņolā maijā un 19. jūniji , 41 479

33. A. Deglavam Kastaņolā 17. Jūnijā » < . . | 44 480

Piezīme. Pirmā skaltju aile norāda lappusi, kuri levietota vēs-

tule, otra aile — lappusi, kurā atrodami komentāri attiecīgajai vēstulei.
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34. Zvārguļu Edvardam Kastaņolā 22. jūnijā . , , i 46 481

35. A. Deglavam Kastaņolā 6. Jūlijā » 47 481

36. E. Birzniekam-Upītim Kastaņolā 20. jūlijā .... 49 481

37. A. Deglavam Kastaņolā 25. jūlijā 50 482

38. A. Gulbim Kastaņolā 29. jūlijā l | t . . . 52 483

39. B. Priedītim Kastaņolā 4. augustā i 54 483

40. K. Kurševicam un E. Kalniņai-Kurševicai Kastaņolā

5. augustā * i -. . i i .54 484

41. Šveices Gritli biedrības grāmatu veikalam Kastaņolā

ap 11. augustu 56 484

42. E. Birzniekam-Upītim Kastaņolā 18. augusta . # 56 405

43. A. Cieiēnai Kastaņolā 15. septembri i 57 485

44. B. Skujeniecei Kastaņolā 19. septembri » . » i 57 485

45. A. Gulbim Kastaņolā 22. septembri . j . . � 58 486

46. E. Birzniekam-Upītim Kastaņolā 24. septembri , * 58 486

47. A. Deglavam Kastaņolā 25. septembri t .
60 487

48. A. Deglavam Kastaņolā 30. septembrī .... 63 488

49. E. Birzniekam-Upītim Kastaņolā 9. Atobrl ... 63 488

50. A. Deglavam Kastaņolā 19. oktobri . .
. . « 64 488

51. J. Dravniekam Kastaņolā 23. oktobrī i « » » | 66 489

52. K. Pētersonam Kastaņolā 23. oktobri , . . i • 67 489

53. A. Deglavam Kastaņolā 24. oktobrī .it*. 67 490

54. E. Birzniekam-Upītim Kastaņolā 31. oktobri * ,
69 490

55. A. Gulbim Kastaņolā 10. novembri ..... 70 491

56. E. Birzniekam-Upītim Kastaņolā 21. novembri . * 70 492

57. E. Birzniekam-Upītim Kastaņolā 24. novembri
...

71 492

58. F. Mierkalnam Kastaņolā 24. novembrī ... i 7t 492

59. A. Kastejanskim Kastaņolā 2. decembri i * • • 72 492

60. E. Volteram Kastaņolā 2. decembri . . . ■ i
72 493

61. A. Cieiēnai Kastaņolā 10. decembrī . . . » i 73 493

62. A. Kastejanskim Kastaņolā 15. decembrī .... 73 493

63. V. Zeļenko Kastaņolā 15. decembrī
.....

74 494

64. E. Birzniekam-Upītim Kastaņolā 25. decembri
. i i 76 495

65. A. Deglavam Kastaņolā 28. decembri
. . . i » 76 495

1908

66. J. Jankavam Kastaņolā 6. un 7. janvārī * « 78 45)6

67. E. Birzniekam-Upītim Kastaņolā 18. Janvāri , < q 81 497

68. A. Kastejanskim Kastaņolā 29. janvāri , • * « 82 497

69. A. Kastejanskim Kastaņolā 4. lebruārl . , 82 498

70. A. Kastejanskim Kastaņolā 18. februāri i « i i 82 4jB

71. N. Helmanim Kastaņolā 22. februāri
. . i • i 83 498

72. E. Birzniekam-Upītim Kastaņolā 27. februāri i • « 83 498

73. J. Jankavam Kastaņolā B.—lo. martā
, , « ■ ■ 85 499
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74. J. Jankavam Kastaņolā 10. martā � i ■ » i • 89 500

75. Izdevniecībai «OOiiiecTßeHHaH noAL3a» Kastaņolā

17. martā ; . . • i *
91 501

76. A. Kastejanskim Kastaņolā 17. martā
. . . * » 91 501

77. J. Kovajevskim Kastaņolā 21. martā
. i . i » 92 501

78. D. un P. Stučkām Kastaņolā 21. martā • . i • 93 501

79. I. Baumanim Kastaņolā aprija sākumā i i • % « 94 503

80. A. Kastejanskim Kastaņolā 2. aprīli i * • » 4 95 504

81. A. Deglavam Kastaņolā 6. aprili i * i « 95 504

82. A. un B. Priedīšiem Kastaņolā 6. aprīli . -. • » 96 504

83. H. Simsonam Kastaņolā 22. aprīli . > -. i i % 96 505

84. J. Vecozolam Kastaņolā 22. aprīli < ■ . t ■ I 97 505

85. J. Jankavam Kastaņolā 23. aprīlī . t • t • •
97 505

86. H. Simsonam Kastaņolā 6. maijā ; » i i i 98 505

87. J. Vecozolam Kastaņolā 6. maijā . » i i j • 98 506

88. B. Skujeniecei un J. Dambekalnam Kastaņolā

10. maijā . . . . i . » . .
. . 99 506

89. P. Daugem Kastaņolā 19. maijā i i � i i % 100 507

90. H. Simsonam Kastaņolā 16. maijā i « ■ i 101 507

91. J. Miķelsonam Kastaņolā 17. maijā . ....
101 507

02. B. Skujeniecei un J. Dambekalnam Kastaņolā

21. maija i i t . i i i ... 103 508

93. D. un P. Stučkām Kastaņolā ap 24. maiju : i i 104 506

94. H. Simsonam Kastaņolā 28. maijā ; j i 106 509

95. A. Deglavam Kastaņolā 30. maijā i . « . .
106 509

96. J. Jankavam Kastaņolā 3. jūnijā « i t i i i 100 510

97. A. Gulbim Kastaņolā 7. jūnijā • t ■ • j i 109 510

98. K. Kurševlcam Kastaņolā 7. jūnijā »■.,�, 110 510

99. A. Cieiēnai Kastaņolā 9. jūnijā . s . i « i 110 511

100. A. Cieiēnai Kastaņolā 14. jūnijā . -. * . . -. 111 511

101. V. Šiliņam Kastaņolā 14. jūnijā 112 512

102. B. un L. Skujeniecēm un J. Dambekalnam Kastaņolā

21. jūlijā ,
112 512

103. E. Birzniekam-Upītim Kastaņolā 22. jūlijā i • i
115 512

104. A. Deglavam Kastaņolā 25. jūlijā ~.�»» 117 513

105. A. Deglavam Kastaņolā 8. augustā . • • • i 120 514

106. J. Jankavam Kastaņolā 10.—12. augustā . « • * 121 514

107. E. Birzniekam-Upītim Kastaņolā 27. augustā , ■ i 128 515

108. A. Cieiēnai Kastaņolā 9. septembri . . » • �
128 516

109. E. Birzniekam-Upītim Kastaņolā 18. oktobri « » t 129 516

110. K. Ķirpēnam Kastaņolā oktobra beigās « • ■ 129 516

111. A. Deglavam Kastaņolā novembra sākumā i » * 130 51?

112. B. Priedītim Kastaņolā 7. novembri
, . . , ,

131 517

113. B. Piicditun Kastaņolā 11. novembri • ■ , • • 131 516
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114. A. Birkertam Kastaņolā ap novembra vidu i ■ ■ 132 518

115. E. Pīpiņam Kastaņolā 18. novembrī . . i « i 133 518

116. E. Birzniekam-Upītim Kastaņolā 19. novembri , i | 134 519

117. Aspazijai Kastaņolā 21. novembri
. . . i « i 134 519

118. Aspazijai Kastaņolā 22. novembri i • • • » « 134 519

119. Aspazijai Kastaņolā 23. novembri .*•»•• 135 520

120. Aspazijai Kastaņolā 24. novembri ...... 13>i 520

121. Aspazijai Kastaņolā 25. novembri 13ū 520

122. Aspazijai Kastaņolā 26. novembri » . ; k 137 520

123. Aspazijai Kastaņolā 26. novembrī t k i »
137 521

124. A. Deglavam Kastaņolā 27. novembri | » » 138 52t

125. K. Ķirpēnam Kastaņolā ap 2. decembri t i 138 521

126. E. Birzniekam-Upītim Kastaņolā 7. decembrī ... 139 522

127. A. Raņkim Kastaņolā 7. decembri
... i i 139 522

128. K. Ķirpēnam Kastaņolā 12. decembri
. . . » » 140 522

129. A. Birkertam Kastaņolā 12. decembri « ■ « 141 522

130. K. Ķirpēnam Kastaņolā ap decembra vidu . » .
142 523

131. B. Skujeniecei Kastaņolā 28. decembrī
... i 143 52.3

132. A. Kastejanskim Kastaņolā 29. decembri
. i » i 143 523

133. A. Gulbim Kastaņolā 30. decembri . « i » % 144 524

134. K. Ķirpēnam Kastaņolā 31. decembri i i % % 144 524

1909

135. E. Birzniekam-Upītim Kastaņolā 3. janvāri » � 4 145 524

136. A. Deglavam Kastaņolā 3. janvāri » . i » » 146 525

137. B. Priedītim Kastaņolā 4. janvāri ... i 147 526

138. A. Deglavam Kastaņolā 17. janvāri . . i . i 148 526

139. B. Priedītim Kastaņolā 18. janvāri * i i # .
148 527

140. A. Deglavam Kastaņolā 3. februāri > » .
149 527

141. E. Birzniekam-Upītim Kastaņolā 6. februāri 151 529

142. A. Kastelanskim Kastaņolā 7. februāri . * � * 151 530

143. B. Skujeniecei Kastaņolā 11. februāri 152 530

144. A. Cieiēnai Kastaņolā 27. februāri
. ... i 153 531

145. E. Birzniekam-Upītim Kastaņolā 20. martā i . ,
154 531

146. A. Deglavam Kastaņolā 4. aprīli i t • fr • 4 154 532

147. A. Deglavam Kastaņolā 4. aprīli * ...» 4 158 535

148. E. Birzniekam-Upītim Kastaņolā 12. aprīli ... i 158 536

149. H. Asarām Kastaņolā 29. aprīli ~.,.» 159 536

150. A. Deglavam Kastaņolā 2. maijā ..*•»« 160 537

151. A. un B. Priedīšiem Kastaņolā 5. maijā i « t ■ 161 539

152. A. Prieditei Kastaņolā 11. maijā ... t • i 163 539

153. J. Kugam Kastaņolā maija pirmajā pusē .«it 163 540

154. A. Deglavam Kastaņolā 25. maijā . * « • % 167 540

155. H. Asarām Kastaņolā 30. maijā 169 541
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156. E. Birzniekam-Upītim Kastaņolā 31. maijā . » » 170 543

157. J. Kugam Kastaņolā maijā , | 171 544

158. Aspazijai Laveno 2. jūnijā i 172 544

159. Aspazijai Isolabella 3. jūnijā i 172 545

160. Aspazijai Gambaroņo Gerrā 4. jūnijā . . » » » 173 545

161. Aspazijai Lokarno 5. jūnijā ...... i 173 546

162. Aspazijai Ronko 6. jūnijā .. i ...» i 174 546

163. H. Simsonam Lokarno 6. jūnijā , . ; t i i 176 546

164. Aspazijai Lokarno 7. jūnijā • f • • • • l 176 547

165. Aspazijai Lokāmo 8. jūnijā » » i . t i i 177 548

166. Aspazijai Solduno 10. jūnijā • i i . i t 1
177 548

167. E. Birzniekam-Upītim Kastaņolā 20. jūnijā » % 178 548

168. B. Ekmanim Kastaņolā 18. jūlijā » . % i i
179 549

169. J. Miķelsonam Kastaņolā 18. jūlijā « « i ■ i 179 549

170. M. Vecrumbai Kastaņolā 18. jūlijā ■ i i i i 180 550

171. A. Deglavam Kastaņolā 25. jūlijā ...»�< 180 550

172. E. Birzniekam-Upītim Kastaņolā 29. jūlijā , . i 183 552

173. R. Pētersonei Kastaņolā 29. jūlijā » ■ f • s 183 552

174. A. Priedītei Kastaņolā 29. jūlijā .««■•• 184 553

175. B. Skujeniecei Kastaņolā 3. augustā i i § i i 184 553

176. A. Deglavam Kastaņolā 5. augustā i « • t | 186 554

177. Fallijam Kastaņolā 14. augustā . . , , i i » 187 555

178. H. Simsonam Kastaņolā 16. augustā ; > i « | 188 555

179. E. Birzniekam-Upītim Kastaņolā 17. augustā i i i
188 556

180. B. Ekmanim Kastaņolā 18. augustā , i » 188 556

181. Fallijam Kastaņolā 23. augustā . i i. i i 189 556

182. G. Zemgalam Kastaņolā 23. augustā i i . * 189 557

183. B. Skujeniecei Kastaņolā 25. augustā
. t i t * 190 557

184. L. Skujeniecei Kastaņolā 25. augustā , * i .
191 558

185. Fallijam Kastaņolā 28. augustā . i . » ■ 192 559

186. D. Stučkai Kastaņolā 29. augustā . i i -, ■ i 192 559

187. Fallijam Kastaņolā 20. septembri t • • « • « 193 560

188. B. Skujeniecei Kastaņolā ap 21. septembri i * j 193 560

189. L. Skujeniecei Kastaņolā ap 21. septembri . . ■ 194 561

190. E. Birzniekam-Upītim Kastaņolā 4. oktobri ■ « 195 562

191. K. Ķirpēnam Kastaņolā 9. oktobri i t »
19G 563

192. J. Jankavam Kastaņolā 12. oktobri , , t 108 564

193. E. Birzniekam-Upītim Kastaņolā 16. oktobri , i i 199 564

194. E. Pīpiņam Kastaņolā 21. oktobrī ..',»» t 200 565

195. A. Deglavam Kastaņolā 6. decembri . » i i • 201 5G6

196. A. Cikstem Kastaņolā 8. decembrī ~, i % % % 202 566

197. B. Skujeniecei Kastaņolā 8. decembri . i i ■ 203 567

198. D. Stučkai Kastaņolā 9. decembrī . ... i ,
204 568

199. P. Stučkām Kastaņolā 9. decembri i | ■ » • ■ 205 569
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200. E. Birzniekam-Upllim Kastaņolā 13. decembri , i 206 569

201. L. Kalniņa! Kastaņolā 21. decembri * .
. » • 206 569

202. J. Vecozolam Kastaņolā 25. decembri
. , i 207 570

203. K. Kurševicam Kastaņolā 27. decembri . . , ( 207 570

204. E. Birzniekam-Upītim Kastaņolā 28. decembri , » 208 571

205. A. Gulbim Kastaņolā 30. decembri | . . , » 209 571

1910

206. K. Kurševicam Kastaņolā 18. janvāri 1 , . i i 211 573

207. L. Skujeniecei Kastaņolā 18. Janvāri . « . , % 211 573

208. L. Skujeniecei Kastaņolā ap 18. Janvāri ; % , s 212 574

209. B. Skujeniecei Kastaņolā 23. janvāri * ». t i i 213 574

210. K. Ķirpēnam Kastaņolā 24. janvāri . ; . » 216 575

211. Lugas «Uguns un nakts» inscenēšanas komisijai Kas*

taņolā 24. janvāri 219 577

212. B. Skujeniecei Kastaņolā 25. janvāri i ■ • • t S2J 578

213. J. Jankavam Kastaņolā 29. janvāri , , t • i 223 579

214. K. Ķirpēnam Kastaņolā 31. Janvāri .... i 224 579

215. Laikraksta «Vārpas» ekspedīcijai Kastaņolā 31. Jan-

vārī
. i . i . • i i 227 580

216. «Sociāldemokrātijas Vēstneša» redakcijai Kastaņolā

janvāra beigās . • • i ī 227 580

217. J. Dravniekam Kastaņolā 3. februāri
. % v i % 227 581

218. P. Sājam Kastaņolā 10. februāri . . ; , , , 228 581

219. H. Asarām Kastaņolā 17. februāri . » i , i 228 581

220. A. Birkertam Kastaņolā 17. februāri 4 i i i i 228 582

221. G. Zemgalam Kastaņolā 20. februāri % \ % % 229 582

222. B. Skujeniecei Kastaņolā 21. februāri
t i » i • 229 583

223. A. Deglavam Kastaņolā 28. februārī
. , . i i 230 583

224. K. Ķirpēnam Kastaņolā 4. martā
. -. s . i » 232 584

225. A. Gulbim Kastaņolā 19. martā
. -. i s ■ i 234 585

226. A. Priedītei Kastaņolā 19. martā
. . j . » i 235 586

227. E. Pīpiņam Kastaņolā 22. martā i i i j i i 236 587

228. B. Ekmanim Kastaņolā 27. martā ; i i , i i
237 587

229. K. Ķirpēnam Kastaņolā 4. aprīli i | | * % 237 587

230. G. Zemgalam Kastaņolā ap 5. aprīli . i % i « 239 589

231. A. Prieditei Kastaņolā 9. aprīli . i i i I i 141 590

232. Aronu Matīsam Kastaņolā 10. aprīli . ....

241 590

233. K. Ķirpēnam Kastaņolā 23. aprīli ... i .
214 502

234. A. Priedītei Kastaņolā 3. maijā , , i , i i 245 593

235. K. Ķirpēnam Kastaņolā 10. maijā . i ...» 245 593

236. H. Simsonam Kastaņolā ap 20. maiju t i i « i 246 593

237. A. Priedītei Kastaņolā 21. maijā i i | i | | 247 594
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238. Rīgas Kooperatoru biedribas valdei Kastaņolā

21. maijā > i . . 247 594

239. J. Dambekalnam Kastaņolā 29. maijā < i \ * » 248 595

240. A. Deglavam Kastaņolā 29. maijā i > ... 251 597

241. P. Zālītēm Kastaņolā 1. jūnijā .;-..». 252 598

242. K. Ķirpēnam Kastaņolā 2.—4. jūnijā 253 599

243. J. Duburam Kastaņolā 4. jūnijā . . t t f > 259 60i

244. E. Birzniekam-Upītim Kastaņolā 7. jūnijā .... 262 603

245. K. Ķirpēnam Kastaņolā ap 10. jūniju . .. « i •
263 603

246. E. Birznckam-Upītim Kastaņolā 11. jūnijā i , * 263 604

247. K. Ķirpēnam Kastaņolā 11. jūnijā . . i • » 263 604

248. A. Priedītei Kastaņolā 11. jūnijā . i i ...
261 604

249. K. Ķirpēnam Kastaņolā 18. jūnijā i ■ % , • 265 605

250. K. Ķirpēnam Kastaņolā ap 30. jūniju i . . . 267 606

251. P. Daugem Kastaņolā 10. aprīlī un jūnija beigās . . 268 606

252. A. Deglavam Kastaņolā 3. jūlijā . .... i 269 607

253. A. Priedītei Kastaņolā 6. jūlijā . . i . . * 271 608

254. J. Dambekalnam Kastaņolā jūlija vidū i . » * 271 608

255. A. Cieiēnai Kastaņolā 21. jūlijā ,*
'

, % , » » 273 610

256. A. Priedītei Kastaņolā 21. jūlijā . i * i i i 273 610

257. Aronu Matīsam Kastaņolā 23. jūlijā 27! 011

258. V. Hertelim Kastaņolā 26. jūlijā i 275 611

259. E. Birzniekam-Upītim Kastaņolā 28. jūlijā i i 275 611

260. J. Dambekalnam Kastaņolā 6. augusti « » s 275 612

261. A. Priedītei Kastaņolā 18. augustā . j » 1 • 1 277 613

262. A. Priedītei Kastaņolā 21. augustā .... 1
278 613

263. A. Kirhenšteinam Kastaņolā 6. septembri k • 1 278 614

264. Āronu Matīsam Kastaņolā 8. septembri t % 278 614

265. A. Priedītei Kastaņolā 8. septembrī 280 615

2G6. E. Birzniekam-Upītim Kastaņolā 17. augustā un

10. septembrī . ......... 280 615

267. A. Deglavam Kastaņolā 12. septembri i ... j 283 616

268. Latviešu kultūras biedrībai Kastaņolā 12. septembri .
284 617

269. Latviešu Kultūras biedrībai Kastaņolā 12. septembri 1 285 618

270. J. Dambekalnam Kastaņolā 14. septembri ... 1 286 618

271. J. Duburam Kastaņolā 27. septembri ... t 1 288 619

272. E. Birzniekam-Upītim Kastaņolā 3. oktobri . 1 288 619

273. P. Daugem Kastaņolā 8. oktobri ...» ( 1 289 620

274. Āronu Matīsam Kastaņolā 10. oktobri . . » 1 289 620

275. J. Dambekalnam Kastaņolā 11. oktobri i 1 1 1 291 621

276. E. Birzniekam-Upītim Kastaņolā 12. oktobri 1 1 1 292 622

277. E. Melngailim Kastaņolā 12. oktobrī 293 623

278. A. Deglavam Kastaņolā 16. oktobri
; t . % % 293 624

279. K. Ķirpēnam Kastaņolā 18. oktobri 1 t 1 1 ■ 295 626
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280. A. Prieditei Kastaņolā 25. oktobri ■«»•><» ff| 628

281. K. Ķirpēnam Kastaņolā 30. oktobri i k • i k 296 627

282. E. Birzniekam-Upītim Kastaņolā 9. novembri
. » k 298 627

283. A. Deglavam Kastaņolā 20. novembrī ..... 298 628

284. E. Birzniekam-Upitim Kastaņolā 21. novembri .
301 629

285. A. Gulbim Kastaņolā 27. novembri . t . » 301 630

286. A. Gulbim Kastaņolā ap 27. novembri . » . » 304 631

287. A. Deglavam Kastaņolā 28. novembri . 4 . « »
304 631

288. E. Pīpiņam Kastaņolā 2. decembri . i -. . > » 305 632

289. A. Deglavam Kastaņolā 5. decembri ■> , % .
306 632

290. A. Lūkinai Kastaņolā 15. decembri •-•'*'■••<• 307 633

291. A. Raņķim Kastaņolā 19. decembri i ...» 307 63.3

292. B. Priedītim Kastaņolā 15. decembri ; % % . .
308 634

293. B. Priedītim Kastaņolā 24. decembri i . « � 309 634

294. B. Priedītim Kastaņolā 24. decembri
. , , , 309 634

295. E. Birzniekam-Upītim Kastaņolā 25. decembri • • 309 634

1911

296. F. Roziņam Kastaņolā 8. janvāri . » * . i .
310 G35

297. V. Dermanim Kastaņolā 8. janvāri i ■ i » « 318 635

298. H. Asarām Kastaņolā 9. Janvāri . i • , % » 311 636

299. D. Rozenbergai Kastaņolā janvārī . . . i i i 311 636

300. E. Birzniekam-Upitim Kastaņolā 9. janvāri i i i 312 636

301. A. Lūkinai Kastaņolā 9. janvārī . . . , i , 312 637

302. A. Deglavam Kastaņolā 9. janvāri • ■ -. » • 313 637

303. A. Deglavam Kastaņolā 9. janvāri . ■ ■ • » 313 638

304. J. Dambekalnam Kastaņolā 11. janvāri i i . .
314 638

305. R. Ivanovam Kastaņolā 14. janvāri . i i » i 316 639

306. P. Zālītēm Kastaņolā 15. janvāri » , % % , i 316 639

307. A. Ulpem Kastaņolā 16. janvāri i 4 i t i t 317 639

308. A. Bergam Kastaņolā 17. janvāri 1 i � » 1 t 317 640

309. A. Lūkinai Kastaņolā 17. janvārī ... 1 1 318 640

310. K. Ķirpēnam Kastaņolā 18. janvārī ... 1 318 640

311. E. Birzniekam-Upitim Kastaņolā 21. janvāri 1 ■ t 320 641

312. A. Deglavam Kastaņolā 22. janvāri .1111 320 641

313. J. Iniņbergam Kastaņolā 30. janvāri 1 1 ■ 1 1 322 642

314. K. Ķirpēnam Kastaņolā 4. februāri 1 . 1 , ,
324 643

315. B. Skujeniecei Kastaņolā 4. februārī i 1 1 1 1 325 644

316. B. Skujeniecei Kastaņolā 6. februārī . « « 1 1 325 644

317. K. Ķirpēnam Kastaņolā 16. februārī . ....
326 644

318. A. Lūkinai Kastaņolā 18. februāri 327 645

319. R. Tautmīlim-Bērziņam Kastaņolā 23. februārī
. . 327 645

320. A. Gulbim Kastaņolā 24. februāri ...... 328 645

321. Āronu Matīsam Kastaņolā 25. februāri 1 1 t 1 330 646
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322. K. Ķirpēnam Kastaņolā februāra beigās . . i i 331 64?

323. A. Lūkinai Kastaņolā februāia beigās i
.

t \ 333 64?

324. K. Ķirpēnam Kastaņolā 2. martā 333 647

325. A. Lūkinai Kastaņolā 10. martā i . i j . 334 648

326. A. Lūkinai Kastaņolā 11. martā
. ...» 4 335 648

327. Aronu Matīsam Kastaņolā 14. martā ; . % : 335 648

388 B. Skujeniecei Kastaņolā 15. martā i . . i » 336 649

329. J. Nātiņam Kastaņolā 18. martā
. i ; . i i 338 650

330. E. Grosam Kastaņolā 18. martā , ... i i i 339 650

331 A un B. Priedīšiem Kastaņolā 19. martā
...

340 C5l

332. A. Deglavam Kastaņolā 27. martā * i ... . 340 651

333. A. Bergam Kastaņolā 28. maitā || i r V « 542 652

334. L. Ērikai Kastaņolā 30. martā
. i i -. t i ; 343 652

335. A. Kaktiņam Kastaņolā 30. martā . i .... 343 653

336. Laikraksta «Strādnieks» redakcijai Kastaņolā 30. martā 344 653

337. A. Lūkinai Kastaņolā marta beigās i . . . 344 653

338. A. Lūkinai Kastaņolā marta beigās i \ i «
346 653

339. K. Ķirpēnam Kastaņolā marta beigās »§*£_• 347 654

340. K. Ķirpēnam Kastaņolā martā
. t % t i -. 348 654

341. A. Lūkinai Kastaņolā aprī(a sakumā
. t . i \ 350 655

342. A. Deglavam Kastaņolā 4. aprili . » i t » 351 655

343. A. un B. Priedīšiem Kastaņolā 5. aprīli . ; i .
352 656

344. A. un B. Priedīšiem Kastaņolā 8. aprili ; i ,
353 656

345. D. Akmentiņa! Kastaņolā 9. aprili i * ; i » 353 656

346. A. Deglavam Kastaņolā 12. aprili . » % » » » 353 656

347. K. Ķirpēnam Kastaņolā 20. aprīlī .. « * . i , 354 656

348. Jaunā Rīgas teātra koristiem Kastaņolā 27. aprīli i . 355 657

349. K. Ķirpēnam Kastaņolā aprija beigās 355 657

350. E. Bii/niekam-Upitim Kastaņolā aprīļa beigās . t i 357 658

351. K. Ķirpēnam Kastaņolā maija sākumā | • . i i 360 659

352. A. Deglavam Kastaņolā 3. maijā . * i t i * 362 659

353. A. Birkertam Kastaņolā 7. maijā | \ » i \ 363 659

354. B. Skujeniecei Kastaņolā 8. maijā . i i • i t
364 660

355. K. Ķirpēnam Kastaņolā maija vidū i i > | »
364 660

356. R. Ivanovam Kastaņolā 16. maijā i i i i i 366 660

357. J. Kugam Kastaņolā 18. maijā . . « t i i i 366 661

358. Jaunā Rīgas teātra komisijai Kastaņolā 18. maijā i i 367 661

359. E. Melngailim Kastaņolā 22. maijā . . . • i i 368 661

360. F. Roziņam Kastaņolā 28. maijā * i • • « i 369 661

361. A. Deglavam Ruviljanā 28. maijā i • • « i 370 662

362. Aronu Matīsam Kastaņolā 30. maijā i | i « i 371 662

363. A. Lūkinai Kastaņolā maijā . • i i « i i 371 663

364. A. Gulbim Kastaņolā maijā . i . t t i i 373 663

365. Aspazijai Ruviljanā 3. jūnijā . i ■ > i 9 i 375 664
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366. Aspazijai Ruviljanā 4. jūnijā ; i i « i • « 376 665

367. Aspazijai Ruviljanā 5. jūnijā i . • * i t i 376 665

368. A. Deglavam Kastaņolā 24. jūnija * i * » 376 665

369. K. Ķirpēnam Kastaņolā 25. Jūnijā 377 666

370. Žurnāla «Darba Rīts» redakcijai Kastaņolā 27. Jūnija 378 666

371. V. Skarrem Kastaņolā 27. jūnijā ...... 378 666

372. A. Gulbim Kastaņolā 11. jūlija -.»..�. 379 667

373. B. Skujeniecei Kastaņolā 24. jūliji , . , # > 381 667

374. B. Priedītim Ruviljanā 26. jūlijā . s . i . • 381 6Ū7

375. A. Bii ķertam Kastaņolā 31. jūlijā t » .... 382 667

376. A. Lūkinai Kastaņolā jūlijā . j . . . i • 382 668

377. A. Gulbim Kastaņolā augusta sākumā i -. i 383 668

378. A. Priedkalnam Kastaņolā 17. augustā i . • •
385 669

379. A. Gulbim Kastaņolā 20. augustā ... i i 385 669

380. E. Melngailim Kastaņolā 11. septembri i « • ■ 387 669

381. Kādai redakcijai Kastaņolā 11. septembri , . . * 388 670

382. A. Upītim Kastaņolā 24. septembri i . , • 388 670

383. Aspazijai Kastaņolā 26. septembri i • i ■ « 389 670

384. A. Gulbim Kastaņolā 27. septembri i » . • % 390 670

385 Aspazijai Ruviljanā 30. septembri i • » i i 391 671

386. A. Lūkinai Ruviljanā 30. septembri , , , , * 391 671

387. Aspazijai Ruviljanā 1. oktobri . » i • ■ ■ • 392 671

388. Aspazijai Ruviljanā 2. oktobri i i i , . « • 392 672

389. Aspazijai Kastaņolā 3. oktobri .»»,«» 393 672

390. R. Ivanovam Kastaņolā 3. oktobri i « | t • l
393 672

391. Aspazijai Kastaņolā 4. oktobri » a , , , , 394 672

392. Aspazijai Kastaņolā 5. oktobri i » t . i » 394 673

393. Aspazijai Kastaņolā 6. oktobri , , % , , i 395 673

394. Aspazijai Kastaņolā 7. oktobri • •••%» 395 673

395. Aspazijai Kastaņolā 7. oktobri i t • • « i 396 673

396. Aspazijai Kastaņolā 9. oktobri i •. « • ■ i 396 674

397. Aspazijai Kastaņolā 10. oktobri ...... 397 674

398. Aspazijai Kastaņolā 10. oktobri
.... i i 398 674

399. O. Resnevicai-Sinjorelli Kastaņolā 11. oktobri * i 399 675

400. R. Ivanovam Kastaņolā 11. oktobri i , , , ■ 399 675

401. Aspazijai Kastaņolā 11. oktobri
. i « * • « 400 675

402. Aspazijai Kastaņolā 12. oktobri | , « , • « 401 676

403. Aspazijai Kastaņolā 13. oktobri i • i « a • 402 676

404. Aspazijai Kastaņolā 14. oktobri 402 677

405. Nezināmai personai Kastaņolā 15. oktobri . . * 403 677

406. Aspazijai Kastaņolā 15. oktobri ...» i ,
403 677

407. Aspazijai Kastaņolā 16. oktobri i , . i . .
404 677

408. Aspazijai Kastaņolā 17. oktobri » « • | • ■ 404 677

409. Aspazijai Kastaņolā 18, oktobri « • « ■ • •
405 678
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410. Aspazijai Kastaņolā 19. oktobrī » • • i » • 405 678

411. R. Ivanovam Kastaņolā 19. oktobri . * t » • 406 678

412. Aspazijai Kastaņolā 20. oktobri
, i i « » » 407 678

413. Aspazijai Kastaņolā 21. oktobri i » • » * » 407 679

414. Aspazijai Kastaņolā 24. oktobri i . % » i »
408 679

415. Aspazijai Kastaņolā 25. oktobrī i . • i . » 409 679

416. A. Gulbim Kastaņolā 26. oktobri
, i i » » i 409 680

417. Aspazijai Kastaņolā 26. oktobri •••?«■ 412 680

418. Aronu Matīsam Kastaņolā 27. oktobri i » . •
413 680

419. Aspazijai Kastaņolā 27. oktobri ...... 4!4 6111

420. Aspazijai Kastaņolā 28. oktobri
. » i i � ■

414 681

421. Aspazijai Kastaņolā 30. oktobri . ■ » . , i 415 681

422. Aspazijai Kastaņolā ap 30. oktobri i » t » • 415 682

423. Aspazijai Kastaņolā 31. oktobri i 416 682

424. Aspazijai Kastaņolā 1. novembri
i i . , * i

417 682

425. Aspazijai Kastaņolā 2. novembri « » i • . i 417 683

426. Aspazijai Lugāno 3. novembrī
. . i > i » i 418 683

427. R. Ivanovam Kastaņolā 3. novembri . ■ i » i
419 683

428. Aspazijai Kastaņolā 4. novembri
. « » i i i 419 683

429. Aspazijai Kastaņolā 5. novembrī i » ■ t t i 420 684

430. Aspazijai Kastaņolā 7. novembrī i , | | i .
420 684

431. Aspazijai Kastaņolā 8. novembri i » ... i 421 684

432. Aspazijai Kastaņolā 9. novembri
, i , i » i 421 685

433. Aspazijai Kastaņolā 10. novembrī . i i » » t 422 685

434. R. Ivanovam Kastaņolā 10. novembri
. t t « i 422 685

435. R. Ivanovam Kastaņolā 11. novembrī 423 685

436. Aspazijai Kastaņolā 11. novembrī
. . . i i t

423 685

437. A. Lūkinai Kastaņolā ap 12. novembri « • • t 424 685

438. A. Deglavam Cīrihē novembra vidū ..it» 425 686

439. K. Ķirpēnam Cīrihē ap 17. novembri » | f | 4 425 686

440. A. Gulbim Cīrihē 19. novembri , i | i ■ •
*

426 687
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	162. ASPAZIJAI Ronko 1909. gada 6. jūnijā����������
	163. H. SIMSONAM Lokarno 1909. gada 6. jūnijā����������
	164. ASPAZIJAI Lokarno 1909. gada 7. jūnijā����������
	165. ASPAZIJAI Lokarno 1909. gada 8. jūnijā����������
	106. ASPAZIJAI Solduno 1909. gada 10. Jūnijā����������
	167. E. BIRZNIEKAM-UPĪTIM Kastaņolā 1909. gada 20. jūnijā�������������������������
	168. B. EKMANIM Kastaņolā 1909. gada 18. jūlijā�������������䁦쁥쁦
	169. J. MIĶELSONAM Kastaņolā 1909. gada 18. jūlijā���탪�僋�Þ�����������Ā����
	170. M. VECRUMBAI Kastaņolā 1909. gada 18. jūlijā��������������������
	171. A. DEGLAVAM Kastaņolā 1909. gada 25. jūliļā�������������������������
	172. E. BIRZNIEKAM-UPĪTIM Kastaņolā 1909. gada 29. jūlijā�������������������������
	173. R. PĒTERSONEI Kastaņolā 1909. gada 29. jūlijā�������������������������
	174. A. PRIEDĪTEI Kastaņolā 1909. gada 29. jūlijā�����������₺ꂹ킾₠������
	175. B. SKUJENIECEI Kastaņolā 1909. gada 3. augustā���������������
	176. A. DEGLAVAM Kastaņolā 1909. gada 5. augustā���������������
	177. FALLIJAM Kastaņolā 1909. gada 14. augustā�惊ジ���������
	178. H. SIMSONAM Kastaņolā 1909. gada 16. augustā�������胦⃩é
	179. E. BIRZNIEKAM-UPĪTIM Kastaņolā 1909. gada 17. augustā��������������������
	180. B. EKMANIM Kastaņolā 1909. gada 18. augustā������������퀆倆
	181. FALLIJAM Kastaņolā 1909. gada 23. augustā���������������
	182. G. ZEMGALAM Kastaņolā 1909. gada 23. augustā���������������
	183. B. SKUJENIECEI Kastaņolā 1909. gada 25. augustā���������������
	184. L. SKUJENIECEI Kastaņolā 1909. gada 25. augustā���������������
	185. FALLIJAM Kastaņolā 1909. gada 28. augustā������䁟쁞遇灇�
	186. D. STUČKAI Kastaņolā 1909. gada 29. augustā��������������������
	187. FALLIJAM Kastaņolā 1909. gada 20. septembrī���������������
	188. B. SKUJENIECEI Kastaņolā 1909. gadā, ap 21. septembri���������������
	189. L. SKUJENIECEI Kastaņolā 1909. gadā, ap 21. septembri���������������
	190. E. BIRZNIEKAM-UPĪTIM Kastaņolā 1909. gada 4. oktobrī��������������������
	191. Kastaņolā 1909. gada 9. oktobrī��������삨䂨邐䂬
	192. J. JANKAVAM Kastaņolā 1909. gada 12. oktobri�킾�������
	193. E. BIRZNIEKAM-UPĪTIM Kastaņolā 1909. gada 16. oktobrī��������������������
	194. E. PĪPIŅAM Kastaņolā 1909. gada 21. oktobrī�������������������������
	195. A. DEGLAVAM Kastaņolā 1909. gada 6. decembri�������惕ピ
	196. A. ČIKSTEM Kastaņolā 1909. gada 8. decembri���������������
	197. B. SKUJENIECEI Kastaņolā 1909. gada 8. decembri����������
	198. D. STUČKAI Kastaņolā 1909. gada 9. decembrī��������������������
	199. P. STUČKAM Kastaņolā 1909. gada 9. decembrī��������������������
	200. E. BIRZNIEKAM-UPĪTIM Kastaņolā 1909. gada 13. decembri�倩퀨ထ������
	201. L. Kalniņai Kastaņolā 1909. gada 21. decembri��※퀺퀾瀠�����
	202. J. VECOZOLAM Kastaņolā 1909. gada 25. decembri����������
	203. K. KURŠEVICAM Kastaņolā 1909. gada 27. decembri����ぞ聟၄
	204. E. BIRZNIEKAM-UPĪTIM Kastaņolā 1909. gada 28. decembri���������������
	205. A. GULBIM Kastaņolā 1909. gada 30. decembri�끤������
	206. K. KURŠEVICAM Kastaņolā 1910. gada 18. janvārī��������������������
	207. L. SKUJENIECEI Kastaņolā 1910. gada 18. janvārī���������肆ꂇ肇����
	208. L. SKUJENIECEI Kastaņolā 1910. gadā, ap 18. janvāri��������������������
	209. B. SKUJENIECEI Kastaņolā 1910. gada 23. janvārī��������������������
	210. K. ĶIRPĒNAM Kastaņolā 1910. gada 24. janvārī������������������������������
	211. LUGAS «UGUNS UN NAKTS» INSCENĒŠANAS KOMISIJAI Kastaņolā 1910. gada 24. janvārī�������������������������
	212. B. SKUJENIECEI Kastaņolā 1910. gada 25. janvārī�惀邧炧����������Ā�
	213. J. JANKAVAM Kastaņolā 1910. gada 29. janvārī��������　�攀惒ꃙ惓�
	214. K. ĶIRPĒNAM Kastaņolā 1910. gada 31. janvārī�〰㈰〰㌱〰㌹〰㌰〰㌹〰㉥〰㈰〰㘷〰㘱〰㘴〰㘱〰㈰〰㌳〰㌰1
	215. LAIKRAKSTA «VĀRPAS» EKSPEDĪCIJAI Kastaņolā 1910. gada 31. janvārī������������������������������
	216. «SOCIĀLDEMOKRĀTIJAS VĒSTNEŠA» REDAKCIJAI Kastaņolā 1910. gada janvāra beigās�㈀愀　　㐀㌀　　㐀㤀　　㐀愀　　㐀　　㐀㤀　　㈀　　　㐀戀　　㘀
	217. J. DRAVNIEKAM Kastaņolā 1910. gada 3. februārī���������0㔲0㐱ယ耛뀜逜
	218. P. SĒJAM Kastaņolā 1910. gada 10. februārī�������������������������
	210. H. ASARAM Kastaņolā 1910. gada 17. februārī��������������������
	220. A. BIRKERTAM Kastaņolā 1910. gada 17. februāri���������������
	221. G. ZEMGALAM Kastaņolā 1910. gada 20. februārī��������������������
	222. B. SKUJENIECEI Kastaņolā 1910. gada 21. februārī��������������������
	223. A. DEGLAVAM Kastaņolā 1910. gada 28. februārī��냪郪탇ニ����������
	224. K. ĶIRPĒNAM. Kastaņolā 1910. gada 4. martā�������������������������
	225. A. GULBIM Kastaņolā 1910. gada 19. martā���������������
	226. A. PRĪEDITEI Kastaņolā 1910. gada 19. martā��������������������
	227. E. PĪPIŅAM Kastaņolā 1910. gada 22. martā�������������������������
	228. B. EKMANIM Kastaņolā 1910. gada 27. martā���������������
	229. K. ĶIRPĒNAM Kastaņolā 1910. gada 4. aprīli�������������������������
	230. G. ZEMGALAM Kastaņolā 1910. gadā, ap 5. aprīli��������������������
	231. A. PRIEDĪTEI Kastaņolā 1910. gada 9. aprīlī����䃚⃚悹Ì����������Ā��
	232. ĀRONU MATĪSAM Kastaņolā 1910. gada 10. aprīlī������������������������������
	233. K. ĶIRPĒNAM Kastaņolā 1910. gada 23. aprīlī������������������������������
	234. A. PRIEDĪTEI Kastaņolā 1910. gada 2. maijā��������������������
	235. K. ĶIRPĒNAM Kastaņolā 1910. gada 10. maijā�������������������������
	236. H. SIMSONAM Kastaņolā 1910. gadā, ap 20. maiju���������������
	237. A. PRIEDĪTEI Kastaņolā 1910. gada 21. maijā������������〺뀹퀾뀺
	238. RĪGAS KOOPERATORU BIEDRĪBAS VALDEI Kastaņolā 1910. gada 21. maijā�������������������������
	239. J. DAMBEKALNAM Kastaņolā 1910. gada 29. maijā��쁀䁀䁁�����
	240. A. DEGLAVAM Kastaņolā 1910. gada 29. maijā�����끒げ끗こ��
	241. P. ZĀLĪTEM Kastaņolā 1910. gada 1. jūnijā�rīlī�������������������������
	242. K. ĶIRPĒNAM Kastaņolā 1910. gada 2.—4. jūnijā������������������������������
	243. J. DUBURAM Kastaņolā 1910. gada 4. jūnijā��������������������
	244. E. BIRZNIEKAM-UPĪTIM Kastaņolā 1910. gada 7. jūnijā�������������������������
	245. K. ĶIRPĒNAM Kastaņolā 1910. gadā, ap 10. jūniju������������������������������
	246. E. BIRZNIEKAM-UPĪTIM Kastaņolā 1910. gada 11. jūnijā�������������������������
	247. K. ĶIRPĒNAM Kastaņolā 1910. gada 11. jūnijā������������������������������
	248. A. PRIEDĪTEI Kastaņolā 1910. gada 11. jūnijā�������������䃛냜냀郀��
	249. K. ĶIRPĒNAM Kastaņolā 1910. gada 18. jūnijā������������������������������
	250. K. ĶIRPĒNAM Kastaņolā 1910. gadā, ap 30. jūniju������������������������������
	251. P. DAUGEM Kastaņolā 1910. gada 10. aprīlī un jūnija beigās������������������������������
	252. A. DEGLAVAM Kastaņolā 1910. gada 3. jūlijā�胬䃿���������　Ā㌀　　㌀
	253. A. PRIEDĪTEI Kastaņolā 1910. gada 6. jūlijā�������������������������
	254. J. DAMBEKALNAM Kastaņolā 1910. gada jūlija vidū��������倥퀤ိ����
	255. A. CIELĒNAI Kastaņolā 1910. gada 21. jūlijā�������������������������
	256. A. PRIEDĪTEI Kastaņolā 1910. gada 21. jūlijā�������������������������
	257, ĀRONU MATĪSAM Kastaņolā 1910. gada 23. jūlijā������������������������������
	258. V. HERTELIM Kastaņolā 1910. gada 26. jūlijā������������크偬ꁔ联
	259. E. BIRZNIEKAM-UPĪTIM Kastaņolā 1910. gada 28. jūlijā�������������������������
	260. J. DAMBEKALNAM Kastaņolā 1910. gada 6. augustā���������������
	261. A. PRIEDĪTEI Kastaņolā 1910. gada 18. augustā��������������������
	262. A. PRIEDĪTEI Kastaņolā 1910. gada 21. augustā��������������������
	263. A. KIRHENŠTEINAM Kastaņolā 1910. gada 6. septembrī���������������
	264. ĀRONU MATĪSAM Kastaņolā 1910. gada 8. septembrī�������������������������
	265. A. PRIEDĪTEI Kastaņolā 1910. gada 8. septembrī���������Ê胉탎���
	266. E. BIRZNIEKAM-UPĪTIM Kastaņolā 1910. gada 17. augustā un 10. septembri��������������������
	267. A. DEGLAVAM Kastaņolā 1910. gada 12. septembrī�����წ胭⃑Ñ��
	268. LATVIEŠU KULTŪRAS BIEDRĪBAI Kastaņolā 1910. gada 12. septembrī�������������������������
	269. LATVIEŠU KULTŪRAS BIEDRĪBAI Kastaņolā 1910. gada 12. septembrī�������������������������
	270. J. DAMBEKALNAM Kastaņolā 1910. gada 14. septembri�㐶耇

	271. J. DUBURAM Kastaņolā 1910. gada 27. septembri����������
	272. E. BIRZNIEKAM-UPĪTIM Kastaņolā 1910. gada 3. oktobrī��������������������
	273. P. DAUGEM Kastaņolā 1910. gada 8. oktobrī�������������倷
	274. ĀRONU MATĪSAM Kastaņolā 1910. gada 10. oktobrī�������������������������
	275. J. DAMBEKALNAM Kastaņolā 1910. gada 11. oktobri����쁙せ聀
	276. E. BIRZNIEKAM-UPĪTIM. Kastaņolā 1910. gada 12. oktobrī��������������������
	277. E. MELNGAILIM Kastaņolā 1910. gada 12. oktobri����������
	278. A. DEGLAVAM Kastaņolā 1910. gada 16. oktobri����������
	279. K. ĶIRPĒNAM Kastaņolā 1910. gada 18. oktobrī�������������������������
	280. A. PRIEDĪTEI Kastaņolā 1910. gada 25. oktobrī��������������������
	281. K. ĶIRPĒNAM Kastaņolā 1910. gada 30. oktobrī�������������������������
	282. E. BIRZNIEKAM-UPĪTIM Kastaņolā 1910. gada 9. novembri���������������
	283. A. DEGLAVAM Kastaņolā 1910. gada 20. novembrī���������������
	284. E. BIRZNIEKAM-UPĪTIM Kastaņolā 1910. gada 21. novembrī��������������������
	285. A. GULBIM Kastaņolā 1910. gada 27. novembrī������������샐䃐
	286. A. GULBIM Kastaņolā 1910. gadā, ap 27. novembri���������������
	287. A. DEGLAVAM Kastaņolā 1910. gada 28. novembri����������
	288. E. PĪPIŅAM Kastaņolā 1910. gada 2. decembrī����뀌烬僬����������Ā��
	289. A. DEGLAVAM Kastaņolā 1910. gada 5. decembrī���������������
	290. A. LŪKINAi Kastaņolā 1910. gada 15. decembri���������������
	291. A. RAŅĶIM Kastaņolā 1910. gada 19. decembri��������������������
	292. B. PRIEDĪTIM Kastaņolā 1910. gada 20. decembri���������������
	293. B. PRIEDĪTIM Kastaņolā 1910. gada 24. decembrī��������������������
	294. B. PRIEDĪTIM Kastaņolā 1910. gada 24. decembrī���������o聮ꁒ���
	295. E. BIRZNIEKAM-UPĪTIM Kastaņolā 1910. gada 25. decembrī��������������������
	296. F. ROZIŅAM Kastaņolā 1911. gada 8. janvāri��������������������
	297. V. DERMANIM Kastaņolā 1911. gada 8. janvārī��������������������
	298. H. ASARAM Kastaņolā 1911. gada 9. janvāri���������������
	299. E. BIRZNIEKAM-UPĪTIM Kastaņolā 1911. gada 9. janvārī�������������������������
	300. A. DEGLAVAM Kastaņolā 1911. gada 9. janvāri���������������
	301. A. DEGLAVAM Kastaņolā 1911. gada 9. janvāri���������������
	302. A. LŪKINAI Kastaņolā 1911. gada 9. janvārī�������������������������
	303. D. ROZENBERGAI Kastaņolā 1911. gada 9. janvārī���������バა胕냐���
	304. J. DAMBEKALNAM Kastaņolā 1911. gada 11. janvāri���������������
	305. R. IVANOVAM Kastaņolā 1911. gada 14. janvāri���������������
	306. P. ZĀLĪTEM Kastaņolā 1911. gada 15. janvāri����뀌ꃾწ����������Ā��
	307. A. ULPEM Kastaņolā 1911. gada 16. janvārī��������������������
	308. A. BERGAM Kastaņolā 1911. gada 17. janvārī��������������������
	309. A. LŪKINAI Kastaņolā 1911. gada 17. janvāri��������������������
	310. K. ĶIRPĒNAM Kastaņolā 1911. gada 18. janvāri�큎������������I灊䁋⁋��
	311. E. BIRZNIEKAM-UPĪTIM Kastaņolā 1911. gada 21. janvāri��������������������
	312, A. DEGLAVAM Kastaņolā 1911. gada 22. janvāri���⁑ꁐ偖ꁑ����
	313. J. INIŅBERGAM Kastaņolā 1911. gada 30. janvāri��������������������
	314. K. ĶIRPĒNAM Kastaņolā 1911. gada 4. februārī������������������������������
	315. B. SKUJENIECEI Kastaņolā 1911. gada 4. februāri��������炃ႋ
	316. B. SKUJENIECEI Kastaņolā 1911. gada 6. februāri���������������
	317. K. ĶIRPĒNAM Kastaņolā 1911. gada 16. februāri�������������������������
	318. A. LŪKINAI Kastaņolā 1911. gada 18. februāri��������������������
	319. R. TAUTMĪLIM-BĒRZIŅAM Kastaņolā 1911. gada 23. februāri������������������������������
	320. A. GULBIM Kastaņolā 1911. gada 24. februāri������������烀僛
	321. ĀRONU MATĪSAM Kastaņolā 1911. gada 25. februārī������������������������������
	322. K. ĶIRPĒNAM Kastaņolā 1911. gada februāra beigās������������������������������
	323. A. LŪKINAI Kastaņolā 1911. gada februāra beigās�������������������������
	K. ĶIRPĒNAM Kastaņolā 1911. gada 2. martā�瀊ဂ퀂���������　�昀ဉ逈怂
	325. A. LŪKINAI Kastaņolā 1911. gada 10. martā��������������������
	326. A. LŪKINAI Kastaņolā 1911. gada 11. martā��������������������
	327. ĀRONU MATĪSAM Kastaņolā 1911. gada 14. martā�������������������������
	328. B. SKUJENIECEI Kastaņolā 1911. gada 15. martā���������������
	329. E. GROSAM Kastaņolā 1911. gada 18. martā���������������
	330. J. NĀTIŅAM Kastaņolā 1911. gada 18. martā�������������������������
	331. A. un B. PRIEDĪŠIEM Kastaņolā 1911. gada 19. martā��������������������
	332. A. DEGLAVAM Kastaņolā 1911. gada 27. martā���������������
	333. A. BERGAM Kastaņolā 1911. gada 28. martā�肌��������
	334. L. ĒRIKAI Kastaņolā 1911. gada 30. martā��������������������
	335. Ā. KAKTIŅAM Kastaņolā 1911. gada 30. martā�������������������������
	336. LAIKRAKSTA «STRĀDNIEKS» REDAKCIJAI Kastaņolā 1911. gada 30. martā��������������������
	337. A. LŪKINAI Kastaņolā 1911. gada marta beigās�����������샊䃊탎₰�
	338. A. LŪKINAI Kastaņolā 1911. gada marta beigās��������������������
	339. K. ĶIRPĒNAM Kastaņolā 1911. gada marta beigās�������������������������
	340. K. ĶIRPĒNAM Kastaņolā 1911. gada martā�������������������������
	341. A. LŪKINAI Kastaņolā 1911. gada aprīļa sākumā�����������������������������������
	342. A. DEGLAVAM Kastaņolā 1911. gada 4. aprīli�������������ꀃ
	343. A un B. PRIEDĪŠIEM Kastaņolā 1911. gada 5. aprīlī�������������������������
	344. A. un B. PRIEDĪŠIEM Kastaņolā 1911. gada 8. aprīlī�������������������������
	345. D. AKMENTIŅAI Kastaņolā 1911. gada 9. aprīli��������������������
	346. A. DEGLAVAM Kastaņolā 1911. gada 12. aprīlī��������������������
	347. K. ĶIRPĒNAM Kastaņolā 1911. gada 20. aprīlī������������������������������
	348. JAUNĀ RĪGAS TEĀTRA KORISTIEM Kastaņolā 1911. gada 27. aprīlī�����������������������������������
	349. E. BIRZNIEKAM-UPĪTIM Kastaņolā 1911. gada aprīļa beigās.������������������������������
	350. K. ĶIRPĒNAM Kastaņolā 1911. gada aprīļa beigās�����������������������������������
	351. K. ĶIRPĒNAM Kastaņolā 1911. gada maija sākumā������������������������������
	352. A. DEGLAVAM Kastaņolā 1911. gada 3. maijā���������������
	353. A. BIRKERTAM Kastaņolā 1911. gada 7. maijā���������������
	354. B. SKUJENIECEI Kastaņolā 1911. gada 8. maijā���������������
	355. K. ĶIRPĒNAM Kastaņolā 1911. gada maija vidū�������������������������
	356. R. IVANOVAM Kastaņolā 1911. gada 16. maijā���������������
	357. J. KUGAM Kastaņolā 1911. gada 18. maijā��������쁡䁡䁢
	358. JAUNĀ RĪGAS TEĀTRA KOMISIJAI Kastaņolā 1911. gada 18. maijā������������������������������
	359. E. MELNGAILIM Kastaņolā 1911. gada 22. maijā���������������
	360. A. DEGLAVAM Ruviljanā 1911. gada 28. maijā����������
	361. F. ROZIŅAM Kastaņolā 1911. gada 28. maijā��������������������
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