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VĒSTULE IZ PETRAPILS

Latviešus tāļumā iepriecina katra ziņa par tautas

brāļiem dzimtenē, viņi lepojas ar katru krietnu darbu

tēvijā un noskumst par katru ļaunumu, kas draudē tautas

labklājībai. Tāpat, domāju, latvietis dzimtenē labprāt
klausās ziņas par saviem tāļiem līdztautiešiem, vai viņi
dūšīgi aizstāv latviešu godu jeb vai viņi gļēvi, bezdarbīgi,
citās tautās latviešiem neslavu ceļ.

Latvieši sākuši apmesties uz dzīvi Pēterburgā jau no

senlaikiem. lesākumā latviešu kolonijas pastāvēja gan-
drīz tikai iz zaldātiem, kuri šeit izpildīja savu, toreiz ne

visai vieglo, kara dienestu. Ar gadiem latviešu skaits bij
krietni pieaudzis, un tādēļ 1835. gadā tika priekš viņiem

sevišķa latviešu draudze dibināta. Četrpadsmit gadu vēlāk,
1849. gadā, uzcēla ar valdības piepalīdzību tagadējo Jēzus

baznīcu. Tā kā šī baznīca nodomāta sevišķi zaldātu garī-
gām vajadzībām, tad mācītājs tika ieskatīts par karapulku

mācītāju un viņa oficiālais tituls bij «gvardijas divīzijas

mācītājs».
Šim brīžam latviešu skaits, kuri pieder pie šejienes

Jēzus baznīcas draudzes, sniedzas līdz 3500, šo starpā būs

ap 800 dienestā stāvošu kara vīru. Bez šiem 3500 pie Jē-

zus draudzes piederīgiem latviešiem būs vēl ne mazāk kā

700 tādu tautas brāļu, kuri turas pie dažām šejienes vācu

draudzēm. lemesli, kādēļ ne visi Pēterburgas latvieši tu-

ras pie tās draudzes, kuras baznīcā viņiem ik svētdienas

sludina dieva vārdus mīļā mātes valodā, ir dažādi.

Pirmkārt: šejienes latviešu starpā nav nemaz tāļu un

ilgi jāmeklē pēc tā sauktiem «kaunīgiem latviešiem». Kā

zināms, visur, kur tik latvieši dzīvo, nav nekad tādu vī-

reļu trūcis, kā arī pēterburdznieku pulkā šie varonīši

manāmi. Tomēr, šejienes biedrībai gada svētkus svinot

jeb citu kādu piemiņas dienu izrīkojot, šie putni mēdz

atlidināties un atminēties, ka tie latvieši. Bet, tiklīdz svētki

beigušies, jau otrā dienā tie velk pavisam citu meldiņu.
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Otrkārt: daži šejienes latvieši apprecējuši nelatviešu

(pa lielākai daļai vācu tautības) sievas, kas stipri palīdz
vīrus atsvešināt latvju tautībai.

Treškārt: dažu latviešu atdalināšanās no Jēzus drau-

dzes ir notikusi ar nodomu panākt dažus materiālīgus
labumus. Gandrīz visas Pēterburgas vācu baznīcas ir ba-

gātas un spēj tādēļ nabagiem draudzes locekļiem sniegt
it krietnu palīdzību. Bez tam pie katras vācu draudzes

pastāv it krietnas skolas, iz kurām lielākai daļai ģimnāzi-

jas mācības kurss un tiesības. Šinīs skolās top it sevišķi
draudzes locekļu bērniem dažādas atvieglināšanas snieg-
tas, par piemēru, nabagu vecāku bērni tiek atsvabināti

no skolas naudas v. t. t. Visus šos apstākļus daži latvieši

ir iegaumējuši un tādēļ pieslējušies vācu baznīcu drau-

dzēm. Šo rindiņu rakstītājam pazīstama viena latviešu

pamīlija, kuras galva turas pie šejienes Jēzus latviešu

draudzes, bet sieva (arī latviete) līdz ar bērniem — pie ba-

gātās vācu Pētera draudzes.

Sadzīves un izglītības ziņā Pēterburgas latvieši ieņem
dažnedažādus stāvokļus, iesākot ar zemākajiem un beidzot

ar jo ievērojamiem.
Liela daļa šejienes latviešu ir atradusi vietas fabrikās

un pelnās savu pārtiku vai kā strādnieki, vai arī kā uz-

raugi.
Arī šejienes viesnīcās un restorānos, kā visulielākajos,

tā arī vidējos, visur atradīsim latviešus. Vairāk izglītoti
latvieši, kuri apriņķa skolas vai ģimnāzijas apmeklējuši,
ieņem vietas gan tirgotāju kantoros, gan dažādās akciju
biedrībās un dzelzceļu valdēs. Bez tam Pēterburgas vidē-

jās privātskolās un pansionos nodarbojas ar bērnu mācī-

šanu ne mazāk kā 15 latvieši.

Latviešu, kas baudījuši universitātu un citu augstskolu
mācības, būs šim brīžam Pēterburgā kādi 25. Viņu pulkā
atrodas 2 mācītāji, 7 dažādu zinību skolotāji pie ģimnāzi-

jām, 1 inženiers, 1 ārsts, 3 advokāti, 3 veterināri, vairāk

farmaceitu un ierēdņu.

Latviešu studentu skaits sniedzas līdz 30; iz tiem kādi

apmeklē universitāti; tie citi turpretim kara mediķu aka-

dēmiju, mežu institūtu, daiļu akadēmiju, konservatoriju,

pareizticīgo garīgu akadēmiju un skolotāju institūtu.

Par Pēterburgas latviešu sabiedrīgo sadzīvi un sevišķi

par šejienes latv. labdarīgu biedrību ziņošu nākošā vēs-

tulē.
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VĒSTULE NO PETRAPILS

Viņā vēstulē sniegtas vispārīgas ziņas par latviešiem

Petrapilī. Tagad gribu sīkāki pārrunāt šejienes latviešu

sadzīvi.

Mērķis, kuru sev esmu spraudis, ir divējāds: 1) gribu

iepazīstināt dzimteniešus ar šejienes dzīvi, 2) gribu šās

vēstules arī izlietot šejienes sadzīves kritikai, ievērojot
to, ka mums te nav pašiem sava latviešu laikraksta. Tā-

tad rakstīšu ne vien to, kas te dzimteniešiem priekšzī-

mīgs un ievērojams, bet arī pārrunāšu vajadzības un kļū-
das, kas vienīgi šejieniešiem būs no sevišķa svara. Zi-

nāms, pūlēšos nekad nepārkāpt apņēmumu skatīties vienu-

mēr lietišķi un ne personiski uz katru jautājumu.
Atgādināšu arī daudzkārt pagājušus notikumus, ievē-

rojot pagātnes lielo svaru tagadnei un nākotnei; tas, do-

māju, atvieglinās kādreiz darbu latviešu vispārās vēstures

sarakstītājam, kuram jāievēro arī latvieši svešatnē.

lekam nu sākam pārrunāt šejienes latviešu sadzīvi, ne-

būs, domāju, lieks drusku ievērot apstākļus, kādos šiem

pienākas te mist, jo neviens gan neliegs, ka šie apstākļi
dara lielu iespaidu uz šejienes latviešu sadzīvi. Jo, lai

gan liela daļa šejienes latviešu nav še dzimuši, bet tik

ienācēji, tomēr caur ilgāku dzīvi še, kā arī vēl vairāk

še dzimušiem caur pilnīgu šejienes audzēšanu, viņiem
daudz kas būs pieņemts no šejienes, viņu uzskati un sa-

dzīve daudzkārt šķirsies no Baltijas. Tātad, ja gribam

saprast pašu latviešu sadzīvi, mums jāaprauga vispirms
šie svarīgie iespaidi.

Apskatot Petrapils tuvos sakarus ar visu Vakareiropu,

ievērojot dzīvo dažādu tautu mudžēšanu un ņudzēšanu
še, kā galvaspilsētā, vien mēs varam saprast visas pilsētas

garu. Tik daudz tautām vienumēr beržoties, tautībai ļaužu
sadzīvē nepiekrīt tik svarena loma kā mazā pilsētā un tur,

kur tik maz tautību blakus dzīvo. Un, ja nu vēl apraugām



10

plašo pasaules tirgu še, kur lielajai daļai sveštautiešu ir

savas personīgas intereses augstākas par tautiskām, mums

pilnīgi tiesība saukt Petrapils sadzīvi starptautisku.
Kad nu griežamies pie šejienes latviešu sadzīves, tad

mums iten nejauši jājautā, kāds svars šiem apstākļiem

šejienes latviešu garā? Grūti gan būs atturēties tādas lie-

las pilsētas vispārīgam garam, bet vai nav varbūt mūsu

šejienes latviešiem sevišķs spēks, kas tos vienotu un dotu

dūšu. Ja apraugām, ka šejienes latviešu lielā daļa nepieder

pie viņu lielo veikalnieku un ierēdņu šķirām, kam nauda

un gods pārāki par tautības jautājumu, ka pie tam viņi ir

pa lielākai daļai še svešinieki, kam gan derētu pašu labā

turēties cieti kopā, tad jāatzīst, ka tāds spēks varētu gan

rasties. Un tiešām, latviešu tautība te ir savā laikā diez-

gan stipra bijusi. Apskatām tik 60. gadu sākumā «Pēter-

burgas Avīžu» laikmetu un vēlāk, 70. gadu vidū, šejienes
latviskās literatūras plaukšanu!

Sevišķi labs līdzeklis kopot, vienot tautiešus ir biedrī-

bas, ko ikkatrs būs novērojis, kam cik necik pārskats par

mūsu latviešu, kā ar citu tautiņu tautisko kustēšanu. Ja

apraugām tautas celšanos, tad redzam, ka viņa cēlusies

caur mazu sabiedrību savienošanos lielākā (dzimtas, drau-

dzes, ciltis, tauta). Tātad arī redzam, ka tautības uzturē-

šanai būs labākais līdzeklis mazu biedrību zelšana. Se-

višķi, kur tautībai grūti cīniņi pret nomākšanu, tur vie-

nīgais līdzeklis — cīnīties kopīgiem spēkiem. Ja tad nu

te Petrapilī arī grūti cīnīties pret kosmopolītisko sadzīves

garu, tad sevišķi te vajadzētu krietnas biedrības. Šādām

biedrībām var būt divējāds nolūks: gādāt, pirmkārt, par

līdztautiešu morālisko, otrkārt, materiālisko labklājību.
Abi nolūki gan pilnīgi nekad nebūs šķirami, tomēr ir

biedrības, kas vairāk kalpo pirmām nolūkam, gādādamas

omulīgu sadzīvi un gara attīstību; vairāk otram nolūkam

atkal kalpo labdarības un peļņas biedrības. Peļņu biedrī-

bas latviešiem sevišķi te nevajadzētu, jo tādas iten viegli
atrast pašu krievu starpā, kur latvieši iten labprāt redzēti

un cienīti. Atliktu 3 citi nolūki, un šie nu būtu te visla-

bāk savienojami vienā vienīgā biedrībā. Bet, ievērojot to,

ka arī šos nolūkus tura daudz cittautiešu biedrības, lat-

viešu biedrībai jābūt tādai, kas vismaz tikpat daudz sniedz

kā šās citas. Jo daudzās biedrības, kurās latvieši visur

labprāt par biedriem uzņemti, citādi atņems šos biedrus

latviešu biedrībai, pie kam vēl daudzkārt atkarīgais stā-

voklis pret cittautieti ieņem svarenu lomu.
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1878. gadā augstā valdība apstiprināja Petrapils Lat-

viešu labdarīgu biedrību, kuras nolūks gādāt līdzekļus

priekš morāliskā un materiāliskā stāvokļa labošanas Petra-

pilī dzīvojošiem nabadzīgiem latviešiem. Tātad redzams,

ka nolūks šai biedrībai īsti tāds, kādu mēs augšāk vēlē-

jāmies.
lesākumā biedrība ļoti zēla, bija savs prāvs kortelis

ar igauņiem vienu strēķi kopā, bet tagad jau pāri gadus

kopš biedrība vairs netura savu pastāvīgu korteli, bet iz-

rīko savus izrīkojumus ik svētdienas vakaros nomātā kor-

telī — traktierī. Jautājums nu ir, vai biedrība var atnest

no viņas gaidītos labumus, ja viņai nav sava pastāvīga
korteļa. Man šķiet, ka, sevišķi lielā pilsētā, tas neiespē-

jams.

Biedrībai jābūt kopotājai, vienotājai vienmēr. Viņai
tādēļ arī jātura kortelis, kurā varētu kaut kurā laikā at-

nākt tautieši satikties, te vajadzētu būt laikrakstiem un

bibliotēkai, kas tagad atrodas kāda biedra privātkortelī*

vajadzētu būt bieži dažādiem izrīkojumiem, kā teātrim,

jautājumu izskaidrošanas vakariem, priekšlasījumiem un

citādiem jautrības un omulības vakariem. Ja nu aplūko-

jam biedrības beidzamo gadu darbību, tad mums, lai gan

negribot, jāliecina, ka viņa acumirklī neizpilda savu uz-

devumu. Jo vienīgie izrīkojumi sastāv iz dejas vakariem,

un tie vien, lai viņi arī nezin cik derīgi, nespēj izpildīt
manāmo robu. Kad nu atminam, ka visi augšā minētie

ieteicamie izrīkojumi biedrības pirmos gados bija jo bieži

un pievelkoši, ka pat iepriekš biedrības apstiprināšanas

mums, pēterpiliešiem, kādreiz gadījās redzēt latviskas

teātra izrādes, tad atkal jāliecina, ka esam atpakaļ gā-

juši. Kur senāk bieži atskanēja jaukas latviskas dziesmi-

ņas, kur nereti redzējām un dzirdējām latviskas lugas,
latviskus priekšlasījumus, tur tagad tik dejas, tās pašas
vadītas franču valodas saucieniem. Un tomēr šejienes
latviešu skaits jo dienas, jo vairāk aug.

Man liekas, ka lielākais svars biedrības dzīvē pieder
biedrības nama jautājumam.

Tiklīdz biedrība atstāja, lai gan iesākumā tik uz laiku
r

savu korteli, te arī biedru skaits sašļuka. Bet, tiklīdz viņu
rudeni un šopavasar atkal sāka vairāk runāt par biedrī-

bas nama nomāšanu, te arī biedru skaits ātri sacēlās līdz

130, par kuru skaitu daudz vairāk biedru ir biedrības

ziedu laikā nav bijumi. Te nejauši sāka spriest, ka derētu

biedrībai pašai pirkt savu namu, tika izgatavotas grāma-
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tinas, kurās lai varētu ierakstīties naudas dalībnieki pie
biedrības nama pirkšanas, bet šādu dalībnieku ļoti maz

radās, un ar to tā lieta apstājās. No tagadējā bez pa-

jumta stāvokļa pārlēkt uz savu īpašu namu būtu ļoti tei-

cami, bet man tas liekas drusku neiespējams. Tur vaja-
dzētu daudz kredīta, jo biedrības kapitāls nav liels; bet

to var gan it viegli noprast, ka biedrībai, kas no dibinā-

šanas laika atpakaļ gājusi, kam nav pašai ne sava pastā-

vīga korteļa, kredīts nebūs visai liels. Pēc manām domām,

vienīgais līdzeklis atkal iemantot zudušo slavu būs krietna

biedrības lokāla nomātava. Kad šis solis būs sperts, tad

tik varēs raudzīt mēģināt tāļākus, lielākus plānus.
Bet jautājums ir, vai biedriem pašiem apslēpt, ka šādi

viņu biedrība nevar zelt? Nebūt ne. Cik man zināms,

biedru vairākums vēlas sava lokāla nomāšanu; biedru ģe-

nerālsapulces jau vairāk reizes nospriedušas, ka jāgādā
kāds lokāls, bet līdz šim visi šie spriedumi neizpildīti.
Un, ja mani kāds prasītu, par ko viņi nav izpildīti, es

viņam tik varētu atbildēt: «Cilvēka mūžs ir raibs kā dze-

nis; cilvēks domā, un kučiers brauc.» — Bet — tagad

pat nesenā sapulcē atkal reizi cieši nospriests gādāt no

jauna gada savu mitekli. Redzēsim, kāds liktenis būs šim

spriedumam.

Bet kādēļ neņemt savu korteli? Taisnība, ka korteļi te

ļoti dārgi, bet biedrība pirmos gados savā kortelī ļoti zēla

un ne vien krietni izpildīja savu svareno uzdevumu, bet

arī vēl ietaupīja grasi grūtiem laikiem.

Biedru skaits arī šogad, cik man liekas, nebija necik

mazāks par viņiem laikiem; biedru maksa ar palikusi
vienmēr tikpat liela. Jā, bet teic, ka korteļam esot jāpie-
liekot klāt nauda, kuru varētu labi izlietot nabagu palī-
dzībai. Ja nu pieņemtu, ka biedrības vienīgais nolūks pa-

līdzēt nabagu līdztautiešu materiāliskai labklājībai, tad

vēl cik necik taisnības, bet tāds sajēgums ir par šauru

un pret pašiem statūtiem. Biedrībai jāgādā arī morāliskā

labklājība, un te nu līdzētu dažādie augšāk minētie izglī-

tojošie izrīkojumi. Caur šādiem izrīkojumiem bez tā arī

augtu krietnāk biedrības materiāliskie līdzekļi. Ja pareizi
iegādājos, tad pēc pirmā bez korteļa pārdzīvotā gada tika

minēti atvainojumi, ka biedrības darbība labdarībā bijusi
ne tik izdevīga kā agrāk, jo neesot bijis korteļa.

Augšāk redzējām, ka šejienes latviešu biedrībai vajaga
sniegt tikpat daudz, kā to dara šejienes cittautiešu sa-

biedrības, tad tik viņa var zelt un pienācīgi kopot lat-



viešus. Es domāju, tik caur šāda padoma neievērošanu

notiekas, ka no vairāk par 3000 latviešiem nepilni pus-

otra simta piedalās biedrībā, un tie paši ne visai centīgi.
P. S. Beigās nevaru atstāt neminētu ko jo ievērojamu.

Šejienes latvieši, cik atminos, gadu 10 atpakaļ izsludināja

goda algu par labāko latvisko vēsturi skolām, šī goda alga
vēl līdz šim nav no neviena izpelnīta, un tādēļ atgādinu
to visiem, kam tas rūp. Goda alga tikšot izmaksāta vai

nu par labāko Latvijas vēsturi, vai ar par latvisku vispāru

vēsturi, kur sevišķi ievēroti latvieši. Goda alga tagad būs

pieaugusi, domājams, ap 250—300 rubļu. Būtu ļoti vēlē-

jams, ka lai goda algas izsolītāji darītu pēc maskavnieku

priekšzīmes, kas ar gandrīz reizē bija izsludinājuši goda

algu par labāko grāmatu fizikā un ķīmijā un nule atkār-

tojuši izsolījumu. Tas pats būtu ievēlams pēterpiliešiem,
jo tagad nav vairs labi atminami goda algas noteikumi,

sevišķi jaunajai paaudzei, no kuras daži pat vai nemaz

nezina, ka tāda goda alga ir pasaulē. Nav jau ar zināms,
kam un kad piesūtīt. Ko gan palīdz izsolīt goda algu, ja
to nekas nezina? Un kā lai izskaidrojam to, ka uz laikam

jau nelaiķa «Balt. Zemk.» pieprasījumu šai lietā atsaucās

tik maskavnieki? Lai nu gan goda algas izsludinātāji tāļu
šķirti, tomēr, domāju, nebūs neiespējams atjaunot sludi-

nājumu.
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ĢEOGRĀFISKĀS BIEDRĪBAS PĒTĪJUMI

PAR LEIŠIEM UN LATVIEŠIEM

Dzimtenieši, cerams, neļaunosies, kad viņiem pasniegšu
itin īsu pārskatu par 1886. g. darbību Ģeogrāfiskā biedrībā

un sevišķi viņas Etnogrāfiskā nodaļā, cik daudz tā zīmējas
uz leišiem un latviešiem.

Zināms, ka Ģeogrāfiskā biedrībā, kas ar savu caur-

mērā 23 000 rubļu lielo budžetu uztura lielas ekspedīcijas

Āzijā, nevarēs vienai mazai Krievijas daļiņai, kāda mūsu

Lietava un Latvija, novēlēt visai daudz laika un līdzekļu ;

bez tam biedrības svarīgākais priekšmets ir un paliek

ģeogrāfija. Savas plašās programmas izpildīšanai biedrība

piespiesta turēties stingri taupības robežās, un, to ievē-

rojot, viņa diezgan darījusi. Pašās sapulcēs dažkārt iz-

teikts, ka ar tik maz līdzekļiem, kādi novēlēti dažai ekspe-

dīcijai, grūti bijis cerams panākt tādus augļus, kādi pa-
nākti.

Biedrība arī diezgan pūlējusies piedabūt pie etnogrā-
fiskiem pētījumiem vietējos spēkus. No viņas izdotās et-

nogrāfijas programmas gada laikā izsūtīti vairāki tūkstoši

eksemplāru, izdoti ikkatram pieprasītājam, tomēr cerētie

panākumi vēl neesot sagaidīti, jo atbildētāju vēl ļoti maz.

Sapulcēs nereti izteiktas domas, ka dažā ziņā esot vainī-

gas guberņu ziniskās iestādes. Šādas iestādes kā pētījumu
veicinātājas esot arī Ģeogrāfiskai biedrībai jāpabalsta.
Pret viņām derot pieņemt arī to mācību, ka katra ziņa,
kuru tās pašas nespējot drīzumā laist klajā, jānododot
centrāliestādei, kas to spēj jo drīz darīt pieejamu plašākai

publikai.
Šāds pārmetums varētu gan pa daļai zīmēties arī uz

dažām Baltijas ziniskām biedrībām, kuru šķirstos glabā-

jas jau gadiem daža derīga ziņa. Bet uz latviešiem gan

visvairāk varētu zīmēties tas, ka par maz krāti šādi ma-

teriāli. Te nu jānāk palīgā vispirms tā, ka izdod latviešu

valodā programmas, kā jākrāj dažādie materiāli, un to
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nu arī Ģeogrāfiskā biedrība nodomājusi darīt; sevišķi par

to rūpējas viņas līdzstrādnieks-biedris universitātes leišu

valodas docents Volters. Jau 16. okt. m. d. 1885. g.

Etnogrāfiskās nodaļas sapulcē tika ziņots, ka Voltera kgs
nodevis materiālus programmai, kā krāt ziņas par lat-

viešiem. Pēc tam tiešām iznākuši no Voltera kga daži

izdevumi, kas zīmējas sevišķi uz Lietavas izpētīšanu. Bet,

kā jau agrāk redzējām, biedrības darbības lauks ļoti plašs,

speciālists leišu—latviešu valodās biedrībā acumirklī vie-

nīgi Voltera kgs; jo Kuzņecova kgs, kas senāk arī bij kādā

ekspedīcijā leišos, acumirklī ir citā darbā. Tātad mums

būtu vispirms jālīdzas pašiem ar krievu programmu pār-
tulkošanu un apgādāšanu latviski.

Tas vispirms būtu cerams no Zinību komisijas un, ja
šī to nedara, no — laikrakstiem; otrkārt, pašiem jāmēģina

sagatavot sevišķas programmas latviešiem. Šo darbu no

latviešiem, man domāt, vislabāk varētu izdarīt Brīvzem-

nieka un Barona kungi Maskavā. Jo priekš tādas pro-

grammas sastādīšanas vajadzīgs pašam cik necik būt tuvāk

pazīstamam ar tautas savādībām, kā arī vajadzīgs būt jau

agrāk strādājušam etnogrāfiskos darbos. Šās īpašības mi-

nētie cien. tautieši savieno kā Maskavas Dabas pētnieku
biedrības etnogrāfiskās nodaļas ilggadīgi biedri-līdzstrād-

nieki un daudzgadīgi darbinieki ap latviešu tautas gara

mantām. Gan arī Voltera kgs nodomājis izstrādāt šādu

programmu, bet, pirmkārt, viņš ir pētījis sevišķi leišus

un Vitebskas gub. (Inflantijas) latviešus, kamēr Baltijas
latvieši viņam mazāk pazīstami; otrkārt, viņam atliekot

maz laika, jo viņš patlaban aizņemts ar savu ekspedīciju
materiālu izdošanu.*

Lielākiem palīgiem šai darbā, zināms, jābūt mums,

pašiem latviešiem. Ja krievu zinātnieki tik ļoti interesējas

par mūsu tautas gara mantām, nepaliksim mēs paši pa-

kaļ. Mēģināsim pie laika sakrāt visu, kas vēl atrodams, jo

* Voltera kga materiāli iesāksies ar Inflantiju (tagad Latgali),
kura līdz šim bij ļoti maz izpētīta. Pirmās šā darba loksnes jau iznā-

kušas, un cerams, ka tas ap Jāņiem būs jau pērkams. Cik pēc iesākuma

noredzams, darbs būs interesants arī mums, latviešiem, ne vien ar to,

ka iepazīstinās mūs ar mums līdz šim svešu Latvijas apgabalu, bet arī

sevišķi ar to, ka te ir ne vien salīdzinājumi ar Baltijas latviešiem, bet

tiek izlietoti arī materiāli, kas līdz šim vēl nav bijuši drukāti.
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katrs gads, katrs mēnesis varbūt aizrauj līdzi daudz jo
daudz senlaiku atmiņu.*

Beigās, domāju, lasītāji neļaunosies, ka pievedīšu
drusku plašāki kādu Voltera kga referātu šai biedrībā

14. apr. m. d. 1886. Šis referāts gan nerunā tieši par lat-

viešiem, bet svarīgs ar to, ka aizķer mūsējiem līdzīgus

apstākļus; arī cēlons, kādēļ viņš referēja, var mūs inte-

resēt. Agrākais Liepājas ģimnāzijas skolotājs Vekenstets

bij izdevis vācu valodā pabiezu grāmatu «Zamaitu (leišu)
mītiski stāsti un teikas» un bij apsolījies laist klajā savu

bagāto krājumu teiku un stāstu par latviešu mitoloģiju.
Cik maz prieka nu mums būtu bijis no tāda izdevuma,

to aprāda referenta kritika.

Vekensteta kga grāmata grieza uz sevi daudz vērības
r

jo ievadā bij dzīvām krāsām aprakstīti grūtumi, kādus

viņš izcietis, leišu purvos un mežos meklēdams materiā-

lus, un pati grāmata bij pildīta dievu vārdiem, kādus vēl

neviens nebij ne sapnī dzirdējis un kurus šis kungs bij
izcēlis iz purviem un mežiem. Viņš min kā uzcītīgus līdz-

strādniekus dažus skolniekus, bet šie vēlāk paši izsacī-

juši, ka, skolotājam pa prātam iztikdami un izlietodami

viņa valodas neprašanu, paši sadomājuši teikas un dievus.

Šai pašā laikā zinātnieki bij tikuši šaubīgi par grāmatas

patiesību un prasīja leitiskus tekstus. Viņš gan izvairījās,
ka Krievijā leitiski drīkstot drukāt tik krievu burtiem

un šādi teksti tak nebūšot pieejami zinību vīriem; pēc
tam teica, ka leišu teksti esot Rīgā izgaisuši vai pat no-

ņemti. Lai gan Becenbergers un Brikners savās kritikās

atspēkoja visas šās ierunas, tomēr V. kungs pats vēl nav

atzinis savu maldību.

Minēto kungu kritikām piekrīt arī referents un uzrāda

ar saviem ekspedīcijā savāktiem materiāliem, ka tie esot

īsti turpat salasīti, kur esot meklētas arī Vekensteta ziņas,

* Kā Voltērs kādā mazā brošūrā «Об изучении Литовскаго

языка и племени» saka, tad pat leišos jau beidzamais termiņš etno-

grāfiskiem pētījumiem, jo iespiežoties jauni elementi, pat valoda pār-
grozoties zem svešiem iespaidiem un reizā ar to aizejot kapā liela daļa
senlaiku ierašu, dziesmu, teiku. Cik daudz ātrāk tad šis darbs steidzams

pie mums, latviešiem. Lai liekam pie sirds arī mēs tos vārdus, ko Ģeogr.
biedr. komisija izteica krievu tautas dziesmu un melodiju krāšanai:

«Ja cilvēkiem nav spēka aizturēt to, kas zūd, padodamies nepielū-
dzamiem likteņa likumiem, pēc kuriem attīstās cilvēku sadzīve, tad katrs

ne vien spēj, bet viņam vajaga ar visiem spēkiem pūlēties glābt tās

mantas, kas vēl nav zudušas, bet, tautiskai mākslai par laimi, vēl dzīvo

un atrodas tautas mutē.»



un ka V. kunga ziņām nevarot ticēt, kamēr tas nebūšot

izlaidis klajā leišu tekstus. Pret teikām vispār tagad jāiz-
turoties kritiski, ko referents pierādīja ar dažām Kauņas

guberņā uzrakstītām teikām par Pērkonu, Vaidelotu v. c.

Šādas teikas tiekot sevišķi daudz stāstītas par Pērkonu,

bet maz no tām patiesas, oriģinālas, tiešām senlaiku at-

liekas. Lielums to izplatījies ar literatūras palīgu, jo daudz

no šām grāmatās stāstītām teikām pārgājušas ļaudīs, tā

ka tagad sevišķi pusmācīti stāstītāji atstāstot tās vārdu

pa vārdam, tik vēl ar savas fantāzijas pielikumiem.*
Referents galu galā domā, ka uzticami avoti mītiskām

ziņām esot daudz un dažādas veclaiku lūgšanas, skaitī-

šanas, par piem., mūsu pūšļošanas vārdi. Sūdzība, ka leišu

tautas dziesmās maz mītisku vārdu, izskaidrojama ar to,

ka līdz šim tās lasītas apgabalos, kur zem literatūras un

garīdzniecības iespaida iznīstas pagānu laiku atmiņas;
jāgriež tādēļ sevišķa vērība uz baltkrievu robežām.**

Referāts, pamatīgi izstrādāts, atrada sapulcē uzmanī-

gus klausītājus. Vēlams, lai arī latvieši jo dzīvi pabalstītu
Ģeogrāfiskās biedrības darbību. Kas vēlētos pabalstīt ša

darbību, lai griežas pie biedrības, kur dabūs programmas.

Adrese ir: В канцелярию Императорского Географи-
ческого Общества, в С.-Петербург, у Чернышева мо-

ста, в доме 6-й гимназии.

* Ja jau leišiem manāms šāds literatūras iespaids, tad gan viegli
nojēgt, cik daudz vairāk tas būs pie latviešiem. Mūsu dzejnieki jau
pārveduši bez šķiršanas mūsu dzimtenē visus leišu un senprūšu dievus.

** Mums tāds apgabals būtu mūsu Maliene, Inflantija (Latgale) uru

Augškurzeme.
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MAĢISTRA VOLTERA ZIŅOJUMS

ĶEIZARISKĀS ĢEOGRĀFIJAS BIEDRĪBAS

ETNOGRĀFISKĀS NODAĻAS SĒDĒ,

30. okt. m. d.

30. okt. m. d. Ģeogrāfijas biedrības Etnogrāfiskā no-

daļa noturēja sapulci, kuras dienas kārtībā bija bez citiem

kārtējiem darbiem Pēterpils docenta Voltera kunga ziņo-

jums par šāgada ceļojumos salasītām leišu tautas dzies-

mām un meldijām. Pasniegšu te īsumā pārskatu par šīs

■sapulces darbību, cik tā varētu interesēt mūs, latviešus.

Kārtējās sapulces darbos bij vispirms rakstvedēja ziņo-

jums par iesūtītiem rakstiem un vēstulēm; šo starpā bija

ievērojamākie:

1) Kauņas guberņas statistiskā komiteja, gribēdama di-

L>ināt etnogrāfisku muzeju, piesūta biedrībai muzeja pro-

jektu, lūdz to cauri skatīt un izteikt savas domas par vaja-

dzīgiem pārlabojumiem.

2) Pēterpils augstskolas students leitis Šļupas*, kam bij
no biedrības šovasar ticis uzdots izdarīt antropoloģiskas
izmērīšanas pie leišiem, bij iesniedzis par šo darbu īsu

referātu. Šļupas ziņo, ka viņš mērīšanu varējis izdarīt tik

pa svētkiem, jo pa darbdienām ļaudis bijuši darbā, tā ka

viņš paspējis izmērīt diezgan mazu skaitu, tik 25 cilvēkus,

20 vīriešus, 5 sievietes; no šiem 18 cilv. (14 vīr., 4 siev.)

rjijuši pilnīgi attīstīti. Savus mērīšanas rezultātus viņš mē-

ģinājis salīdzināt ar Brensona un Sņegireva darbiem (pie

rekrūtiem). Bet, tā kā izmērīts ļoti mazs skaits, tad arī tā

ciniskā nozīme ļoti maza, un tādēļ es arī neturu par

vajadzīgu pievest še kādus skaitļus. Šļupas lūdz biedrību,
lai viņam arī uz priekšu izdotu vajadzīgos mērīšanas rī-

kus, kādi tam bijuši jau šogad.
3) Trusmans** piesūtījis biedrībai savu 1885. g. izda-

rīto pētījumu panākumus par Pleskavas guberņas poluver-
ciem, kas pieder pie somu celma. Šie materiāli satur vēs-

turi un etnogrāfiju, bez tam pielikumā: mīklas, vietu no-

* Pazīstams lietaviešu atmodas darbinieks, vēl tagad darbojas Lie-

tavā un pazīstams kā latviešu draugs. R.
**

Pazīstams estu (igauņu) folklora pētnieks. R.
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saukumus, vārdnīcu (tādus vārdus, kuru nav Vīdemaņa
estu vārdnīcā vai kuri tur tulkoti nepareizi) un etnogrā-
fisku karti.

Bez šiem biedrībai bij iesūtīti: Voinova apraksts par

Minskas guberņu; caur Solovjevu kāda karte no Suome

kole, kuru autors par velti atdod biedrībai, ja to nodrukā;

2danoviča krievu tautas dziesmas no Grodņas guberņas,

ar mūziku; kāds tautas dziesmu rokraksts no XVIII g. simt.;

Gadriņcevs nodeva savu plašo aprakstu par Sibīrijas tau-

tiņām bez atmaksas biedrībai drukāšanai; mākslas akadē-

mijas māceklis Polikarpovs lika priekšā biedrībai iegūt
viņa lielkrievu tipu zīmējumus, kurus tas bij piesūtījis utt..

Beigās nāca Voltera referāts par tā sauktās Deinovo-

Sudavijas (Viļņas guberņā) leišu tautas dziesmu meldijām.
Voltera kga pētījumi notikuši sevišķi tais apgabalos, kur

leiši dzīvo blakus baltkrieviem, jo šī apgabala izpētīšana
visinteresantākā, īpaši krieviem: te jāizpēta abu tautu sa-

tiksme, viņu iespaids vienai uz otru un beigās viņu statis-

tika. Līdz šim sevišķi statistiskās ziņas ļoti nepilnīgas un

neapmierinošas, jo ierēdņi, neprazdami leitiski, nav pa-

reizi šīs tautas šķīruši, tā ka acumirklī nebūt nav zināms,
cik īsti ir leišu. Minēto apgabalu referents nosauc par

Deinovo-Sudaviju tādēļ, ka šai apgabalā dzīvojuši jatvjagi,

par kuriem vēl zinātne nav devusi gala spriedumu. Jat-

vjagu zeme kronikās saukta par Deinovu un Sudaviju. Šie

abi vārdi šai apgabalā bieži atrodami: vārdu Deinova viņš
atradis kādos 20 vietu nosaukumos, un vārds Sudavija
tautā bieži minēts; tas atrodams Juškeviča, Mikucka, re-

ferenta Voltera un citos leišu materiālos.

Referents aizrāda, ka leišu meldijas neesot

nebūt mazāk oriģinālas nekā baltkrievu.

To pa daļai uzrādījis poļu rakstnieks Kolbergs, kas 60. ga-

dos nodrukājis Krakavas akadēmijā leišu meldijas un pie-
zīmes par leišu mūziku, kā tā attiecas pret baltkrievu

(gudu), poļu un vācu mūziku. Ar Kolbergu tas nevarot

būt vienis prātis: Kolbergs sakot, ka leišu dziesmās maz

oriģinalitātes, referents turpretim atradis, ka pat leišu baz-

nīcas dziesmās zināma oriģinalitāte, pat tanīs, kas drukā-

tas Vācijā, Tilzītē. Arī Krievijas leišiem tādas pat īpat-

nējas baznīcas dziesmas; viņš uzrādot tikai kādu dziesmu

no leišu mācītāja Strazdelis (Drozdovska), kas tiekot

dziedāta visā Lietavā.

Vēl vairāk oriģinalitātes ir pasaulīgās dziesmās, un

viņam, Volterim, izdevies sevišķi daudz tādu dzirdēt, jo.
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viņš meklējis gar Ņemanas krastiem. Nemanas upe leišu

tautas dziesmās bagātīgi apdziedāta, un tā esot leišiem, tā

sakot, pati dzeja; nekur nedziedot tik skaistas dziesmas,

pasakas un meldijas kā še gar Ņemanas krastiem. Pat

Zmudijā sveši iespaidi manāmi vairāk nekā te; tie tur

ienākuši ar kultūru. Viņam izdevies ne vien pašam uzrak-

stīt kādas meldijas, bet arī dabūt tādas no citiem: р. р., no

mācītāja Burbenka kādas 21 meld.; no Svencjanu un Sauļu

apriņķiem no skolotāja Zikusa, kas pastāvīgs biedrības

līdzstrādnieks; no Volovas (Viļņas gub.) v. c. Referents

atzīst, ka viņam visur daudz piepalīdzējuši; tā tam izde-

vies savākt krietnu tiesu materiālu. Kādas 6 dziesmas Vol-

tera kgs nodziedāja priekšā, lai sapulce varētu drusku

iepazīties ar leišu meldijām. Pirmā no tām ievērojama

tāpēc, ka tekstā atskaņas; otra bij kāzu dziesma; trešā

rekrūtu dziesma; par ceturto domājot, ka tur manāms balt-

krievu elements; sestā atkal leišu kāzu dziesma.

Referents liek priekšā biedrībai saņemt šās un jau ag-
rāk sameklētās leišu meldijas un tās nodrukāt mazā krā-

jumā, lai zinības vīri, kas par to interesētos, varētu

iepazīties ar leišu meldiju savādībām. Turklāt viņš pie-

zīmēja, ka teksts jādrukā latīņu burtiem,
lai krājums būtu sasniedzams ari ārzemju zinības vīriem

un arī pašiem leišiem. Cerams, ka tāds krājums tiešām

iznāks. Kā šai lietā nepratējs neizteikšu nekādu domu par

leišu meldiju vienādību un savādību ar latviešu meldijām;

pēc krājumiņa nodrukāšanas tas būs interesants jautājums
mūsu mūzikas māksliniekiem. Beigās referents grieza sa-

pulces vērību uz to, ka drīz vajagot sākt izdot materiālus,
ko par leišiem salasījis Volters, Kuzņecovs v. c. biedrības

līdzstrādnieki.

Uz Voltera runu atbildēja garīgās akad. profesors Ko-

jalovičs. Tas noliedza pavisam oriģinalitāti leišu baznīcas

meldijām vispāri un arī tām pasaulīgām dziesmām, ko

Volters te priekšā dziedājis. Viņš esot dzirdējis pazīstamo
baltkrievu izpētītāju Šeinu dziedam baltkrievu meldijas
un spriežot, ka referenta dziedātās dziesmās dzirdamas

skaidri baltkrievu dziesmu skaņas; tātad iepriekš nodru-

kāšanas vajagot meldijas izsijāt, lai paliktu skaidri leitis-

kās. Otrkārt, krājumiņš visādā ziņā jādrukā-

jot krievu burtiem, jo krievu raksts esot ļoti labs

leišu valodas skaņu apzīmēšanai. Vietējās valdes pie pa-
stāvošiem likumiem varot tādu krājumu ar latīņu burtiem

noliegt ievest leišos; un leišu bērni jau sen mācoties sko-



lās krievu burtus, tā ka varot saprast arī tos. Tātad jālie-

tojot biedrības izdevumos visādā ziņā ķiriļica, lai arī būtu

jāpieliek daudz jaunu zīmju un lai arī iesākumā par katru

vārdu sevišķā piezīmē būtu jāpaskaidro, kā tas lasāms.

Kojaloviču pa daļai pabalstīja bijušais Viļņas kurators

Korņilovs, kas aizrādīja, ka 60. gados sākuši drukāt

leišu grāmatas krievu burtiem; to atzinuši par labu Mi-

kuckis, Pitkevičs (pats leitis), un Juškevičs licis tādējādi
drukāt gramatiku un tautas dziesmas, bet 1867. g. šādu

grāmatu drukāšana diemžēl apstājusies.
Šiem abiem runātājiem stājās pretim

akadēmiķis Radlovs: leitiskā ķiriļica sastādīta tik

priekš krievu, ne leišu publikas, un zinībai, izpētot kādu

valodu, jāskatās vienīgi uz to, lai valoda tiktu pareizi ap-

zīmēta, nevis uz kādiem citiem aprēķiniem.
Volters atbildēja, ka Kojalovičs laikam neesot viņu

pareizi sapratis. Šis licis priekšā izdot leišu tautas dzies-

mas un meldiju krājumus ziniskam nolūkam un tādēļ dru-

kāt ar latīņu burtiem, lai tos saprastu arī ārzemju zināt-

nieki. Iz šāda krājuma, ja vajadzīgs, citi vēlāk varēšot iz-

dot populāru izvilkumu krievu burtiem. Bez tam šim jāpie-

zīmējot, ka latīņu alfabēts leišu rakstos nemaz nenozīmē-

jot poļu iespaidu. XVI gs. Daukša rakstījis savus rakstus

arī latīņu burtiem, bez tam tas nebūt neņēmis savu rakstību

no poļiem vien, bet kur tik vien varējis, pat no tālienes,

р. р., čeķiem. Beigās tāds krājums pavisam nederīgs, kurā

vai par katru vārdu izskaidrotos piezīmēs, kā tas lasāms.

Priekšnieks Lamanskis beidza pārrunu ar to,

ka atbildēja uz Kojaloviča vārdiem. Viņš nemaz neatrodot

par vajadzīgu priekš nodrukāšanas sijāt leišu t. dz. pēc

oriģinalitātes, to varēšot darīt vēlāk zinību vīri. Par to,

kādā alfabētā drukājams krājums, vēl esot agri spriest,

pirms vēl neesot nospriests, vai tāds krājums jel maz iz-

dodams, šis domājot, ka krieviem neesot ne-

būt interese uzspiest krievu burtus, jo, ja
arī pieņemtu ķiriļicu, tā nebūtu skaidra ķiriļica, bet sa-

grozīta un papildīta. Kad nu vēl Kojalovičs minējis, ka

leišu literatūras valodas neesot, ka domāt par to velti, tad

jo mazāk intereses pretoties, ka ziniskiem mērķiem kādas

valodas izloksni drukā latīņu burtiem.

Beigās jāpiezīmē, ka Voltera šā gada ceļojuma pilnīgs

pārskats tagad tiek drukāts Pēterpils zinību akadēmijā.
Pirmā loksne jau nodrukāta; tiklīdz viss būs gatavs, pa-

sniegšu tuvākas ziņas.
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E. VOLTERA PRIEKŠLASĪJUMS

PAR LEIŠU LITERATŪRU

lekam stājos pie paša ziņojuma par maģ. Voltera kga
priekšlasījumu, sacīšu pāra vārdus par leišu alfabētu. Vai

leišiem der vislabāk krievu vai latīņu alfabēts, šis jautā-

jums iekustināts pirmo reizi 1865. gadā un otru reizi

1880. gadā. Tagad trešo reizi jautājums par derīgāko alfa-

bētu priekš leišiem un vispārīgi par leišu literatūras tur-

pmāko likteni, kurš stāv vistuvākā sakarā ar alfabētu,

celts uz dienas kārtības. Spriežot pēc možās intereses pie
publikas, jādomā, ka šoreiz jautājums, ja arī varbūt netiks

galīgi izšķirts, tad taču manāmi uz priekšu bīdīts vi iz-

šķiršanai sagatavots. Interese tagad dzīvāka nekā jel kad г

leišu alfabēta jautājums kļūst par modernu jautājumu.
Avīzes viņu aizkustina pastāvīgi; dažās biedrībās un sa-

pulcēs tas nereti saceļ dzīvas debates; visās aprindās, kas

stāv sakarā ar leišu lietu, ar šo jautājumu nodarbojas jo

nopietni. Šinī pusgadā sevišķi avīzē «Нов. Время» parā-
dās daudz rakstu par šo jautājumu no Aleksandraitisa,

profesora Kojaloviča v. c. Daži jo ievērojami raksti par to

pašu lietu arī nodrukāti avīzē «Ст. Петерб. Ведомости»
un «Виленский Вестник» (Vruceviča, Voltera v. d. c).
Par to možo uzmanību, kāda mūsu jautājumam tiek pie-
šķirta zinātniskos laikrakstos, kas nodarbojas ar valodnie-

cību un sevišķi ar slāvu valodām, mēs še nevaram runāt.

levērojams un nožēlojams fakts tikai ir tas, ka pie leišu

alfabēta jautājuma izšķiršanas presē un atklātās biedrībās

tik mazu dalību ņem paši leiši. Tā kā tiešām var sacīt līdz

ar V. Kuliku, «ka leiši vēl nav teikuši sava vārda». Uz šo

vārdu sen jau gaida, sevišķi tagad tas būtu pašā laikā

sacīts un varētu iegūt ievērojamu svaru. Līdz šim gar

mūsu jautājumu pūlas gan krievi, gan poļi, gan vāci un

latvieši, bet tik pāris leišu.

No biedrībām visvairāk piegriež vērību leišu lietai Ķei-
zariskā Ģeogrāfiskā biedrība un Filoloģiskā biedrība. Pē-
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dējā, kā cien. lasītāji atminēsies, bij šopavasar priekšlasī-

jums par latviešu literatūru no E. Voltera kga; šodien mēs

varam atkal referēt par kādu priekšlasījumu šinī biedrībā,

proti: apskatu par leišu literatūru — arī no E. Vol-

tera kga.

Ar šo īso apskatu par literatūru Voltera kgs gribēja
pierādīt dažas tēzes, kuras viņš jau agrāk bij izsludinājis
laikrakstos. Vispirms priekšlasītāja nolūks bija apkarot
tās maldīgās, bet diezgan izplatītās domas, ka leišu lite-

ratūra pastāvot pa lielākai daļai iz akli fanātiskiem garī-

giem rakstiem, kas kalpojot tikai katoļu garīdznieku inte-

Tesēm. Tam pretim viņš aizrādīja uz to, ka leišu literatūrā

pārsverot cenšanos pēc izglītības un attīstības un ka visi

lielākie un labākie leišu gari svabadi no ticības fanātisma.

Beigās šinī literatūras apskatā tika rādīti tie panākumi,
kas sasniegti no 1865. gada līdz šim laikam ar krievu al-

fabēta ievešanu leišu rakstos.

Runātājs apskatīja sākumā tos rakstus, kas attiecas uz

leišu bibliogrāfiju un literatūras vēsturi. Šis lauks vēl gauži

neizkopts; kā uz ievērojamākiem rakstiem un rakstnie-

kiem var uzrādīt tikai uz akadēmiķi Kepenu, uz V. Ku-

lika rakstu «Несколько слов о жмудских книгах», kas

nepilnīgs tanī ziņā, ka runā tikai par jaunāku laiku garī-
giem rakstiem, atstādams pavisam neievērotus Pēterbur-

gas izdevumus, uz dažiem Šarafova rakstiem, sevišķi «Об

издании жмудских книг русским шрифтом». Tālāk va-

jaga minēt Jāņa Karloviča (Krakovā) bibliogrāfijas mēģi-

nājumu (viņš skaita tikai 208 leišu grāmatas), Tilzītes leišu

literāriskās biedrības pūliņus, dažus rakstus Amerikas

leišu avīzē «Lietuviszkas Baisas» (Leišu Balss), «Leišu

rakstniecību» no J. Szl.*, un īpaši jāmin Bartolomaitis kga
leišu bibliogrāfija, kas vēl līdz šim rokrakstā. Leišu lite-

таШга nabaga grāmatām, visu izdevumu no 1553.—1885.

gadam ir tikai 807, pēc Bartolomaitisa, bet viņa var lepo-
ties ar saviem talantiem, ar savu Donalitiju, Daukšu, Dov-

kantu, Volončevski. Grāmatas izdalās pa gadiem šādi:

16. gadu simtenī 20 izdevumu, 17. gadu simtenī — 26 iz-

dev., 18. g. simt. — 63 izd., 1800.—30. g. — 76 izd.,

1831.—61. g. — 263 izd.; tad 1861. g. —23 izd., 1862. g. —

21 izd., 1863. g. — 29 izd. v. t. t. līdz 1865. g.; visu grā-
matu skaits ir 336. No 1880. g. ārzemēs iznāk ik gadus ap

* Jonas Šļupas, pazīstamais lietaviešu tautas darbinieks, kurš vēl

tagad darbojas un ir pazīstams kā latviešu draugs. R.
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B—l98—19 grāmatu. Pie mums ar sevišķu atļauju iznākušas no»

1870.—82. g. pavisam 15 grāmatas.

Pārejot uz literatūras gājiena apskatu, runātājs iesāka

ar aizrādījumu uz ievērojamo leišu literatūras savādību,

ka pirmie darbinieki te nav bijuši sveš-

nieki, kā tas citur ievērots, bet īsti leiši,

ar ko izskaidrojas glītā valoda tūliņ pirmos rakstu sāku-

mos. Tā Nikolajs Daukša, kas krievu Lietavā izdeva pirmo
leišu grāmatu (1553. g.), ir Viļņas leišu muižnieka dēls.

Daukša ir viens no ievērojamākiem leišu vīriem, un viņa
lielākais nopelns ir tas, ka viņš deva leišiem patstāvīgu
alfabētu, kuru viņš sastādīja pēc čeķu un pa daļai pēc

poļu burtiem, turklāt ievērodams jo smalki visas leišu va-

lodas savādības. Kas ar Daukšu grib tuvāk iepazīties, tam

ieteicams Daukšas katķisms E. Voltera kga izdevumā, kur

arī atrodams garāks apcerējums par leišu rakstu valodu.

XVII gadu simtenī leišu literatūrā valda jezuīti, un šā

laikmeta ievērojamākais vīrs ir Konstantins Šir-

vids, arī dzimis leitis iz Viļņas guberņas. XVIII g. s.

Krievijas leišiem nav tādu ievērojamu vīru kā divi mi-

nētie, tanī vietā Prūsijā no 1714. līdz 1780. g. dzīvo un

strādā leišu lielākais slavenākais dzejnieks Кrist j an s

Dona litijs; viņa slava atbalstās uz viņa lielo dzeju
«4 gadskārtas», kurā tiek tēlota leišu zemnieka dzīve

vergu laikos. Pie mums, latviešiem, slavenais dzejnieks
diemžēl gauži maz pazīstams, par viņu bij daži vārdi «Balt.

Vēstn.» 70. gados un sen atpakaļ latv. lit. biedrības ma-

gazīnās pāris simtu pantu tulkojuma no Vatsona.*

XIX g. s. mums vispirms jāapstājas pie kņaza Ged-

roitisa jaunā testamenta tulkojuma 1816. g., kas izdots

bībeles biedrības izdevumā. Grāmata no pāvesta tika aiz-

liegta, bet ar to tik jo vairāk izplatījās.

Joprojām mēs sastopam ievērojamu vīru Simonu

Dovkontu (1793.—1864. g.). Dzimis Telšos, mācījies
Viļņas universitātē, par maģistru kļuvis Tērbatā, Dov-

konts iestājās Pēterburgā senātā un, atradis arķīvos daudz

vēsturiska materiāla, kas attiecas uz Lietavu, sāka no-

pietni nodarboties ar leišu vēstures pētīšanu. Pēterburgā

viņš arī iepazinās ar pēckārtējo bīskapu Volončevski,
kurš 1845. g. tika pārcelts šurp līdz ar garīgo akadēmiju.
1849. g., kad Volončevskis aizgāja par bīskapu uz Vornu,

* Šinī laikā, kad referēts par Voltera priekšlasījumu, biju tulkojis

garākus gabalus no Doneleiša poēmas un pats nolasījis Pēterpils stu-

dentu pulciņā 1887. gadā. R.



viņš aizbrauca līdz ar Dovkontu, kurš te atrada laiku un

jaunu materiālu priekš leišu vēstures. Ciemā mierīgi dzī-

vodams, Dovkonts nobeidza savu vēsturi (kura tagad vēl

atrodas rokrakstā) un atlicināja diezgan laika priekš liela

pulka pamācošu grāmatiņu izdošanas. Dovkonts ir viens

no leišu ievērojamākiem rakstniekiem un lielākais zinības

vīrs un strādnieks tautas attīstības un vispārīgā labā.

Dovkontam līdzās jāmin viņa draugs Volončev-

skis, dzimis zemnieks un īsts leitis, ar leišu jautro un

atjautīgo garu. Dedzīgs patriots būdams, Volončevskis

daudz pūlējies leišu tautisko apziņu modināt un stiprināt

gan rakstiem, gan personīgiem pūliņiem. No viņa rak-

stiem ievērojami «Palangos Juzia» (kurā daudz etnogrā-
fiska materiāla par leišiem) un daudzi pamācoši raksti ar

garīgu saturu.

Pēc 1861. g. lielāko vērību uz sevi griež Viļeišis,

tagad kalnu inženiers Urālā. Kamēr abu pirms minēto

vīru rakstiem bija pamācošs raksturs, Viļeiša raksti taisni

apkaro vienpusīgus reliģiskus centienus un rāda jo dzīvi

fanātisma tumšās puses. Viļeišis vispārīgi cenšas savu

tautu pacelt garīgā un materiālā ziņā un griežas pret vi-

siem kaitīgiem iespaidiem, p. piem., pret zemnieku izsūk-

šanu no žīdu puses.

Minēt vēl vajag laikrakstu «Auszr a», kurš, kaut

gan tika izdots ārzemēs, tomēr bij nodomāts krievu leišiem,

viņiem rakstīts un no viņiem uzturēts. Kā redzams, leišu

literatūra ir veselīga, tautiska un būtu spējusi dzīvot.

Grāmatas, drukātas ar krievu burtiem, ir izlaistas mazā

skaitā. Uz tautu var darīt iespaidu un runāt

tikai ar viņai saprotamu valodu un alfa-

bētu; no tā lēti noskāršams, kādu lomu spēlē burti un

kā tie var sacelt draudzību vai nedraudzību. Leiši, kuriem

še nav grāmatu saprotamos rakstos, jūtas garīgi neapmie-
rināti, meklē savas vajadzības apmierināt citur, padodas

poļiem un tā tiek atsvešināti savai tēvu zemei. Lai tādai

Kaitei varētu pretī strādāt, vajadzētu vispirms ļaut leišiem

brīvību burtu lietā; gan praktikā tiktu izstrādāts un nodi-

bināts tāds alfabēts un tāda rakstība, kuri vispiemērīgāki
leišu valodai, — varbūt krievu burti. Šis prasījums it ne-

būt nenozīmē to, ka skolās vai vispār būtu ievedams ob-

ligatoriski latīņu alfabēts; lai skolās pat paliek obligato-
risks krievu alfabēts. Jautājums šinī sapulcē netika galīgi
un vispārīgi pārrunāts un palika arī no sapulces puses

neizšķirts.
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SIEVIETES PAR ĀRSTĒM ĀRZEMES*

Ne visai sen atpakaļ kāda vācu avīze uzaicināja lasī-

tājus piepalīdzēt dibināt medicīnas akadēmiju, kur par

ārstiem varētu izmācīties sievietes. Saka, ka avīze, do-

dama tādu padomu, izsacījusi troņmantinieces princeses

Viktorijas domas, kas labprāt vēlētos, ka Berlīnē sievie-

tēm dibinātu ārstu zinību akadēmiju. Avīze turklāt norā-

dīja, ka Anglijā un Amerikā sievietes ārstes esot ieguvu-
šas visai labu slavu un izpildot savus amata pienākumus

ļoti apzinīgi un krietni. Amerikā un Anglijā jau visi at-

zīstot, ka sievietes ārstes, kā labas speciālistes, nepiecie-
šami vajadzīgas sieviešu slimībām. Kādēļ slimai sievietei

griezties pēc padoma pie ārsta vīrieša, kad tikpat labi va-

rētu līdzēt ārste sieviete? Amerikā slimas sievietes brauc

nereti desmitām jūdžu pie ārstes sievietes, kaut gan tu-

vumā ir krietni ārsti vīrieši.

Amerikas Sabiedrotās valstīs ar ārstēšanu nodarbojas
kādas 560 sievietes ārstes. Ņujorkas pilsētā vien ir 34 sie-

vietes ārstes, kuras ieguvušas pilnu publikas uzticību.

Amerikā dažas sievietes pārvaldot lielas slimnīcas, un da-

žos sieviešu slimību atgadījumos pēc padoma pie tām

griežas pat slavenākie ārsti vīrieši. To jau katrs nopratīs,
ka slima sieviete drīzāk pēc padoma griezīsies pie sievie-

tes, ne pie vīrieša. Dažas slimības var itin viegli izārstēt,

ja palīdzību meklē jau pie laika. Bet sievietes savas

iedzimtās kaunības labad mēdz nereti novilcināt ilgu laiku

un uzmeklē ārstu tikai tad, kad slimība jau ievecojusies
un dažreiz nav pat vairs izārstējama.

Gluži citādi ir tur, kur sieviešu slimībām ir ārstes sie-

vietes. Cik bieži ar sieviešu slimībām pēc padoma jāgrie-
žas pie ārsta, var redzēt iz pārskata Berlīnes klīnikā, kas

*
Ap šo laiku autora māsa gatavojās uz iestāšanos augstskolā, lai

studētu medicīnu.
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tiek vadīta no ārstēm sievietēm. Pēdējā gadā šinī sieviešu

slimnīcā ārstējušās vairāk nekā 4000 sievietes, pa lielākai

daļai strādnieces un rokpelnes. Lielākā daļa no slimnie-

cēm pavisam izveseļojušās.
No 560 Amerikas sievietēm ārstēm 135 ir apprecētas.

Amerikas «dakterienes» ir visai praktiskas sievietes, kas

prot ar saviem pūliņiem nopelnīt labu pārtiku. Viņas ne-

būt nelepojas ar savām mācībām, bet ar piemīlīgu izturē-

šanos iegūst slimnieču uzticību.

Nereti atgadās, ka vīrs un sieva abi ir ārsti. Tādos ga-

dījumos katrs pieņem savus slimniekus; vīrs ārstē tikai

vīriešus un sieva vienīgi sievietes un bērnus. Bieži piedzī-

vots, ka sieva nopelna daudz vairāk nekā vīrs. Lai sievie-

tēm ārstu zinības nebūtu jāmācās kopā ar vīriešiem, Ame-

rikā Filadelfijas pilsētā sievietēm vien dibināta sevišķa
medicīnas akadēmija. Tāpat arī citās lielākās pilsētās sie-

vietēm dibinātas medicīnas skolas. levērojot to, ka sie-

vietes ārstes savu amatu izpilda ļoti apzinīgi, vajadzētu
gan gādāt par to, lai sievietēm būtu iespējams ārstēties

pie ārstēm sievietēm.

Sievietes sākušas mācīties ārstu zinības ne visai sen.

Pirmā, kas nolika daktera eksāmenu 1848. gadā, bij Eliza-

bete Blakvila. Bet arī šinī īsā laikā sievietes ārstes pratu-
šas Amerikā iegūt lielu ļaužu uzticību un pat lielu slavu

kā krietnas un izveicīgas ārstes.

Tas laiks vairs nav tālu, kad arī Eiropā sievietes iegūs
kā ārstes pienācīgu darba lauku sieviešu un bērnu slim-

nīcās. Itālijas karaliene, kas sev par ārstu pieņēmusi sie-

vieti, gribot gādāt par to, ka visās bērnu slimnīcās par

ārstiem būtu tikai sievietes. Šinī laukā, kas pēc patiesības

pilnīgi pieder sievietei, sievietes ārstes var strādāt jo svē-

tīgi. Arī Francijā sievietes ārstes pamazām iegūst ar-

vienu lielāku darba lauku. Vēl it jauna «dakteriene»,
Benuā kdze, ievēlēta Parīzē par virsārstu pie visām pilsē-
tas skolām. Lai gan šinī svarīgā amatā tā darbojas īsu

laiku, tomēr dažās skolās viņa panākusi ļoti lielus pārla-

bojumus.

Tāpat Anglijā sievietēm ārstēm laba slava un dažas no

viņām sapelna prāvas naudas summas. Tas zīmējas sevišķi
uz tām «dakterienēm», kas atrodas angļu kolonijās. King-
staunas jkdze trīs gadu laikā Kalkutā, Indijā, nopelnījusi
200 tūkst, mārciņu sterliņu (ap 2 miljoni rubļu). Bombejā
ietaisīta sieviešu slimnīca, kuru pārvalda trīs sievietes

ārstes.



Katrai sievietei nepieciešami vajadzīgs zināt vissvarī-

gākās medicīnas aroda mācības. Organisma darbību pazī-
dama, sieviete spētu kā savu, tā savu tuvāku dzīvi padarīt
labāku un patīkamāku. Cik daudz bērnu nenomirst tādēļ
vien, ka mātei nav ne jēgas par veselības priekšrakstiem;
cik daudz sieviešu neaiziet bojā tādēļ, ka tās neprot sar-

gāties vajadzīgos brīžos. Tādi ļaunumi ļoti mazinātos, ja
sievietēm atvērtu durvis medicīnas mācīšanai, ja meiteņu
skolās pasniegtu visvajadzīgākās mācības par miesas un

veselības kopšanu. It īpaši lielu svētību tas atnestu lauci-

niecēm, kam tuvumā nav neviena padomdevēja un kas

tik neapradušas ar ārstiem, ka pat ļoti svarīgos atgadīju-
mos nemeklē palīga pie ārstiem, bet pie dažādām sievi-

ņām, kas nodarbojas ar pūšļošanu un «aprunāšanu».
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ĪRIJA UN GLADSTONS

Divu gadu laikā Anglijā tikai viens jautājums ne vien

nav apklusis, bet gan dienu no dienas kļuvis vārīgāks —

tas ir īru jautājums jeb, pareizāki, jautājums par īru paš-
valdību. Visi citi jautājumi paliek neizšķirti, kamēr šis

vēl atronas uz dienas kārtības. Parlamenta pēdējā sesijā,
kas piederēja pie visilgākām, pirmo vietu ieņēma īru

spaidu likumu apspriešana, un, kā paredzams, vēl diezgan
daudz sesiju vajadzēs, lai nostiprinātu un nodrošinātu val-

dības soļus šai lietā. Iru jautājums ir tas slogs, kas smagi
guļ uz valdības pleciem iekšējās politikas jautājumos; tas

ir tas slogs, kas kavē viņas soļus arī ārējā politikā.

Ar katru cīniņu, ko valdība izkaro īru jautājumā, tā

zaudē spēkus un piekritējus. Pēdējās sesijas laikā — to-

atzīst valdības labākie draugi — zeme zem valdības kā-

jām nereti sāka līgoties. Vairākums parlamentā sastāv no

diviem spārniem, konservatīvā un liberāliem unionistiem.

Pēdējie pabalstīja gan konservatīvos ar balsīm un parla-
menta runām, bet atsacījās iestāties ministrijā. Tātad vai-

rākums ir sabiedrība, bet ne partija. Partija strādā kā

viens vīrs, bet no sabiedrības tas ne katru reiz gaidāms.
Valdības vairākums bez tam pazaudēja dažus visai derī-

gus spēkus, tā, р. р., pašā sesijas iesākumā aizbēdza Ran-

dolfs Čerčils un pēc kāda laika sers Treveljans. Tātad val-

dības piekritēju vairākumam, kam nebija nekāda slavena

vadoņa un kas īru lietā prata tikai sacīt nē un atkal nē,

stājās pretim liberāļi ar Gladstonu priekšgalā, kas mācēja

sapulcēt savus ļaudis ar vienkāršo paroli: katrai tautai,

kas spēj uzturēt sevi pašuzturēšanās cīņā, ir tiesība uz

pašvaldību.

Valdības stāvoklis bija ļoti grūts: spaidu likumi tikai

tādēļ tika pieņemti, ka valdība iepriekš bija sagatavojusi
dažus pārgrozījumus debatu kārtībā, tā, р. р., tā izveda

cauri likumu par debatu slēgšanu un dažus citus. Vēl jā-
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ievēro, ka spaidu likumi, kā jau katra apspiešana, nebija
īsti nevienam pa prātam, pat tiem ne, kas aiz politiskas pār-
liecības tos pabalstīja.

Pēc sesijas beigām, spaidu likumiem spēkā stājoties,
iesākās jauna cīņa. Tagad visi ziņkārīgi lūkojās, vai val-

dībai izdosies pārvarēt īru tautisko līgu, vai tā paspēs
visus pretiniekus notiesāt, visus mītiņus izklīdināt, vārdu

sakot, vai valdība uzvarēs vai paspēlēs? Ja valdība tiek

pārvarēta, tad, zināms, tai nenieka neatliek, kā, apzinoties
savu nespējību, atkāpties. Ja viņa pati uzvar, tad ronas

jautājums, vai tā ar to jel vienu soli mērķim tuvāku būs

nākusi, vai tā varēs pasludināt pasaulei, ka tā atradusi

līdzekli izšķirt īru jautājumu?
Gladstona stāvoklis ir pavisam savāds. No viņa abiem

likuma projektiem nav nekas atlicis. Vienu likumu, proti,

to, kas nosacīja, kādējādi no rentnieka var kļūt par grunt-

niekiem, viņš pats atņēma atpakaļ. Par otro likumu, tā

dēvēto «home rule» jeb īru pašvaldības likumu, jāsaka,
ka Gladstons atkāpies pamazām no vairākiem šā likuma

nosacījumiem, tā, р. р., viņš sākumā pieprasīja, ka īru

deputāti darbotos tikai īru parlamentā Dublinā, bet tagad

viņš mierā ar to, ka šie deputāti piedalās pie angļu parla-
menta sēdēm. Tālāk īru pašvaldības lietā viņš tiktāļ atkā-

pies no saviem principiem, ka pamet īru tiesas un policiju
zem angļu valdības kontroles.

No visa tā redzams, ka īru pašvaldības piekritēji un

pretinieki nezina vairs šimbrīžam skaidri, ko pabalstīt un

kam pretoties. Tagad debates negrozās vairs ap zināmām

lietām un pieprasījumiem, bet ap vispārīgiem staipīgiem
teikumiem. «Vai īriem nākotnē būs vai nebūs parla-
ments?» tas ir tagad galvenais jautājums. Šis vārds: par-
laments ir arī tas, kas visvairāk pievelk Gladstonam pie-

kritēju Īrijā. Kādējādi šo parlamentu nodibinās, ar kādu

pilnvaru tas sāks darboties, kādas būs viņa varas robežas,

par to, izņemot pašu Gladstonu, laikam neviens vēl īsti

nezin un arī nevīžo pārdomāt. Diezgan, ka īriem ir savs

kara sauciens, ar kura palīdzību tie sagādā saviem depu-
tātiem vēlēšanu laikā vajadzīgo balsu vairumu.

Varētu domāt, ka Gladstons ar to, ka tas no saviem

projektiem pa daļai atkāpies, zaudēs savu popularitāti, bet

tas nebūt tā nav. Mums šķiet, ka sevišķi tādēļ Gladstons

jūtas stiprs, ka viņa projekti kļuvuši tik nenozīmīgi.
Pirmkārt: Gladstonam, kā jau sacīts, nav stingri noteik-

tas programmas, bet totiesu viņa pretiniekiem nav it nekā-



das. Tie runā arī par pārlabojumiem un reformām Īrijār

bet nav vēl līdz šai dienai priekšā cēluši nekāda priekš-
likuma, īru tauta atrodas tādos saimnieciskos apstākļos,
kas ilgi nemaz vairs nav panesami, to katrs atzīst. Kādus-

līdzekļus tad nu valdība domā izlietot, kādus pārgrozīju-
mus vietējā valdībā tā domā izdarīt? Ne konservatīvie,

nedz liberālie unionisti nav varējuši atbildēt uz šo jautā-

jumu, un tādēļ jādomā, ka tiem padoma šinī lietā pie-
trūcis.

Rietrumu valstīs vispārīgi neder rīkoties ar spaidu
likumiem. Konstitūcijas svabadības gars tur tik tāļu jau

iesakņojies, ka tāda valdība, kas bez redzamas vajadzības,

rīkojas apspiešanas garā, pati vājina savu stāvokli. Lai

valdība darītu ko darīdama, vēlētāji Anglijā aizvien sim-

patizēs vairāk Īrijas neatkarības centieniem nekā valdības

apspiedēju rīcībai.

Pēdējais un, pēc mūsu domām, vissvarīgākais apstāk-
lis, kas Gladstonam un viņa ieskatiem īru lietā nāk par

labu, ir tas, ka angļiem mūžīgie nemieri Īrijā līdz kaklam'

apnikuši. «Kaut jel šī īru lieta reiz beigtos!» tādas ir val-

došās domas angļu politiskās aprindās.
Viena lieta tomēr varētu izjaukt šo kustību īru labā,

proti, Gladstona nāve. Šis gadījums sašķobītu pilnīgi par-

tiju stāvokļus, tas laupītu īru lietai tik svarīgu pabalstu,
ka nemaz nav paredzams, kādu virzienu īru jautājums
ņemtu pēc liberāļu vadoņa nāves.

Vispēdīgi jāpiemin, ka viena Īrijas daļa, Ulsteras grā-
fiste, arī turpmāk vēlas palikt ciešā sakarā ar Angliju,
ka tā nevēlas pievienoties tai Īrijai, kuras īstais vadons

un valdnieks būs Parnells. Tā vismazāk apgalvojis Čem-

berlens, kas Ulsterā apkārt ceļojis un drīz vienā, drīz

otrā vietā turējis runas. Ja viņa vārdi ir dibināti uz pa-

tiesības, tad jāsaka, ka ēkā, ko Parnells ar Gladstonu

lielām pūlēm mēģinājuši uzcelt, jau pašā pamatā radies-

neaizpildāms robs.
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LIKUMA PROJEKTS PAR STRĀDNIEKU

APDROŠINĀŠANU VĀCIJĀ

Projekts par strādnieku apdrošināšanu pret vecuma

nespēku un darba nespējību ir viens no pēdējiem locek-

ļiem garajā likumu virknē, ar kuriem Bismarks cenšas

pretim strādāt sociālisma izplatīšanai. Bismarks, kā lielā

aģitatora un tautas saimniecības pratēja Lasāla domu

mantinieks, ieskata palīdzību strādnieku dibinātām vaja-
dzībām pirmā ziņā par valsts pienākumu. Bez tam daudz

zinību vīri, kas pamatīgi izpētījuši strādnieku dzīvi fab-

rikās un plašākos rūpniecības veikalos, allažiņ griezuši
valdības vērību uz strādnieku likteni tanīs atgadījumos,
kad tie kļūst aiz vecuma darbam nederīgi vai arī nelai-

mes brīžos zaudē tiktāl veselību, ka vairs nevar pārtiku

pelnīt. Strādnieku apgādāšanas ziņā Vācija būs laikam

gan Eiropas pirmā valsts, kas pēdējos gadu desmitos iz-

devusi dažus it teicamus likumus strādnieku šķirai par

labu. Arī tagad Vācijas valdība izstrādājusi par strād-

nieku apdrošināšanu jaunu likuma projektu, kas daudz-

maz apdrošina strādnieku vecuma dienās vai arī tādos

atgadījumos, kad tas kļūst nespēcīgs.
Nupat izsludinātais likuma projekts pieder pie vissva-

rīgākajiem darbiem, ko vācu valdība pēdējos sešos ga-

dos darījusi par labu strādniekiem. Jebšu gan arī līdz

šim pastāvēja Vācijā likums, kas apdrošina strādniekus

pret nelaimes atgadījumiem, tomēr nupat izdotam likuma

projektam ir daudz plašāka nozīme pie palīdzības snieg-
šanas. Jaunais likuma projekts, tā sakot, aizņem visu

rokpeļņu šķiru un dod strādniekiem pastāvīgu pa-
balstu. Ja vecais likums apdrošina strādniekus tikai pret
nelaimes atgadījumiem, tad jaunā likuma projekta ideja
p?stāv iekš tam, piešķirt palīdzību visiem nespējniekiem,
kam jāpelna uztura ar savu roku pūliņiem. Jaunais strād-

nieku apdrošināšanas projekts zīmējas uz 12 miljoniem
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Vācijas iedzīvotāju, kuri vai nu nodarbojas uz laukiem

ar zemkopības darbiem, vai arī kā rūpnieki, sīktirgotāji
un tamlīdzīgi ļaudis. Tikai tādiem nenāks nodomātais

likums par labu, kas dabūn 2000 markas (1000 rbļ.) gada

algas vai arī vecuma vai nespēcības gados apdrošināti
citādā ziņā, piemēram, ar zināmu pensiju pēc kroņa die-

nestā izdienētiem gadiem v. t. pr.

Pēc jaunā strādnieku apdrošināšanas likuma projekta,
visiem apdrošinātiem strādniekiem, kas sasnieguši 71

gadu, ir tiesība dabūt 120 markas (60 rubļu) gadā, vien-

alga, kāds arī nebūtu viņu veselības stāvoklis. Ikkatrs

strādnieks, kas kļuvis nespēcīgs, lai tas arī būtu jaunāks

gados, dabū par gadu pensijas, mūsu naudā rēķinot,
90—125 rubļus. Pensijas lielums atkarājas no tam, cik

gadus tas strādājis.

Pēc rūpīga aprēķinuma, apdrošināšanas naudas vaja-
dzēšot ap 156 milj. marku (80 milj. rubļu) gadā. Šo

summu projektēts sadabūt šādā kārtībā: vienu trešdaļu

no minētās summas izmaksās valsts kase un divas treš-

daļas jāsamaksā darba devējiem un strādniekiem; valsts

izmaksā savu daļu tad, kad atnāk laiks strādniekiem iz-

maksāt pensijas. Turpretī darba devējiem un strādnie-

kiem būs jāsamaksā zināma daļa jau tad, kad nāks spēkā

jaunais apdrošināšanas likums, pie kam apdrošināšanas
kasei par labu atvilks strādniekiem zināmus procentus

no viņu algas; darba devējiem, kā fabrikantiem v. t. р.,

būs maksāt pēc tekošā rēķinuma. Strādniekus apdrošinot,
turēsies pie jau iepriekš nosacītas kārtības, katrs rūpnie-
cības zars būs, tā sakot, īpaša sabiedrība (Berufsgenos-

senschaften). Tāda kārtība der jaunajam likumam par pa-

matu. Kas zīmējas uz algotiem kalpotājiem, kuri nav

amatnieki un kuri nepieder pie rūpniekiem, kādēļ arī tiem

trūkst sevišķu apdrošināšanas sabiedrību, tad par viņu

apdrošināšanu gādās draudzes un valdība pati. Visiem

tiem strādniekiem, kas piedalīsies ar savu algu pie ap-

drošināšanas, likums piešķirs tiesību piedalīties arī pie
kases pārvaldīšanas.

Ja ievēro dažus nosacījumus projektā, tad jādomā,
кл reihstāgs nebūs vis pilnīgi mierā ar izstrādāto pro-

jektu, un var būt, ka pat strādnieku reprezentanti gribēs
dažas vietas projektā papildināt, bet tomēr var cerēt, ka

projekta idejas pamati paliks tie paši. Projekta izgatavo-

tāji jau pa daļai atzinuši, ka gada pensija r.o 120—250

markām ir maza, bet tie nav drīkstējuši nosacīt lielākas



pensijas, būdami pārliecībā, ka, augstas pensijas izmaK-

sājot, par daudz apgrūtinās pašu rūpniecību. Otra vārīgā
vieta projektā ir tā, ka strādnieks var zaudēt pensiju
bez paša vainas, proti, tanī gadījumā, ja tam uzbrūk darba

trūkums. Likuma projektā gan sacīts, ka strādnieki, kas

darba trūkuma dēļ nav spējuši laikā iemaksāt pienācīgo
naudas daļu, var savu parādu deldēt arī vēlāku, taču

tāds piezīmējums ne visai praktisks, jo, tiklīdz strādnieks

kritis parādos, tam vēlāku nākas ļoti grūti parādu no-

maksāt un bieži vien redzami tādi atgadījumi, ka pie vis-

labākās gribas nespēj deldēt parāda. Jādomā, ka tamlī-

dzīgus robus ievēros reihstāgā un atradīs vajadzīgos lī-

dzekļus, kā viņus labot. Likuma projekts nosaka strād-

niecēm tikai divas trešdaļas no pensijas. Nevar cerēt,

ka arī šis nosacījums dabūs likumīgu spēku. Pat pilnā

pensija ir tik maza, ka no viņas atlec maz labuma, un,

zināms, divas trešdaļas spēj vēl mazāk apmierināt strād-

nieka ikdienišķās vajadzības.
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POLITISKĀS STRĀVAS UN LIELVALSTU

BRUŅOŠANĀS

Nesen angļu ministerijai tuvu stāvošais laikraksts

«Standard» pasniedza kādu rakstu, kuru Bismarka lapa
«Norddeutsche Allgemeine Zeitung» un citas vācu avīzes

pasteidzās uzņemt arī savās slejās. Raksts pats par sevi

nebūtu nekāds ievērojams, ja tas apstāklis, ka Vācijas
valstkanclera lapa viņam it mīļi devusi paspārni savās

slejās, nepiešķirtu tam īpašu svaru. «Standard» bija grie-
zis vērību uz franču nemitošos bruņošanos un beidzot sa-

cījis, ka šī bruņošanās nekādi neesot iztulkojama miera

ziņā. Eiropas mieru neviens tagad negrasoties traucēt.

Ja nu kāda valsts visiem spēkiem un līdzekļiem bruņo-

joties, tad tā taču bruņojoties pret citu kādu valsti, un

neviens taču neteikšot, ka franču tauta uzkraujot sev

milzīgās nastas karaspēka ziņā aiz vieglprātības. Šie

«Standard'a» un vācu avīžu izsacītie pārmetumi pamudina
mūs sacīt kādus vispārīgus vārdus par bruņošanās no-

zīmi zem tagadējiem politiskiem apstākļiem Eiropā.

Pilnīgi nepareizi ir sacīt, ka kāda tauta tikai tad bru-

ņojas, sagatavojas uz atgaiņāšanos, kad tai briesmas

draud. Katrai valstij uz to ciešāko jāraugās, ko viņas
kaimiņi dara. Tāda tiesība ir tiklab Vācijai, kā Francijai
vai Krievijai. Francijai, par piemēru, tagad ne vien stingri

jāskatās, ko vācieši dara, bet arī, kādus soļus sper Itālija.
Šimbrīžam katra lielvalsts nebruņojas tikai tādēļ, lai at-

baidītu citus no uzbrukšanas, bet bruņojas arī tādēļ, lai

būtu sagatavota uz sarežģījumiem, kas varētu celties caur

ķildām starp citām lielvalstīm. Krievija un Austrija, р. р.,

gādā, ka viņu karaspēks nepaliktu citu tautu karaspēkiem

pakaļ, vai tad tādēļ tūdaļ jādomā, ka Krievija tiek apdrau-
dēta vai ka tā grasās kādam no saviem kaimiņiem uzbrukt?

Lai paskatāmies, ko angļi dara. Cik tintes viņu avīžnieki

izrakstījuši, brēkdami par angļu flotes trūkumiem, cik

nav runāts par to pašu lietu angļu parlamentā utt.
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Jaunlaiku lielvalstis, nodibinādamas savu militārisko

spēku, nebūt nedomā pie tam, ka šis spēks katrā ziņā
izmēģināms uz kara lauka. Karš ir un paliek pēdējais
līdzeklis, pie kura ķeras tikai tad, kad visi citi izrādīju-
šies par veltīgiem. Taisnība jau ir, ka valstu sakars savā

starpā dibinās beigu beigās uz apbruņotā spēka, ko val-

stis var uzstādīt, un ka šis apbruņotais spēks ir īstenībā

tas pamats, uz kā atbalstās diplomātu lēnākā vai bargākā
valoda, bet tāpēc vien vēl neviena lielvalsts tik drīz vis

neķeras pie šā spēka lietošanas. Pat stiprākais bīstas no

nenovēršamiem izdevumiem, no milzīgajiem naudas un

asins upuriem, ko tāds solis pieprasa. Gribot negribot
katras valsts diplomātija rīkojas pēc tiem ieskatiem, ku-

rus tā mantojusi no otras valsts pretošanās spēkiem. Ci-

tiem vārdiem, katra tauta tikai tad bauda cienību un dro-

šību, kad tā ir neatkarīga, un neatkarību nevar citādi

uzturēt kā tikai tad, kad valstij ir spēka diezgan pie-

spiest sevi cienīt un bīties. Jautājums, kas, piem., Fran-

cijai pēc vācu-franču kara bija tas svarīgākais, nepastā-

vēja vis iekš tam, vai viņai no jauna draud uzbrukums

jeb vai tā mēģinās atriebties, bet iekš tam, vai viņai iz-

dosies uzturēt sevi lielvalstu šķirā jeb viņai būs jānoslīd

Vācijas paklausīgas kalpones stāvoklī.

Ja gribam pareizi apsvērt lielvalstu tagadējās bruņoša-
nās nozīmi, tad mums jāiegaumē un jāapcer pārgrozī-

jumi, kas Eiropā notikuši pēc franč u-v āс v

kara. Sā kara augļi bija sekošie: Eiropā nodibinājās

jauna valsts un, proti, valsts, kuras stiprums atbalstījās
uz milzīga, ļoti labi iedīdīta karaspēka. Sij valstij piede-

rēja, kā pats par sevi protams, pārsvars Viduseiropā. Un

kādi tad nu bija tie apstākļi, kas no šāda stāvokļa radās

citām valstīm? Pēdējās bija piespiestas atzīt šo pārsvaru
un vai nu atsacīties pa daļai no patstāvīgas rīcības, vai

atkal censties pēc līdzsvara nodibināšanas, pavairojot sa-

vus apbruņotos spēkus. Priekš lielvalsts, kas saprata sa-

vus uzdevumus, izvēle šinī gadījumā nevarēja būt grūta.

Francijai par godu jāsaka, ka tā pirmā apņēmās netaupīt
nekādus upurus, lai iznīcinātu šo Vācijas pārsvaru, un šai

ziņā tai no Eiropas tautām nākas tikai pateicība, tāpat kā

Krievijai nākas pateicība par to, ka tā izstājās no triju
valstu sabiedrības un rīkojās pilnīgi patstāvīgi savā poli-
tikā.

Lai katrs, kas pārmet vienai vai otrai no minētām

abām lielvalstīm neattaisnotu bruņošanos, pārdomā, kā



gan Eiropā tagad izskatītos, ja Francija un

Krievija nebūtu izturējušās tā, kā mēs patlaban aprādī-

jām. Kas notiktu pat ar tām valstīm, kuras kā Austrija

padevušās Vācijas iespaidiem, ja Eiropā nebūtu valstis,

kas spēj uzsaukt Vācijas visspēcībai: līdz šejien un ne

tālāk! Kas notiktu ar Angliju, kurai gaidāmi grūti pār-

baudījumi, kurus tā savā lepnībā, kā liekas, nemaz ne-

var ieraudzīt? Tas viss jāpārdomā un jāapcer, iekām iz-

sakās par vai pret tagadējo vispārīgo bruņošanos.
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FRANCIJAS REPUBLIKA

Visa pasaule ar lielāko ziņkārību gaidīja uz 2. de-

cembra m. d., gaidīja ar bailēm uz to, kas šai dienā no-

tiks Francijā, it kā šī diena būtu tā, kurā jāizšķiras visas

Francijas un sevišķi viņas valdības formas liktenim. Val-

dības pretinieki ar visu sparu gribēja izrīkot šai

dienā pretestības parādījumus pret pastāvošo valdību un

valdības kārtību un mēģināja visādiem līdzekļiem sakar-

sēt ļaudis pret valdību caur to, ka uztiepa radikālai mi-

nisterijai neticamus nodomus, ka izplatīja ziņas: tā par-

tija, no kuras vadītājiem skaidri zināms, ka tiem brīvība

tuvu pie sirds pieaugusi, pati ķeršoties pie nedzirdētiem

brīvības apspiešanas līdzekļiem, caur varas darbiem mē-

ģināšot atsvabināties no republikas pretiniekiem. Ārze-

mēs visi bija tais domās, ka republika nopietnās bries-

mās, un tādēļ no ārzemēm tika uzdots, lai no Versaļas
sūtot telegrāfiskus ziņojumus par Parīzes notikumiem, jo
visi domāja, ka no Parīzes telegrāfa stacijām nevarēšot

dabūt ziņas. Bet šādas cerības un bailes bija veltīgas,
2. dcc. m. d. pagāja mierā un kārtībā, un visus svētkus

var ar pilnu tiesību nosaukt par lielu demonstrāciju re-

publikai par labu, caur kuru republika var justies stipri-
nāta, re vājināta.

Parīzē palika viss mierīgi, viesnīcas bija vaļā kā ik

dienas, pat dažas pārdotavas palika neslēgtas, publika,
kura nepiedalījās pie demonstrācijas, it mierīgi gāja pa-

staigāties pa jauko laiku. Paši konservatīvie un

b v 1 a n ž i s t i sajuta, ka šoreiz nekas nav izdarāms; pir-
mie pasludināja, ka atsvabināšanas diena vēl neesot at-

nākusi, bulan žis t i turpretī piesita pie ielu stūriem

lielus plakātus, kur uzaicināja tautu, lai nepiedaloties pie
šīs demonstrācijas; to vīru, kas priekš brīvības, republikas
un tēvijas pret diktatūru bijis ar mieru savu dzīvību upu-

rēt, arī viņi (bulanžisti) cienot, bet valdība gribot šos
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svētkus izlietot brīvības apspiešanai, un tādēļ viņi negri-
bot piedalīties; lai dzīvojot Francija, republika! Bet

iespaidu, ko Bulanžē bij cerējis, šis raksts neatstāja, jo
bulanžisti vēl nekad nav varējuši caur klusu ciešanu iz-

teikt savas domas, viņi, ja vien netrūcis kliedzēju, caur

kliegšanu izpildījuši to robu, kas manāms viņu partijas

programmā, un šo kliedzienu šoreiz maz dzirdēja. Val-

dība bija ļoti gādājusi par drošību un kārtību, visās ma-

lās bija noslēpti zaldāti un policisti, bet pašā svētku gā-

jienā redzēja daudz ja 100 kārtības sargu, bet ar šim ma-

zumam nepietika darba.

Bulanžē pats neiedrošinājās piedalīties pie svētku

gājiena, viņš, negribēdams dzirdēt sevi lādam, izbrauca

iz Parīzes, ar žēlumu raudzīdamies atpakaļ uz to pilsētu,
kur viņa zvaigzne vispirms bija uzlēkusi, kur viņš senāk

nevarēja uz ielas parādīties bez slavas kliedzieniem un

kur savā laikā tauta, negribēdama viņu projām laist, kā-

rās pie dzelzceļa mašīnas riteņiem, — tagad tur viņa sla-

vas laiks garām, slavas saucienu maz dzirdēja, bet totiesu

vairāk lāstu. Toreiz visa Parīze raudzījās uz Bulanžē kā

uz valsts glābēju, kas dāvājis republikai Lebel plintes
un jaunu pulveri, un no Parīzes viņa slava pamazām iz-

platījās pa pārējo Franciju; tagad liekas, ka galvas pil-
sēta priekš viņa pagalam. Visas šķiras ir pret viņu, ap

viņu salasīti tik dažādi godkārīgi vīri, kas paši par sevi

nekādu lomu nespētu vilkt un tādēļ pieslējās Bulanžē

vai vismaz to mēģināja izlietot sev par labu. Turīgās

šķiras nekad nav atzinušas Bulanžē par savējo, un tagad
arī strādnieki ieskatījuši, ka vienīgi republika dod iespēju
attīstīties sociālai dzīvei dabīgi; ka diktatūra savādi iztu-

rēsies pret zemāko šķiru pieprasījumiem nekā radikāla

valdība, to katrs sajēdz. Katram prātīgam cilvēkam pašam

jāieskata, cik grūti Bulanžē slēpt ar «tautiskās republi-
kas» vārdu savus diktatūras nodomus.

Bet Bulanžē nav vienīgais republikas ienaidnieks. Ne-

runāsim par monarķistiem, kuru svars pamatojas

vienīgi uz vēstures un lieliem naudas maisiem, no viņiem,

domājam, Francijai nav jābaidās, jo caur pašu nevien-

prātību, kas nav izlīdzināma, viņiem jānīkuļo, un bez tam

viņu starpā nav nevienas partijas, uz kuru tauta varētu

raudzīties ar uzticību. Lielākais naidnieks ir paši republi-

kāņi ar savām nebeidzamām ķildošanām un naidošanām

par niecīgiem iemesliem. Radikālisms acīmredzot augtin

aug, un tādēļ arī būtu laiks, ka oportūnisti sekotu laika



garam un pieņemtu iz radikāļu programmas to, kas neno-

vēršamas attīstības auglis. Viņiem derētu ievērot, ka

valstīs ar konstitūciju, un jo sevišķi republikās, no lie-

lākā svara ir spēcīga valdība, kas var dibināties vienīgi
uz spēcīga vairākuma. Mēs nešaubāmies, ka taiita pati

pamazām jo vairāk un vairāk piekritīs radikāļiem, ka

caur to pats no sevis nodibināsies radikāļu vairākums,

bet tas ies lēni, un pa to laiku republikai draud daudz

spēcīgu pretinieku. Ka vienīgi reformas varētu iznīcināt

šos republikas naidniekus, to oportūnistiem vajadzētu
drīzumā atzīt, un tomēr viņi ar īgnumu min radikāļu pro-

jektus ievest Francijā nodokļus no ienākumiem, decen-

tralizāciju jeb pašvaldību v. c. tām līdzīgas reformas, kas

citur daudz vietās jau pastāv.
Bet nevar liegt, ka mērenie to pamazām nesāktu atzīt,

viņi jau caur to, ka pabalsta radikālo ministeriju, pierāda,
ka sākuši nopietnāki raudzīties uz lietu; bet sevišķi gaiši
tas bija noredzams 2. dcc. m. d. Lai nu gan oportūnistu
laikraksti un deputāti oficiāli nepiekrita šim galējo radi-

kāļu izrīkojumam, tomēr svētku gājienā, var ar pilnu tie-

sību teikt, bija visas tautas šķiras, uz vairāk acumirkļiem

bija aizmirsts savstarpīgais ienaids, un visi vienojās ska-

ļos saucienos: «Lai dzīvo republika!», «Nost ar Bulanžē!».

Lai gan demonstrācija nebij tik liela, kā to gaidīja, —

gaidīto 200 000 vietā sanāca, pēc tādu ziņām, kas paši
klāt bijuši, tik 50 000 — tomēr jāliecina, ka šis svētku

gājiens stipri tuvinājis dažādas partijas un ka tādēļ val-

dība var priecīgāka raudzīties nākotnē.



MAZIE DUNDURI

Divpadsmit gadiņi būs aiztecējuši, kopš no ziemeļiem

atskrēja uz Latviju pirmais Dunduru bars. Vecās bizes

Baltijā pavisam iztrūkās: tavu brīnumu! saltumā zem

60. platuma grāda perinājušies dunduri. Vēl tās nebija

paspējušas pilnīgi atmosties, kad jau dunduri sāka durt

un dūca, ka bizēm gali vien cilājās. Velti bija visi pro-

testi, veltas tās vaimanas: tikko tās no viena bara puslīdz

bija atkratījušās, te spruka otrais, trešais un ceturtais

virsū. Tie bija brīži, par kuriem daudzi labprāt nemaz

nerunā, kuru atmiņa vien jau modina «neizsakāmas sā-

pes». Bet tad nāca laiki, kur likteņa un attīstības vesers

satrieca vecos «milžus uz māla kājām», un dunduriem

atlikās tikai klusumā noskatīties un nopriecāties par iz-

samisušo bizošanu un kārpīšanos.

Toreizējiem Dunduriem bija cits uzdevums, viņiem
vēl nevarēja prātā nākt, ka ari pie latviešiem var parā-
dīties tas gars, kuru tie toreiz ņēmās graizīt un šaust.

Laiki pārgrozās. Kamēr toreiz vēl nevarēja būt runas no

satīras, kas zīmējas uz latviešu pašu sadzīvi, tamēr tagad
šī sadzīve radījusi dažu labu bizi, tranu, augoni un nebū-

šanu, kuriem krietns dundura dūriens ir tikpat veselīgs
kā sinepu plāksters uz pampuma.

Nupat izlīdis Rīgā pie dienas gaismas pundurs (pūlis)

īnazu Dunduru. Kā jau īstiem pasaules klejoņiem un

viegliem putniņiem, viņiem nav pases. Nezināms, kas

viņus perinājis, nezināms arī, no kurienes tie nākuši.

Jauni viņi ir, tas noģiedams arī no tam, ka tie dažkārt

sīvāki iedur, nekā šajos «mērenības un zelta caurmēra

laikos» ļaudis var panest. Negribēdami aizsteigties lasī-

tāju spriedumam priekšā, sakām šoreiz tikai to: pārbau-
diet — un, kas labs, paturiet!
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LIELPILS PAGASTA VECĀKIE

(KRITISKS APCERĒJUMS PAR ĀD. ALUNĀNA LUGU)

Alunāna kga jaunā 5 cēlienu luga ir vislabākā luga
mūsu literatūrā; kā tādai viņai pilna tiesība prasīt vispā-

rēju ievērošanu — no visiem, kas tik vien interesējas

par latviešu skatuvi. Un kurš īsts latvietis to nedarītu —

lai viņam arī būtu citādi uzskati par mūsu teātra attīstību

nekā cien. Alunāna kgam, latviešu skatuves tēvam, kurš

ar šo savu jauno lugu atkal pierāda, ka viņš tāda vārda

cienīgs. Mūsu luga pelna daudzpusīgu un daudzkārtīgu

pārrunāšanu, un es nešaubos, ka mūsu prese pratīs iz-

pildīt savu pienākumu.
Tāda luga grib, ka arī pirmais — varbūt vēl paagris —

kritisks pārskats būtu plašs un cītīgi izstrādāts. levērojot
vācu slavenā kritiķa Lesinga padomu, ka pret iesācēju

jāturas glaumi un pamudinoši, pret pratēju stingri, cien.

A. kgs neļaunosies, ja viņš varbūt vietām manīs tādu

stingrību; no Alunāna prasa vairāk nekā no kaut kāda

iesācēja.
Mēs jūtamies piespiesti vēl kādu vārdu minēt par

mūsu, tā sacīt, kritiku jeb, pareizāk, mūsu preses iztu-

rēšanos, pārspriežot jaunus literāriskus ražojumus. Pie

mums «kritika» tik bieži ir bijusi partejiska, ka tagad

puslīdz parasts domāt, ka katra kritika var būt vienīgi

partejiska.
Gluži naivi, bet ar lielu un teicamu vaļsirdību, kura

būtu vēlējama arī citās vietās, Ingas kgs «В. V.» izsaka

tādus uzskatus uz kritiku, pārspriezdams šā gada Baltijas
kalendāri. Viņš par šo grāmatu dodot vienīgi savu domu

un prātojumu ekstraktu, jo spriedumus pierādīt nemaz

neesot vajadzīgs, viņa lasītāji ticēšot, ka viņš tos prāto-

jumus neesot iz gaisa sagrābstījis. Ingas kgam varbūt pil-

nīga taisnība tādējādi kritizēt grāmatu, jo viņam vajaga
būt pietiekošu iemeslu paļauties uz «В. V.» lasītāju lēt-
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ticību. Mēs, diemžēl, nebaudām tādu aklu paļāvību no

savu lasītāju puses, kas mūsu darbu dara ievērojami grū-
tāku.

Bez tam mēs arī nevaram piekrist tām domām, ka

kritikai tiešām jābūt partejiskai, un tātad mums neatliek

nekas cits, kā jauno lugu lūkot izprast, cik varēdami pa-

reizi, un nosvērt viņas vērtību vienīgi iz viņas pašas, ne-

skatoties uz kaut kādiem ārējiem apstākļiem, visus savus

spriedumus pierādīdami neticīgiem lasītājiem. Cerams, ka

mums nepārmetīs partejību, ja mēs atzīstam lugu par

labāko mūsu literatūrā. A. kga vārds — kā mūsu kriet-

nākā dramatiskā rakstnieka — mūs no tam pasargās.
A. kungam nevajaga ieteikšanas kā kaut kādam diletan-

tam, bet jāsaka taisnība.

Presē jau sen nopietni žēlojas gan par jaunu oriģināl-

lugu trūkumu literatūrā, gan par jau sarakstītu oriģināl-

lugu neizrādīšanu. Izsludinātās prēmijas par oriģināllu-

gām netiek vairs atjaunotas, un visas balsis par šo lugu
izrādīšanu paliek par saucēja balsīm komisijas tuksnesī,

jo komisija arvien vēl domā, ka varēs iekārdināt mūsu

publiku ar tādiem kārumiem kā alpu sārtums un šūp-
latles.* Visi, kas ņem dalību pie latviešu skatuves plauk-
šanas un kas jūtas izmocīti no mūžīgām lokalizācijām, ar

prieku apsveicinās jauno tautisko lugu, kura līdz šim,

diemžēl, bija diezgan maz pieejama plašai publikai. Tā

kā luga, kā cerams, tiks daudz izrādīta arī uz laukiem,

tad mēs atgādinām, ka šī luga ieskatāma par manu-

skriptu un Ādolfa Alunāna kga īpašumu, kas izrādāma

«vienīgi ar viņa vai ar viņa mantinieku atļauju», kā Alu-

nāna kungs piezīmējis savā grāmatā.

Vispirms lai mums ir atļauts darīt dažas piezīmes par

valodu lugā. Tādas piezīmes gan pa lielākai daļai mēdz

uzlūkot par sacerētāja ķircināšanu, kad grib pie viņa
darba kādas vainas atrast un nemāk ne pie kā cita pie-

ķerties; bet žēl, ka pie tik laba darba paliek ij mazākais

puteklītis, kas nepatīkami duras acīs.

Alunāna kunga valoda vispār pazīstama par īsti lat-

visku, un šinī rakstā ar sevišķu prieku manām, ka Alu-

nāna kungs valodas ziņā pastāvīgi attīstās, ar labu izvēli

pieņemdams tā sauktos jaunos vārdus un atmezdams ve-

*
Rode-Ebelinga laikā Rīgas Latviešu biedrības teātrī izrādīja pir-

mām kārtām vācu poses ar ārējiem efektiem: alpu sārtumu un tiroliešu

dejām, kā, piem., «Sūplatles». R.
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cos, tapinātos. Viņa izvēli varētu saukt par piernērīgu

sevišķi tagad, kad parādās ekstrēmi centieni: vai nu rak-

stīt vienīgi jaunos vārdos, tā ka valoda tiek pilnīgi nesa-

protama, vai pieslieties vārdos un stilā kādai svešai valo-

dai. Sevišķi pret pārmērīgiem pūristiem — valodas tīrī-

tājiem — A. pats griežas kādā piezīmē, kur izskaidro, ka

šis bijis piespiests vietām lietot nelatviskus, pat nedaiļus
vārdus, gribēdams karakterizēt dažus tipus Kurzemē. Aiz

bailēm no tādiem pūristiem mūsu oriģinālu rakstnieki

daudzkārt liek savos tēlojumos visām personām runāt tā

kā grāmatām; tas kavē pareizu raksturošanu.

Uz dažām valodas kļūdām (р. р., ģermānismiem tur,

kur viņi nav vajadzīgi) gribam aizrādīt, lai varētu vieno-

ties par ikreizējām pareizām formām. A. kgs saka: Grau-

diņa (Graudiņa sieva); vispār gan būtu pieņemtas formas:

Graudiņiene, Graudiņiete, svešo valodu vietā: prastība,

glupība varētu likt latviskākus: rupjība, muļķība. A.

raksta: tempo'a, — vienkāršāk — tempā. Nevajadzīgu
svešvārdu ievērojami maz, mēs minam tikai: harmonēt,

lekcija. Turpretī atkal ar jauku izruņu valoda piemērota
katrai personai, — mēs atgādinām veco Graudiņieni, kura

vienā cēlienā izlieto 5 sakāmus vārdus. Šur tur vēl atga-

dās konstrukcijas, kuras liekas svešādas
v p. р.: bija mans

pienākums; nebūs Lielozols vairs amata — tad —

Tā kā mūsu lugas saturs lasītājam tikai pavirši pazīs-
tams iz kādiem pāris ziņojumiem avīzēs, tad nebūs lieki

to te vēlreiz aplūkot; tāda atkārtošana it labi atvieglinās

lasītājiem saprast mūsu spriedumu un to kontrolēt. Luga
notiekas Lielpils pagastā — Kurzemē. Pagasts nepieder

pie visvairāk izglītotiem. Bet, kaut gan viņā rodas tādas

personas kā pūšļotājs Līdiņš, svētulīgā jaunava Veinštein,

15 gadus pagasta veča amatā kalpojis vecu laiku draugs
Lielozols, tad tomēr viņā ir arī augsti izglītoti pagasta

bērni, Dr. Briedis un Milda, un visā pagastā manāma cen-

šanās pēc attīstības.

Dr. Briedis dzīvo L. pagastā, iepirktās mājās, bet saim-

niecību atstādams savai radiniecei, vecajai Graudiņienei,

plaši nodarbojas ar ārstēšanu, tomēr naudas no slimnie-

kiem neņemdams. Viņš iemīlējās pagastveča Lielozola

meitā Mildā, kura atklāj viņam savu pretmīlestību, kad

viņš izglābj no nāves briesmām mazo krustdēlu Auseklīti.

Bet mīlētāju savienošanai ceļas šķēršļi. Mēs atrodam otrā

cēlienā, kā Mildas tēvs, līdzšinējais pagastvecis, gribē-
dams visādā ziņā paturēt arī turpmāk savu amatu, ar vi-
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šiem līdzekļiem aģitē pret jauno kandidātu Dr. Briedi.

Briedis precē pie tēva pēc Mildas, bet tiek rupjiem vār-

diem atraidīts — un nosolās neļaut Mildai bez tēva atļau-

jas nākt viņa mājā. Tomēr Milda, Briedim nezinot, atnāk

un tiek dzīvā skatā no tēva uzmeklēta. Tikmēr atnāk ziņa,
ka par pagasta vecāko izvēlēts Briedis, un Lielozols liek

priekšā dakterim atteikties no amata un ņemt meitu. Pie-

nākuma jūta pret pagastu uzvar dakterī, un Milda atsakās

no viņa. Apmierināšanos meklēdama, Milda nometas pie
kādas radinieces, kur svētulīgā H. Veinštein jkdze māk

viņu atsvešināt Briedim, kamēr tas ir aizceļojis amata darī-

šanās, un pierunāt, lai dodas uz Ameriku, kur atradīšot

mieru savām bēdām. Tādējādi Veinštein jkdze, kura se-

nāk Briedi mīlējusi, grib viņam atriebties. Gauži aizgrāb-

jošā skatā tēvs jau atvadījies no Mildas, te Veinštein

jkdzes dzīvoklī, kur beidzamais skats notiek, parādās
Briedis, pakaļdzīdamies Līdiņam, Lielozola senākam aģi-
tatoram, kurš nodedzinājis Brieža mājas. Briedis attur

Mildu no aizceļošanas, izskaidro dažus pārpratumus, un

mīļotāji atkal salīgst.
Šis cīniņš starp Briedi un Mildu ir lugas galvenā dar-

bība, bet blakus viņai iet otra darbība: karš starp Briedi,

gaismas draugu vadoni, un Lielozolu un viņa piekritējiem;
karš parādās gan vēlēšanu cīniņā, gan māju ķildā (kad
Briedis precē pēc Mildas un tiek no tēva atraidīts). Šīs
abas darbības nav diezgan saistītas, un, stingri pēc tiem

drāmas likumiem spriežot, kuri vēl līdz šim valda teorijā,
nav izpildīts viens no galvenajiem prasījumiem — dar-

bības vienība. Tā spriežot, gandrīz viss otrais cēliens,

kurā tumsoņu aģitācija zīmēta tik dzīvi un patiesi, būtu

nevajadzīgs, jo viņš galvenās darbības attīstīšanos nevei-

cina, bet gan kavē.

Lugā gadās arī citā ziņā skati, kuri nebūtu īsti vaja-

dzīgi, tā sevišķi gribam piezīmēt beidzamos skatus pirmā
cēlienā, kur Dr. Briedim jāizglābj ar paša briesmām ma-

zais Auseklītis, lai Mildas mīlestība pret varoni parādītos

pilnās liesmās; nabaga varonim tā jau diezgan bēdu, un

Mildas sirds nav tik ļoti cieta, ka viņu iekarot vajadzētu
tādu varas līdzekļu.

Drāmas sarežģījums ir ļoti veikls, bet ne mākslots. Ti-

kai tas mums neliekas diezgan pārliecinoši un patiesi, ka

tādi lieli konflikti ceļas iz tēva liegšanās dot meitu zinā-

mam vīram; tēVa atļauja tik svarīga pavisam nav, ja
meita tik cieši mīlē savu izredzēto un ja šis nelūko uz
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pūru. Drāmas tehnika, kā tas no A. kunga citādi nav do-

mājams, teicami izveicīga, dramatiskā darbība, izņemot
2. un 4. cēlienus, iet ātri uz priekšu, skati visi dzīvi un

pievilcīgi. Drāmas sarežģījums labāks nekā atrežģījums,
kur Līdiņš un Briedis parādās diezgan piepeši par visu

juku izšķīrējiem. Vietām arī nedibināta personu uznāfc-

šana uz skatuvi, tā, piem.
r

2. cēl. 8. skatā, kur Milda ienāk

kroga dārzā.

Savā drāmā A. kgs parādās par ievērojamu raksturu

tēlotāju. Raksturi visi patiesi, iz dzīves ņemti, labi izla-

sīti un kopoti, tikai kalpa Dāva raksturs ir mākslīgi tai-

sīts. Personas ar zināmu raksturu vienumēr darbojas sa-

vam raksturam piemērīgi, un, ja kur atkāpjas no tā, tad

tāda atkāpšanās pilnīgi dibināta apstākļos. Gan galvenākās

personas manāmi vāji raksturi, bet dabiski viņi ir un

labi zīmē savu laiku. Tādus raksturus, kādi te tēloti, katrs

pazīst, jo viņi tagad pie mums spēlē lielu lomu. Jānožēlo

tikai, ka varonim, jauno gaismas centienu reprezentan-
tam, nav dots drusku stingrāks un sparīgāks raksturs,
kaut gan jāatzīst, ka lielā, varbūt pat lielākā daļa no ta-

gadējiem jauna laika vīriem ir vairāk vārdu nekā darbu

vīri. Dr. Briedis daudzkārt atgādina tādus raksturus, kādi

krievu literatūrā nereti tēloti, piem., Turgeņeva Rudins,
Gončarova Raiskis, un arī latviešiem tādi Dr. B. nav

sveši. Briedis diezgan pārspīlēts, nepraktisks cilvēks, ko

pierāda jau tas, ka viņš, uz zemēm dzīvodams, palaiž
saimniecību un nodarbojas ar ārstēšanu — par velti. Viņš
lūko veicināt izglītību pagastā, bet aiz pārliekas godprā-
tības nedara nekā priekš tam, lai tiktu pagastveča amatā,
kas viegli varētu novērst vecās nekārtības. Viņš nereti

runā ar pilnu muti, skanošiem vārdiem, piem., skatā, kur

prasa tēvu pēc Mildas rokas. Viņš tiek arī nereti senti-

mentāls un raksta dzejas. No Mildas tēva atraidīts, viņš
bīstas mīļāko precēt bez tēva atļaujas, jā, pat aizliedz

viņai savas mājas, un, kad viņa tomēr, mīlestības dzīta,

nāk pie viņa un meklē patvērumu pret tēvu, kurš viņu

grib vest mājās, viņš to raida no sevis projām pie kādas

radnieces. Viņam labāk patīk, atraidījumu dabūjušam,
kūkot: «Kaut es varētu mirt,» viņš žēlojas Graudiņienei.

Viņš var upurus nest savai pārliecībai, bet viņam patīk
nest upurus arī tur, kur tas pavisam nav vajadzīgs, viņš

ar to lielās.

Arī Mildas raksturs ir mīksts, kaut ar viņa dažreiz iz-

rāda enerģiju, kā, piem., atteikdama Augstkalnam un se-
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višķi pie daktera patvērumu meklēdama pret tēvu; bet

pēcāk viņa diezgan viegli padodas Veinštein jkdzes ieru-

nām. Viņa ir ātrs un neapdomīgs meitēns, bet īsti par to

tik mīlējošs, ka klausa vairāk sirds nekā prāta balsij.

Viņa grib papriekšu ir pret tēva gribu iet pie Brieža, bet

pēc aiz dusmām un tiepības neiet arī ar atļauju.
Mildas tēvam ir dažā ziņā līdzīgs raksturs: viņš tiek

no lepnības tāpat pārvaldīts kā Milda no mīlestības. Viņš
savai augstprātībai gatavs upurēt bērna laimi, dodams

viņu pie Augstkalna dēla un pēcāk piesolīdams to ienīs-

tajam Briedim. Viņš ir nepastāvīgs un lielīgs, bet no da-

bas godīgs cilvēks; lai savu kaislību apmierinātu, viņš

pulcina ap sevi visus pagasta ļaunākos elementus.

Pēc pārliecības viņš ir vecu laiku cienītājs, no grāma-
tām, laikrakstiem, skolām viņš neko netura. Viņš to amatu,

kurā tik ilgi sabijis, uzskata it kā par savu īpašumu, «viņa
svētais un augstais amats esot saaudzis ar viņa personu,
visi citi šim amatam nederīgas personas». Viņš žēlojas,
ka senāk viss pagasts bijis, tā sakot, «viena sirds un dvē-

sele un nu atkūlies kāds nelietīgs pravietis (jaunais pa-

gastveča kandidāts Briedis), kas grib mūs padarīt uz vienu

reizi pārāk gudrus un kas nodibinājis partijas garu mūsu

starpā». Vilks aitas ādā, pagāns, t. i., neticīgs cilvēks, viņš
esot. Pagasts jauno kandidātu nekad neuzlūkošot par sa-

vējo. «To mieru un saticību, kas valdīja mūsējos gadu
simteņos, jūs izpostījāt. Jūs sarāvāt tās saites, kas mūs

vienoja ar mūsu dabiskiem vadoņiem un kungiem, un tā

sēkla, ko jūs izsējāt ar savām grāmatām, paliks par lāstu

visai tautai.» Cik tas viss dabiski izklausās; tādus vārdus

un apvainojumus dzird visur no atpakaļrāpējiem, veciem

veclaiku draugiem, kuri izsamisuši skatās uz sava goda
un varas zušanu un skaudībā nezina, ko padarītu jauna-

jiem spēkiem. Arī mēs tādus vecu varmāku gaudu un

dusmu vārdus varam pastāvīgi lasīt.

Lielozola labā roka, bez kā padoma un palīga viņš
nevar iztikt, ir kalējs Līdiņš, mūžīgi veikls intrigants un

nikns fanātiķis, vecās gara tumsas piekritējs. Viņš nodar-

bojas ar ienesīgu pūšļošanas veikalu un tādēļ tiek sīvā-

kais pretinieks Briedim; nodedzina pat viņa mājas, kad

tas apkaro viņa tumšo amatu: aizliedz kā pagastvecis vi-

ņam ārstēt un pats ar savu ārstēšanu dara konkurenci.

Līdiņš ir zināmo avīžu izplatītājs un draugs un palīgs pie
nekrietniem darbiem svētulīgajai Veinštein jaunkundzei.

Līdiņš viscaur vada un pabalsta Lielozolu, kurš viņam
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kām» — ir viņa vadošais vārds.

Centīgi blakus stājas Līdiņam svētulīgā jaunava, pri-
vātskolotāja Helene Veinštein. Ar lišķēšanu un mēlne-

sību viņa sarīda Lielozolu pret Briedi, kurš savā laikā bija

atsacījies no viņas mīlestības; viņa ir, kā pati saka, viņa

ļaunais gars. Viņa strādā tāpat kā Līdiņš, tik gudrāki un

aiz cita cēloņa.
No citiem raksturiem atliek vēl minēt Puscepuri, kurš

caur Brieža grāmatām atgriezts no kroga dzīves un nu

karstākais jaunā virziena piekritējs. Gauži labi maz vaib-

stiem te zīmēti daži tādi ļaudis, kas ne cepti, ne vārīti,

nepieder ne pie vienas partijas vai nav pārliecināti pie-
kritēji, kuri ātri lokāmi.

Jauks komisks karakters vecā Graudiņiene, mīļa un

godīga, ikdienišķa, prātīga vecene; ļoti labs patīkamais
un atjautīgais mazais Auseklītis. Bez jebkāda rakstura ir

komiskais Dāvs, kas «visu grib izmēģināt». — Savu ap-
rakstu, kurš tā jau dienas avīzē nevar būt pietiekoši pil-

nīgs, mēs beidzam, aizrādīdami uz lugas vienkāršību un

patiesību, un sevišķi tautību ne vien valodas ziņā, bet ari

saturā un vielā, raksturos, notikumos, centienos, kaislībās,
darbībā. Šinī ziņā luga var derēt par ceļa rādītāju mūsu

nākamiem dramatiskiem rakstniekiem. Mūsu teātriem aiz-

rādām vēl sevišķi uz to, ka luga viegli izrādāma un ne-

prasa nekādu lielu izdevumu priekš dekorācijām.



49

MŪSU LUGAS

KAS TIE TĀDI, KAS DZIEDĀJA? JEB: KLAUSĪBAS LAIKOS.

SKATU LUGA 5 CĒLIENOS. LATVIEŠU SKATUVEI SARAKSTĪJIS ĀDOLFS

ALUNĀNS. MCZIKA NO JURJANU ANDREJA. JELGAVA, DRUKĀTS

UN APGĀDĀTS ZISLAKA DRUKĀTAVĀ. 1888.

Šinī vienā gadā Alunāna kgs apdāvina mūsu rakstnie-

cību jau ar otru oriģināllugu. Visi latviešu teātra īsti

draugi var tikai priecāties par tādu viņa rosību, kaut gan

arī mēs nebūtu mazāk priecājušies, ja mums būtu bijis

ilgāk jāgaida uz beidzamo lugu; mums grib izlikties, ka

viņa būtu iznākusi latviešu tautai vēl mīļāka, nekā viņa

tagad ir. Priekšmets lugai izvēlēts ļoti laimīgi, jo kas va-

rētu vairāk aizgrābt nekā stāsts par mūsu grūtām dienām,

kuras vēl tik dzīvā atmiņā; iz šī priekšmeta var daudz ko

iztaisīt. A. kgs savu lugu nosaucis par skatu lugu, kaut

gan pareizāki viņu varēja saukt par bēdu lugu, jo varone

savu mērķi nesasniedz, bet iet bojā cīniņā pret aizsprie-
dumu. Luga īsti vēsturiska, jo viņa tēlo notikumus iz

mūsu tuvākās pagātnes. Kurzemē gadus 30 atpakaļ dzimt-

būšana atcelta, ļaudis vēl klausībnieki. Kādas muižas īpaš-
nieks, jaunais grāfs Konrāds, iztrakojies ārzemēs «lielpil-
sētu vieglprātīgā dzīvē», pārnāk savā muižā, kur viņš

iepazīstas ar Skaidrīti, sava saimnieka Baltauna meitu, un

iemīlējās viņā. Tuvāka iepazīšanās ar savu klausībnieku

grūto dzīvi, Baltauna vārdi un sevišķi mīlestība pret
Skaidrīti pārvērš viņu par zemnieku rūpīgu gādnieku. Par

spīti visiem aizspriedumiem viņš nodomā precēties ar

Skaidrīti. Konrāda un Skaidrītes mīlestība modina Skaid-

rītes mīļotāja Ģederta greizsirdību; viņš, uzkūdīts no ne-

lieša muižkunga, kura senējā vara no jaunā grāfa apro-

bežota, mēģina pat noģiftēt Konrādu, bet Skaidrīte izjauc
viņa nolūku. Nopietnāki pretinieki precībai ir Baltauns un

grāfa māte; grāfiene gan ar viltu, gan ar varu rauga

Skaidrīti atturēt, un viņai ar izdodas viņu pierunāt. Skaid-

rīte, baidīdamās, ka varbūt pēc nebūtu Konrādam par

nastu, uzupurējas pati sevi un ieņem nāvīgas zāles.

Ideja — rādīt, ka klausības laikos varēja rasties arī labi

kungi, ir jau krietna, bet, ja sacerētājs gribēja tēlot
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«bargu kungu klausītāju» dzīvi, tad viņa nemaz nebija

vajadzīga.
Raksturošana šinī lugā nav tik pilnīga kā «Lielpils pa-

gasta vecākos»; pie lielākās daļas personu nav manāma

nekāda noteikta rakstura. Ar mīlestību ir zīmēta lugas
varone Skaidrīte, kura ar joni iegūs visas publikas lab-

patikšanu.

Skaidrīte ir pirmos cēlienos jautrs, asprātīgs un nebē-

dīgs, bet arī labsirdīgs un naivs skuķis, kā tas parādās
jaukos skatos, kur viņa ķircina Ģedertu, runājas ar jauno
grāfu, vecīšu vietā grib iet klaušos v. c. Vēlāk mēs re-

dzam viņu nopietnu, dūšīgu jaunavu, kura stipri turas pie

Konrāda, bet arī dziļi nopietnos acumirkļos viņu neatstāj

gara jautrība un asprātība, kā, piem., skatā, kur viņa Kon-

rādam noņem Ģederta pasniegto saģiftēto dzērienu. 2ēl

tikai, ka viņas galējā atsacīšanās no Konrāda nav diezgan
motivēta. Vai tādu dūšīgu meiteni lielmātes diezgan tukšie

draudi un tēva nespēcīgie vārdi varēja piespiest piekāp-
ties? Gauži izdevies sacerētājam veco dūdiņu pārītis, Lab-

rencis un Margrietiņa, vecie lakstotāji, 80. gadu vecīši,

kuri vis vēl brūtgāns un brūte un mīlas, kā paši saka,

«patiesīgā, debešķīgā mīlestībā». Labrencis, vecs, omulīgs

tētiņš, mīl jokus, ķircina savu «sirdsmagonīti», par «ve-

ceni» saukdams, uz kā šī bārdamās atbild, ka vecs esot

tikai velns, lielās ar savu iepazīšanos ar Napoleonu Run-

dālē, kur no viņa ticis sakauts, jo, kā Margrietiņa saka,

kā tad citādi lai iepazīstas ar augstu vīru? Viens no jau-
kākiem jocīgiem skatiem ir, kā viņš par šo iepazīšanos
stāsta. Daudz citu brangu un jocīgu vietu ir izkaisītu pa

visu lugu, piem., kur abi veči pakaļ taisa Ģederta laksto-

šanos, Labrencis sarunājas pa vāciski ar muižkungu Har-

deri v. c. Šis Haruers, bijis piķieris, nelietis muižkungs,
kas, iemantojies grāfienes uzticību, ļaudis plēsa, kamēr

grāfa nebija mājās, ir viens no tiem viltīgiem ļauniem

raksturiem, kādus mēs vairāk atrodam A. kga lugās. Šis

raksturs ir drusku pārspīlēts. Piem., tur, kur Harders, at-

riebdamies par atlaišanu no vietas, noģiftē grāfa
piķieri un noglabā suņus, kad grāfs grib iet uz me-

dību. A. kgs gan saka piezīmē, ka šo lomu nedrīkstot ka-

riķēt, bet vai sacerētājs pats negrēko, ja viņš liek viņam
vairāk reizes rādīties sadauzītam. Senākais varmāks muiž-

kungs, kurš nu pats žēlojas, ka ļaudis viņam pāri dara,

sacels visātrāk ne līdzcietību, bet smieklus. Citi raksturi

nav ievērojami. Baltauna runas par klausībnieku grūto
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azīvi un citas runas tautiskā garā ar iepītām tautas dzies-

mām neizklausās diezgan dabīgi. Visā lugā darbības ir

diezgan maz; pirmie divi akti būtu pat no mazas intereses,

ja tur nebūtu tik daudz dziedāšanas un diešanas, jo lugas
darbība iesākas tikai trešā skatā. A. kgs šinī lugā mazāk

svaru licis uz darbību nekā «Lielpils pagasta vecākos»,

par to viņš ar piespiests bijis ķerties pat pie raibām ugu-

nīm (2. cēliena beigās).
Mēs jau uzrādījām, ka pēc lugas gājiena Skaidrītes

pašnāvība nāk negaidīta, kaut gan bija pareizi izvēlēt tādu

lugas galu. Raksturu un viņu darbības motivēšana vispār
šinī lugā nav diezgan pilnīga; tā Konrāda pārvēršanās no

trakuļa zemnieku gādniekā nav pārliecinoši izrādīta. Tā-

pat nemotivēti ir daži skati, piemēram, 1. cēliena 7. skatā

lielmātes parādīšanās linu talkā, kur viss viņas uzdevums

ir izsacīt pāris tirādu par zemnieku nepaklausību. Sī luga
mums visādā ziņā jāatzīst par zemāku nekā «Lielpils pa-

gasta vecākie». Ar to mēs negribam teikt, ka viņai nelai-

mēsies pie klausītājiem, varbūt viņa pat tiks vairāk iemī-

lēta nekā pirmā, jo viņas priekšmets ir laimīgi izmeklēts,

viņā daudz jauku gan jautru, gan aizgrābjošu skatu, viņa
bagāta ar dziedāšanu un dejām, viņā skaistā Skaidrītes

loma, kura viena pati dod lugai ievērojamu vietu mūsu

labāko lugu starpā. Bet mēs nevaram piekrist domām, ka

viņa labāka un sevišķi «tautiskāka» nekā pirmējā.

A. kgs, kā rādās, gribējis pats sevi pārspēt mūsu jau-

najā lugā, viņš gribējis sarakstīt ko it sevišķi tautisku, un

šinī centienā viņš mums rādās maldījies; viņš pārspīlējis
lugas tautību. Lai būtu īsti tautiska, lugai nevajadzēja
vairāk nekā, kā tik būt vienkāršai un patiesai; nevaja-

dzēja nemaz pastāvīgi pēc senčiem saukāt, vietā un ne-

vietā tautas dziesmas minēt un sevišķi izrādīt kalpošanu
veciem dieviem vai vismaz viņu cienīšanu. Tāda veco

dievu cienīšana 40 gadus atpakaļ ir gan anakronisms. Vi-

ņam laikam nepiekritīga ir arī vietām lugas valoda, se-

višķi svešvārdi, kuri tik jaunākā laikā mūsu valodā ievie-

sušies; nepatīkami krīt acīs, piem., melankoliski, poētiski,

kreatūra, magnēts v. c. Valoda nav visur piemērota runā-

jošām personām, piem., (15. lp.) diezgan savādi izklausās,

«ja vecā Margrietiņa runā tik smalkas frāzes». Šur tur

atduramies pret kādiem ģermānismiem, piemēram, «jauks

rīts, vairāk nekā vārda vienā ziņā» (33. lp.), «vienu sir-

snīgu vārdu, vienu atzīstošu: ir labi, mans bērns» v. c.

Nav labi noprotams, kas ir «romantika noslīcināta lielpil-
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Vai Labrencis un Margrietiņa, kuri saukti «zemnieki

B. mājās», nav cilvēki? Sacerētājs raksta «latvietis» ar

lielu sākuma burtu, kamēr vairāk parasts rakstīt ar mazu.

Tādas mazas kļūdiņas sacerētājam varbūt laika trūkums

neatļāva pārlabot.
Jaunā A. kga luga pēc «Lielpils pagasta vecākiem»

jāpieskaita pie mūsu labākām, īsti tautiskām oriģināllu-

gām un jāvēlas, ka viņa drīzā laikā tiktu plašāki ap-

spriesta mūsu mēneša un nedēļu rakstos. Vēl sevišķi jā-
atzīst A. kga rūpība par to, lai luga būtu jo viegli izrā-

dāma arī lauku skatuvēs. Daudzās piezīmēs viņš dod

krietnus padomus režisoriem (piem., 44. un 48. lp.), un,

tā kā arī šī luga neprasa nekādu sevišķu ierīkojumu un

dārgu dekorāciju, tad viņa, kā paredzams, uz laukiem

daudz tiks izrādīta. Luga ir manuskripts un izrādāma tik

ar A. kga atļauju.
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«BALTIJAS VĒSTNESIS»

izgājušās sestdienas numurā lūdzās piedošanas no saviem

lasītājiem, ka šis vairs nespējot «D. L.» atgaiņāšanās rak-

stus nedz atstāstīt, «nedz uz tiem ko atbildēt». Tomēr viņš
arī šoreiz bija «varonīgi sapurinājies». Mēs priecājamies,
dzirdot par viņa tādu nespējību, jo nu varbūt ir cerība,

ka viņš beigs savus pastāvīgos uzbrukumus «D. Lapai».
Otrkārt, mums patīkas «В. V.» redaktora ievērojamā vaļ-
sirdība, ar kādu viņš izteicas, ka tas apzīmējot «savādu

loģiku», ja kāds sakot, «ka redaktoram neklājoties spriest

par saviem nopelniem»; mēs pilnīgi pārliecināti, ka

«В. V.» redaktors neturas pie šīs «savādās loģikas», bet

gauži labprāt spriež par saviem nopelniem. Arī tas mums

patīkas, ka brālis māsai* acīs neknābj, bet mēģina ar visu

savu nespējību ari savu māsiņu aizstāvēt.

*
Zīmējas uz laikrakstu «Balss» kā uz «Baltijas Vēstneša» virziena

biedri. R.
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MŪSU LAIKRAKSTI

«Balss» pēdējā numurā Vigneru Ernests raksta par

«mūziku jaunajā un vecajā gadā», pie kam viņš izsaka

dažādas diezgan ievērojamas domas. Aizrādot uz lielajiem
111 dzied, svētkiem, V. E. kgs min šo svētku panākumus:

«Ne vien tautas dziesmas tur skandinātas,
bet arī patstāvīgi mākslas ražojumi, puspie-
mirstas apdziedāšanas dziesmas izglābtas no

pazušanas caur to, ka uzsākts tās krāt, bet svarīgākais ir

tas, ka atmodusies apziņa, ka mums jācenšas
tikt pilnīgākiem. Tādēļ arī diriģenti nosprieduši dot

svētku atlikuma trešo daļu mūsu mūzikas veicināšanai,

pie kam, ja negribam būt vienpusīgi, zem vārda «mūzika»

jāsaprot ne vien dziedāšana, bet arī instrumentālā mūzika.

Tātad mums šai jaunā gadā būs izdarāms uzdevums

vēl jo grūts, pēc nolikta dziedāšanas svētku darba mums

tagad jānokārto un jāierīko savs darba ka-

talogs priekš nākamiem 3—5 gadiem.
Kas tad nu būtu darāms? Mums

1) jāgādā par tautiskās mūzikas materiāla

iekrāšanu; cik drīz iespējams, jāsakrāj tautu

d?. i c sra v — it īpaši apdziedāšanas dziesmu

mtiriiņi un deju meldiņi; tas jādara, laika un

naudas upuru netaupot, cauri 3—4 gadi vai vairāk, kamēr

viss sakrāts, kas vēl dabonams;

2) jāizdod žurnāls vai brošūras ar notēm

un visādiem lietderīgiem, uz mūziku zīmējošiem rakstiem;

3) jāgādā par instrumentālas mūzikas pie-

kopšanu un izplatīšanu Baltijā;

4) jāsniedz palīdzība mūsu apdāvinātiem tautiešiem uz

augstākas izglītības sasniegšanu mūzikas arodā.

Visu to panākt un izdarīt apmierinošā mērā nav iespē-

jams bez iestādes ar plašu darbības pamatu,
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nav iespējams bez lielākiem naudas līdzekļiem,
kas atrastos šās iestādes pastāvīgā varā un lietošanā. Bet,
kad nu pie mums vispāri sajūtama un sajusta vajadzība

pēc mūzikas pamatīgākas izkopšanas, tad cerams, ka

mūsu tautas ievērojamākie spēki, vienalga, vai viņi dzi-

ļāki mūzikas pratēji vai ne, labprāt piedalīsies pie tādas

iestādes nodibināšanas un caur to radīsies diezgan līdzekļu
uz mērķa sasniegšanu.

Tagad nospriests pie Rīg. Latv. Biedrības dibināt Mū-

zikas Komisiju, kurai no vispār, dzied, svētku atli-

kuma piešķirta ap 37г tūkstošu rubļu liela naudas summa.

Vai šai Komisijai būs iespējams apmierināt augšā minētās

vajadzības, tas atkaras no tam, uz kādiem pamatiem un

zem kādiem sīkākiem nosacījumiem minētā Komisija pie-
vienosies pie Rīg. Latv. Biedrības. Cik paredzams, tad

nedz minētās biedrības telpas, nedz citi apstākļi tai atvē-

lēs pienācīgā plašumā rīkoties; tātad Mūzikas Komisija
uzskatāma tikai par pagaidu iestādi, par sagatavo-
jumu turpmāk ceļamai patstāvīgai mūzikas

bi c drībai.

Tie kungi, kas 29. dcc. m. d. vispārīgā diriģentu sa-

pulcē aizstāvēja projektu pierīkot pie Rīg. Latv. Biedrības

Mūzikas Komisiju, laikam bij pārliecināti, ka tāda

Komisija labāka par patstāvīgu mūzikas biedrību (jo
kā cita dēļ viņi tad tādu projektu būtu aizstāvējuši?). Pēc

tam, kad Mūz. Komisijas kārtības rullis būs izstrādāts un

no Biedrības apstiprināts, izrādīsies, cik tāda pārliecinā-
šanās dibināta.»

«Balss» redakcija pie šī raksta pielikusi piezīmi, ka

viņa, visur nevarēdama piekrist V. k. spriedumiem, rak-

stu uzņemot lietas aizkustināšanas dēļ un apsolās turpmāk
izteikt savas domas.

Mums še vispirms jāizsaka nožēlošana, ka viena daļa
latviešu preses pret šo svarīgo jautājumu agrāki, kad tas

tika aizkustināts citā preses daļā, izturējās pilnīgi vienal-

dzīgi, jā, pat pretīgi, vai nu klusu ciezdama par šo lietu,

vai pietikdama ar īsām, paviršām piezīmēm un pat zobo-

šanām «par kādu Rīgas kungu plāniem», kaut gan šie

kungi bija Rīgas dziedātāju biedrību diriģenti. Caur šādu

vienaldzību laikrakstos tad arī iznāca savādais diriģentu
stāvoklis pret jautājumu. Mums pašiem gadījās klāt būt

29. decembra m. d. diriģentu sapulcē, un tur nu redzējām,
ka daži kungi, kas iepriekš bija aizstāvējuši projektu no-

dot apspriežamā atlikuma trešdaļu patstāvīgai biedrībai,
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pie balsošanas aiz pārpratuma balsoja pret šo projektu,
kā domājams, vienīgi tādēļ, ka jautājums iepriekš nebija

diezgan pamatīgi apspriests.
Par jaundibināmās latviešu mūzikas iestādes darbību

runājot, būtu vēl jāaizrāda, ka tai no paša gala tūliņ jāuz-

stājas kā tai iestādei, kura savā laikā būs jaunu dzied,

svētku rīkotāja un vadītāja, un sevišķi nošu izdevumos

vienmēr jāraugās uz to, ka izdodamos nošu krājumos lai

būtu viena daļa tādu dziesmu, kas derētu taisni nākošiem

dzied, svētkiem.

Beigās mums jāpiezīmē vēl tas, ka nemaz vēl nav pie
malas mests jautājums par patstāvīgas mūzikas biedrības

dibināšanu, lai nu gan tagad šādai biedrībai būs daudz

grūtāki nodibināties nekā ar pabalstu pirmajiem soļiem.

... «Mājas Viesis», kā zināms, ir viens no tiem maz-

latviešu laikrakstiem, kas šais «prozaiskos laikos» ievēro

ari dzejas, sevišķi «jauno talentu» ražojumus. Viņā ar-

vienu var atrast vēl nekur nedzirdētu dzejnieku vārdus,

kā Peņģerotu un Pogu Jāņus, Putniņu Krišus un c, un, kā

mēs jau vairāk reizes apgalvojuši, mūsu sirdi tas ļoti
ielīksmo, bet šoreiz viņš šai kaislībā tomēr iet par tālu,

atjaudams savam pilsētniekam izteikt nepiedodamu uzmu-

dinājumu jaunekļiem nevis «krogā plītēt un trumpes

cirst», bet «labāki palikt, mājās un rīmes kalt», un šo savu

«ļauno» uzbudinājumu «M. V.» motivē ar to, ka latvju
tauta esot «dziedātāju tauta». Mums jāatzīstas, ka ari mēs

principā esam pretim «plītēšanai un trumpu ciršanai», bet

kādēļ tad jaunekļus grūst vēl dziļākā bezdibenī, pasku-
binot uz dzejošanu. Kas par daudz, tas par daudz. Bez tam

atgādājam lasījuši, ja nemaldāmies, «Mazajos Dunduros»

iz Budenbroka izņemtu, vēl spēkā pastāvošu likumu, kas

nosauc dzejošanu (mit Carmina herumblasen) par so-

dāmu noziegumu. «M. V.» vajadzētu sargāties no šādas

uzmudināšanas uz noziegumiem un citiem «ļauniem»
darbiem.

«M. V.», kā arī senāk «Latvietim», esot savi skauģi,
un, lielāka nelaime, tādi, kuros «pamodusies paslēpta
skaudība». Jā, kam gan to skauģu šimbrīžam trūkst!

«M. V.» kādā dzejā tik drusku pazobo par citu laikrakstu

«lielīšanos» un uzbāšanos, un — te tūliņ rodas skauģi.
«Hanba», kā čeķi saka, jeb kauns latviešu skauģiem!

«L. Avīzes» tagad no baterijām noņēmušas savus žīdu
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lielgabalus, ar kuriem, košeru kartečām pielādētiem, uz

mums šaudīja, un tur to vietā uzlaidušas Pokāla kungu ar

mazu, mazu spēlstiķīti. Tā kā šā spēlstiķīša bumbiņa ne-

bija saprātīgi mērķēta, tad arī viņa aizskrēja garām, un

mums vairs šai ziņā nav daudz ko raizēties. Bet par to

«L. Avīžu» redakcija savā jaunākā numurā izšāvusi ļoti

oriģinelu priekšlikumu, kuru gan no tādas puses neva-

rēja gaidīt, ne cerēt. Runa ir par mācītāju vēlēšanu.

«L. Avīzes» stāsta, ka viņas šo jautājumu jau valstīju-
šas tos laikus, kad vēl neesot bijis neviena cita latviešu

laikraksta, un arī atzinušas, ka patronāts savā ziņā esot

smādējams, jo ceļoties daudz nekārtību caur to. Uz jau-

tājumu, kā visus ļaunumus novērst, esot radušās divas

atbilaes: pirmā — kuru devusi tagadējā «L. Avīžu» re-

dakcija — ir, ka konsistorija tikai varot izšķirt, kurš mā-

cītājs kurai draudzei vislabāk derot.

«Otra atbilde saka» — tā turpina «L. Avīzes» — «ka

vienīgi draudzei vajadzētu dot tiesību savu mācītāju sev

ievēlēt. Bet katrs, kuram mūsu pagasta vecāko un citu

pagasta ierēdņu (sic!) vēlēšana daudzmaz pazīstama, zina,
cik riebīgas un nepatīkamas lietas tādās vēlēšanās no-

tiek un ka tas tāpat arī pie mācītāja vēlēšanas notiktu,

proti, ka īstenais balsotājs būtu — brandvīns. —

Tomēr, ja nu tak draudzēm šāda tiesība tiktu dota, tad,

pēc mūsu domām, to vajadzētu dot visai draudzei un

nevis, kā līdz šim to zināmie musinātāji vēlas, vienīgi
pusdraudzei, t. i., ne tikvien vīrišķiem, bet arī sieviš-

ķiem būtu jāvēlē. Kādā ziņā tad, sakiet, vīrišķi ir

labāki mācītāja vēlētāji nekā sievišķi?... Vai sievišķi
caurmērā nav dievbijīgāki nekā vīrišķi? Vai sievišķu

prātus varēs tik viegli caur brandvīnu locīt un nogrozīt
no taisnā ceļa? Nebūt ne! Tamdēļ, ja draudzēm tiek tie-

sība dota mācītāju vēlēt, tad šī tiesība pienākas pirmā
kārtā arī sievišķiem. Jo viņas balsos ar gaišāku prātu

un siltāku sirdi.»

Kas to nu būtu domājis! «L. Avīzes» un sieviešu

emancipācija! Divi sajēgumi, kas tikpat mīļi saietas kā

ūdens ar uguni. Un tomēr tas tā ir, jo brīnumi notiek arī

vēl šos laikos. Bet lūdzam lasītājus tikai nepārbrīnēties,

jo viss minētais priekšlikums vairāk nekas nav kā ņirgā-
šanās par citiem laikrakstiem, kas aizstāvēja draudžu tie-

sības. To jau gaiši pierāda tai pašā rakstā iesākuma tei-

kums:

«§o mūsu lapas spriedumu (ka patronāts dažā ziņā
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smādējams), kas viņai savā laikā darījis diezgan pretes-
tības, vēlāk jaunāki laikraksti uzņēmuši un mēģinājuši

pārtrumpāt; tāda pārtrumpāšana viņiem nu gan iz-

devusies, bet nevis lietai par labu»

Tāda «pārtrumpošana» nu «L. Avīzēm» sirdi grauztin
grauž, un tādēļ tās šo «pārtrumpošanu» vēl augstāki pār-
trumpē, caur sava priekšlikuma, kas tīri kā loģisks izlie-

kas, neiespējamību pierādīdamas citu laikrakstu bezprā-
tību. Draudzei nevarot dot tiesību mācītāju vēlēt tādēļ,
ka īstenais balsotājs esot brandvīns. Hm! Ko gan uz to

sacīs Bismarks kā teoloģijas doktors? Mēs no savas puses

nemaz negaidījām, ka «L. Avīzēm» par mācītājiem tik

ļaunas domas, ka jel maz varētu nodarboties ar aģitāci-

jām, zināms, tikai caur saviem draugiem un pazīstamiem.
Bet par to lietu mēs nekā nevaram spriest, jo neesam ar

mācītājiem tik tuvu pazīstami, nav nekad bijis izdevības

ar tiem privātā dzīvē satikties. — Vai nebūtu derīgāki,
kad «L. Avīzes» uzstādītu atkal lielgabalus uz savām ba-

terijām un grieztu tos pret vēlēšanu «īstenajiem» vado-

ņiem — brandvīna žīdiem, un pie tam pa starpām saviem

lasītājiem pasniegtu bez «pieniņa» arī vēl citu spēcīgu
barību, kura radītu latviešos lielāku dzīšanos uz prāta

gaismu un uz to nopelnu atzīšanu un cienīšanu, kurus

«L. Avīzes» ieguvušas, sieviešu emancipāciju aizstāvē-

damas?

Ir dažreiz arī itin patīkami, ka laikraksta ekspedīcijā
«rodas» kāda maza nekārtība, kā mēs to tūliņ pierādīsim.
Viņu nedēļ' mēs nedabūjām Nr. 1 no šī gada «Latvieša»

un bijām par to ļoti noskumuši, bet mūsu skumjība pār-
vērtās jo lielākā priekā, kad šonedēļ atnāca uz reizi 2

numuri, jo citādi mums būtu šonedēļ jāiztiek bez parastā

dzejolīša, un tas būtu nepatīkami, ļoti nepatīkami.

Viņnedēļ pasniedzām kādu dzeju, kurā kāds laikraksts

pats apsveicina savus lasītājus; «Latvietis» pasniedz pir-

majā vietā «dzejoli», kurā dzejnieks Hofmaņu Alfonss

apsveic pašu «Latvieti». Jā, jā, dažādība uztur dzīvību.

Taisnību sakot, mēs šī dzejnieka dzeju lasām pirmo

reizi, un ar to laikam arī izskaidrojas, ka mēs vietām

nepratām pareizi izlasīt viņa glīto «dziesmībiņu», nebijām
vēl ielasījušies. Tā tūliņ pirmajā pantā:

«Sveiks nāci pie mums, «Latvieti»!

Sveiks savā astot' gadā!



Lai tautas labums Tev'

veicīgi

(Neiznāk kā neiznāk pantmērs, lai gan jau viens burts

nolēcis.)
Šai jaunā gadā vada.»

Bet lai gan pirmā «dziesmītē», ko mēs lasām no H. Al-

fonsa, tomēr mūs sagrāba savādas jūtas, dzirdot šādus dī-

vaini burvīgi brīnumaini dižus vārdus:

«Ak, nāci, ka lai tinamies

Iz tumšiem māņu deķiem —

(Šī ir tā saucamā «atsavīstīšanās» jeb «attīstenība», kā

malēnietis teiktu.)
«Māc' mūs, lai nepalaižamies
Uz brakšķēdamiem steķiem!»

Beigās «dziesmībnieks» (pēc «tiesībnieka» analoģijas)

uzpurina «Latvietim» dūšu «viņa astot' gadā» šādos daudz

apsološos vārdos:

«Daudz skauģu Tavu mācīb' liedz,

Liedz nopelnīto loni:

Bet, kamēr melu gari spiedz,

Vij tauta tevim kroni!»

Atļauj, «Latvieti», ka arī mēs savu asariņu birdinām

par Tavu grūtu likteni, ka mēs 8 gadus vītā kronī ievijām
ari no savas puses kādu puķīti neaizmirstelīti. Uz mums

Tu vari paļauties, kaut visur skauģi būtu! Zini, ka mūsu

t. i., laikrakstu apskatītā ja, liktens, sevišķi viņa alga un

nopelni, jā, pat viņa pastāvēšana ir tuvu saistīta ar Tavu

pastāvēšanu.
Tad vijam nu ij mēs ar joni
Tev lielu lepnu kroni!

«Šis kronis tevi pasargās
No tautas dēlu bariem!»
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VĒSTULE NO VIĻŅAS

(PAR VIETĒJIEM ARĶEOLOĢISKIEMDARBIEM)

Šī gada maija mēneša beigās ieradās Viļņā Pēterbur-

gas universitātes privātdocents, arī Latvijā pazīstamais
E. Voltera kgs, mūsu tautiets, kurš nu jau vairāk gadu
no vietas pa vasaras brīvlaiku apbraukā Viļņas un pa

daļai kaimiņu — Kauņas un Suvalkas — guberņas, krādams

materiālus leišu mitoloģijai, valodas pētīšanai un etnogrā-
fijai.

Beidzamā laikā, sākot no izgājušās vasaras, viņš sa-

vam darba laukam pievienojis arī arķeoloģiju un šogad

rūpējas arī par dažu statistisku ziņu savākšanu, sevišķi
tādu, kuras attiecas uz Viļņas leišu apdzīvoto apriņķu

etnogrāfiju.
Jau pērn viņš bija izsūtījis pa pagastiem minētos leišu

apriņķos listes ar dažādiem jautājumiem, sevišķi pēc pa-

gastu iedzīvotāju ticības un valodas. Atbildes uz šīm lis-

tēm nebija visur bijušas pilnīgas; tās šogad tika papildinā-
tas ar 2. kga darbību, kurš pa daļai izsūtījis jaunas listes

ar izskaidrojumiem, kā viņas izpildīt, pa daļai pats ap-

braucis dažus apgabalus, uz vietas sakrādams ziņas. Tāda

rīkošanās ar Ķeizariskās Zinātņu akadēmijas pabalstu
bija itin vajadzīga, jo nebija kaut cik skaidru ziņu par

leišu iedzīvotāju skaitu Viļņas guberņā.

Ķeizariskā arķeoloģiskā komisija Pēterburgā, kas

Voltera kgam pērn bija uzdevusi izpētīt un aprakstīt Viļ-

ņas muzejas senlaiku lietas un privātos vietējos arķeolo-

ģiskos krājumus, iepriekš izzināt par kapu kopām un vis-

pār vietām, kurās cerams atrast senlaiku lietas, Viļņas

guberņas Lidas un Troku apriņķos un izdarīt rakumus

minētos apriņķos. Par V. kga darba panākumiem pērnva-
sar bija minēts arī «D. L.». Šogad V. kgs tās pašas arķeo-

loģiskās komisijas uzdevumā pabeidza minētos darbus,

izpētīdams, aprakstīdams un pa daļai nofotografēdams
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ievērojamākās senlaiku lietas Viļņas muzejā un Troku

un Lidas apriņķos izdarīdams arķeoloģiskus rakumus ar

bagātīgiem panākumiem.
Šiem V. un citu kungu arķeoloģiskiem rakumiem Viļ-

ņas guberņā ir sava interese. — lesākumā rakumi bija

diezgan neizdevīgi, tā, piem., Olavas muižā Troku apriņķī

pie muižtura V. Keistuta-Gedimina uzraka 5 akmeņa ka-

pus, atrodot tikai vienā sieviešu kapā pie ģiltenes labās

rokas nazi un uz krūtīm bronzas rotu; citur (Dumblē, Li-

das apr.) atrada dzelzs cirpi; 5 zviedru kapos netāļ no

Oļkenikiem nekā neatrada, jo kapi gan bija jau agrāk
izrakņāti.

Turpretī jo bagātīgi panākumi bija Bēniškos, pie Po-

muses, Rosokaka kga muižā, kur izpētīja vairākas sen-

laiku leišu kapuvietas. Šo leišu kapu kopu, kas te sabēr-

tas uz kaulu atliekām, dažādiem dzelzs ieročiem un bron-

zas rotas lietām, pēc skaita ir līdz 100, no kurām 97 uzzī-

mētas plānā no šejienes arķeoloģijas cienītāja muižtura

V. B. Zukeviča; no viņām tika no Voltera un Zukeviča

kgiem izpētītas 25. Šīs kopas ir apaļā veidā, 35—40 soļu

apmērā, 2V2—3 un vairāk pēdu augstumā. 3 pēdu dziļumā
ir ogļu klājiens, virs kura atrodas kaulu čupas, dažādas

senlaiku lietas un mālu podi, kuri, domājams, nav bijuši
urnu vietā (urnas ir trauki priekš sadedzināto līķu pelnu

uzglabāšanas), jo viņos neatrodas ne ogļu, ne pelnu, nedz

kaulu.

Šie kapi bagāti dažādām bronzas un dzelzs lietām, ku-

ras, kā redzams, pārcietušas stipru karstumu. Dzelzs lie-

tas tādēļ brangi uzglabājušās; šķēpu asmeņi, āķi, cirvji

naži, dunči, adatas un sprādzes ugunī pilnīgi tīrītas; naži

un zobeni gludi, cieti un lokani kā tērauds un tiek tam-

dēļ no zemniekiem bieži lietoti saimniecībā. Turpretī
bronzas lietas nereti pilnīgi izkausētas un romiešu fibulas

(sprādzes), kakla riņķus, aproces un auskarus pa lielākai

daļai mēdz atrast gabaliņiem sīku kaulu gubā. No māla

un akmeņa lietām griež vērību uz sevi daudzums sprēs-

līšu, kuri atrodami kopā ar dažādām lietām un ieročiem.

Lai varētu noprast, kas šinīs kapos vēl atrodams bez

kaulu skabargām, pelniem un oglēm, pietiek uzzīmēt lie-

tās, kas atrastas dažās kapu kopās (kurgānos), — otrā kapā

atrasts: 1 dzelzs adata, 1 akmeņa sprēslītis, 5 daiļa darba

rakstītas dzelzs sprādzes, 1 dzelzs riņķis, 4 bronzas gre-

dzeni, gabals bronzas riņķa, bronzas riņķis, 2 bronzas

fibulas un āķi, 4 dzelzs naži, 4 dzelzs cirvji un 3 šķēpi;
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astotā kapā uzieti: 2 cirvji, dzelzs «umbo» (nabiņa vai-

rogā) ar nazi un šķēpu, 2 dzelzs vāles, bronzas piekara-
mais, 3 bronzas riņķi, dzelzs sprādzes gabals, 3 sprēslīši
un dažādi bronzas gabali. Šīs kapu kopas, pa reizām ak-

meņiem apliktas, ir jau meža apaugušas.
Pomuses kapu vietas jau agrāk bija Zukeviča kga

izpētītas; tur tika atrasti citu lietu starpā: 1 zobens, 1

romiešu fibula, 1 strīķis un trīs daiļa darba dunči. Arī

Pomusē dažas kopas bija jau agrāk izlaupītas un bija
atrasti: bronzas kakla rota, 2 lielas bronzas aproces un

citas lietas. Kapu kopās pie Jevjes bija maz lietu, tikai

3 kopās tika atrastas katrā pa dzelzs cirpei, kā Dumblē,
Lidas apr.

Pret jūlija m. beigām V. k. devās uz Lidas apr., kur

pie Opanovcu ciema uzraka 21 kapu, atrazdams starp
citām lietām bronzas krustiņu, auskarus, bronzas plātītes,

cirvjus v. t. t., Prāgas 13. gs. graša gabalu, denaru no

Aleksandra Jagela dēla laikiem un 1 denaru ar slāvu

virsrakstu «печать» vienā pusē un «krusta un šķēpa»
zīmi otrā. Šīs naudas atrodamas pa lielākai daļai līdz ar

tēraudu un kramu pie nelaiķu galvas labās puses.
Beidzamās jūlija m. dienās tika uzrakti kapi Venzov-

tišinā un Vorobju-Novinās, kur atrastas 2 senlaiku leišu

naudas ar jātnieka zīmi. šie kapi ievērojami atrodamo

lietu daudzuma un savādā paglabāšanas veida dēļ, jo virs

kaulu pulka un zemes kārtas nereti atrodamas ogles un

virs kapiem — sārti. Šinīs kapos atrasti starp citām lie-

tām: atslēdziņa ar siksniņas atliekām, dažādas galvas ro-

tas iz bronzas plātītēm, 2 aproces, 10 lieli bronzas gre-

dzeni, 1 krustiņš, nēsājams kopā ar stikla krellēm un

bronzas pulkstenīšiem; starp dzelzs lietām: naži, jostas

riņķi, cirvji un šķēpi; bez tam vēl sudraba lodītes, savēr-

tas bronzas stīgā ausu greznojumam.
Šovasar, vienā jūlija mēnesī, V. kgs iesūtījis 11 ar-

ķeoloģiski ievērojamus vidus, no kuriem 3 jau pērn bija
izzināti. Kapu kopu un kapu uzraktu 98; atrastu lietu

skaits sniedzas stipri pāri par 200 numuriem un ir div-

reiz tik liels nekā pērnajā gada panākums.

Viss tas bija iespējams tik ar izglītotu un uzcītīgu

tēvijas pētīšanas draugu palīgu, kuru skaits, kā ar prieku

jāatzīst, gads gadā arvien palielinājās. Vietējo arķeologu

pulkā ievērojama vieta pieder V. B. 2ukeviča kgam, kura

darbība še jau vairāk reizes bija minēta un kurš iespējis
savākt sev brangu senlaiku lietu krājumu. Šo krājumu,
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cirvis (jo senu laiku), pa daļai aprakstījis un nofotogra-

fējis V. kgs savā šīs vasaras izbraukuma laikā. Cits krā-

jums, garīdznieka 2ikinisa kga, mazāks par minēto, arī

V. kga aprakstīts.
Pamudināti no V. kga labās veiksmas un panākumiem

arķeoloģijas laukā, arī citi šejienes senatnes mīļotāji, cik

mums ticis zināms, taisās izdarīt uz savu roku dažus ra-

kumus, sevišķi ap Jevji. lesāktie arķeoloģiskie pūliņi Viļ-

ņas leišu apriņķos tiks turpināti arī nākošu gadu, un daži

iepriekšēji izzināšanas darbi jau šovasar izdarīti no 2.

kga, sevišķi Troku apriņķī.
Šāda arķeoloģiska darbība Viļņā, kāda pie mums, lat-

viešiem, vēl pavisam nemanāma, blakus jo uzcītīgai tau-

tas gara mantu krāšanai še vēl jo vairāk atdzīvosies, kad

piepildīsies viļniešu cerības uz arķeoloģiskas saeimas sa-

rīkošanu tepat Viļņā tūliņ pēc tādas pat saeimas Mas-

kavā, kura saaicināta 8. janvāra m. d. 1890. g. un par

kuru, kā arī par leišu arķeoloģijas pētījumu panākumiem

mums varbūt būs turpmāk gadījums kādus vārdus minēt.
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ĀRZEMJU ZIŅAS

(NO VASARAS BRĪVLAIKA POLITIĶA)

Vācija. Ķeizars Vilhelms II pazīstams tai ziņā, ka

tas labprāt tura runas. Tas nu nebūtu nekas ļaims, bet

diemžēl jaunais valdnieks ne katru reizi ir labi apdomājis,
kas jārunā, un izmet dažreiz tādus teikumus, kas labāki

būtu varējuši palikt neteikti. Katrs cits būtu varējis to

runāt, bet tādas spēcīgas valsts kā Vācijas galvai katram

izsacītam vārdam jābūt savā vietā un tam neder mētāties

dažādiem tumšiem teikumiem. Ķeizara Vilhelma runas

tad arī reti dabonamas pilnīgas. Viņa padomnieki tās

stipri mēdz apgraizīt un oficiālās lapās nodrukāt no runas

tikai to, kas vajadzīgs. Dažas privātas lapas turpretim
allažiņ zin vēstīt citādu runu saturu nekā oficiāli rakstī-

tais. Diemžēl tikai šīm nu arī katru reizi nevar ticēt, jo
var jau arī ķeizaram likt mutē tādus vārdus, kādus tas

nav teicis. Tomēr allaž gan privātie ziņojumi pamatosies
vairāk uz patiesības nekā tie, kurus nes oficiālas lapas.
Tā nesen ziņoja, ka Vilhelms II Dīrendorfā turējis runu,

!:urā teicis: «Es vēlos būt Vācijā vienīgais saimnieks,

cita saimnieka necietīšu.» Oficiālajā ziņojumā šo vārdu

trūkst; ja tie ir teikti, tad tie ir zīmēti uz Bismarku, un

viņi liecinātu to, ka ķeizars pret Bismarku ir pārāki iekar-

sējies. Kādā citā runā ķeizars atgādinājis kauju pie Corn-

dorfas, kurā krituši līdz 11 000 krievu, un izsacījis, ka

prūšu armijas vecā slava nebūt vēl neesot zudusi. Te

ķeizars gribējis, acīmredzot, izsacīt draudus pret Krieviju.
Arī šie Vilhelma II vārdi, protams, nav nodrukāti oficiā-

lajās lapās, un viņi paliek neizprotami tādēļ, ka šim brī-

žam satiksme starp Krieviju un Vāciju nemaz nav tik

ļauna, ka jau būtu jāķeras pie tādiem draudiem. Jādomā,

ka te ir iekarsējumā izmests neapdomāts vārds, kurš acu-

mirklī iešāvies galvā.

Austroungārija. Tirdzniecības līgums starp

Vāciju un Austriju nu noslēgts. Vismazākais, abu valstu
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delegāti, kuri par šo līgumu Vīnē veda visu laiku saru-

nas, to parakstījuši. Pie parakstīšanas ministru priekšnieks

Segieni turējis runu, kurā pateicies visiem delegātiem

par viņu darbību un tad aizrādījis, kāds svars šim līgu-

mam priekš abām valstīm kā ekonomiskā, tā ari politiskā
ziņā. Vācu delegātu vārdā ģenerālkonsuls Jordans izsa-

cījis pateicības ministram. Bet savā tagadējā veidā līgums

nav vairāk nekas kā tikai projekts, vēl tam jānāk tautas

vietnieku sapulču caurlūkošanā, pirms tas galīgi no abām

valstīm taps pieņemts. Un te tam grasās vēl daudz

briesmu. Vācu reihstāgā tam ir daudz pretinieku,
un kņazs Bismarks laikam būs tas, kas šo nolīgumu vis-

sīvāki apkaros, jo savās lapās tas jau vairāk reizes tam

uzbrucis.

Anglija. Mēs īsumā jau esam ziņojuši par notiku-

miem angļu Indijā un par angļu karaspēka sakaušanu

Manipurā, blakus Asamas valstij. Par šiem notikumiem

nāk šādas sīkākas ziņas. Manipurā, kura pieder pie tām

valstiņām, kas stāv zem angļu virsvaldības, piedzīvoja

agrāki jau iekšējus nemierus un dumpjus pret valsts

galvu, sauktu tur «radža», bet radža Sūrs Čandra Sings
arvienu palika uzvarētājs. Beidzot taču dumpiniekiem iz-

devās to pārvarēt un aizdzīt Radža nu meklēja patvērumu
un palīdzību pie angļiem, un šie bij gatavi nodibināt no

jauna Manipurā kārtību un iecelt radžu atkal savā vietā.

Angļu virskomisārs Kvintons ar diviem pulkiem zaldātu

devās uz Manipuru, sasauca uz sapulci manipuriešu vir-

saišus un pavēlēja dumpinieku vadoni saņemt cieti. Naktī

pēc tam dumpinieki uzbruka angļu lēģerim; divi dienas

tie turējās pretim, bet tad tiem pietrūka šaujamā materiāla,

un Kvintons nu deva pavēli bēgt. Manipurieši nonāvēja
ap 460 Kvintona zaldātus, viņu pašu un vēl citus angļu
oficierus. Dumpinieki lika tiem nocirst galvas un viņu

miesas atdot suņiem. Angļu valdība Rīta Indijā sūtīja
jaunus spēkus uz Manipuru, un šiem nu dumpinieki ne-

spēja atturēties pretim un tapa pārvarēti, kaut gan dum-

pinieku spēks sniedzās līdz 30 000. Pie radžas pils angli
vēl atrada kārtīs uzdurtās nokauto angļu oficieru gal-
vas. — Bet ar šo uzvaru angļi vēl nebūt nav panākuši
mieru Indijā. Gandrīz tāpat kā Manipurā angļiem uzbruka

Barmas valstī vietējie iedzīvotāji; arī Pendžabā, kā rādās,

izcēlies plašs dumpis. Uz abām vietām Indijas valdībai

nu jāsūta palīga spēki. Lai gan angļi, kuru pulki labi sko-

loti un apbruņoti, drīz tikpat vienā, kā otrā vietā dumpi-
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niekus pārvarēs, tad tomēr viņu spēki ir niecīgi samērā

ar Indijas lielo iedzīvotāju skaitu, un, ja vēl tādi paši
nemieri parādās citās vietās, tad angļu pulkiem tā jāizda-
lās, ka viņi sava mazuma dēļ arī vairs nekā nevar izdarīt.

Un, ka Indijā vispāri ar angļiem ļoti nemierā, tas visiem

labi zināms. Pēdējā laikā iedzimtos indiešus uzbudināja

pret angļiem daži likuma projekti, ar kuriem angļi grib
iznīcināt dažas vecas neprātīgas ierašas, piem., tādu, ka

mazus bērnus salaulā vēl bērna gados. Pret šiem jaun-
ievedumiem strādā indiešu garīdznieki, kuri stāsta ļaužu

pūļiem, ka angļi grib sabojāt viņu tīro ticību ar šādiem

pārgrozījumiem, un ļaudis ļaujas sevi fanatizēt. Lai gan

nekādi atklāti pretestības darbi vēl netop pastrādāti, tad

tomēr pie tādiem fanātiskiem bariem no vārdiem līdz

darbiem ir tikai viens solis. Tādēļ angļiem arī tais Indijas

daļās, kuras atrodas taisni viņu varā, nav vieglas dienas

un, vismazākais, tiem jābūt katru brīdi gataviem uz no-

pietniem atgadījumiem.

Ziemeļamerika. Jaunorleānas augstākā tiesa at-

radusi par neiespējamu iesākt izmeklēšanu pret tiem, kas

patvarīgi notiesāja ar nāves sodu itāliešu pavalstniekus,
kurus apvainojot slepkavībā, bet kurus zvērināto tiesa

attaisnoja. Augstākā tiesa šādu savu nolēmumu pamato-

jusi uz to, ka zvērinātie, attaisnodami itāliešus, neesot

to nosprieduši vienbalsīgi, un daži no tiem bijuši patiesi

nopirkti. Šāds iznākums ļoti nepatīkams Itālijai, kuras

sūtnis tādēļ vien aizbrauca projām no Vašingtonas, ka

Savienoto Valstu valdība liedzās iejaukties Jaunorleānas

notikumos un atstāja visu lietas izmeklēšanu un izšķir-
šanu vietējām iestādēm. Un nu šīs iestādes atzinušās, ka

pret itāliešu nonāvētājiem nav iespējams iesākt izmeklē-

šanu un ka vispārīgi Linča tiesa te bijusi vietā.

Francija. Tautas vietnieku sapulcē bulanžists Rošs

pieprasīja izskaidrojumu no valdības, kādēļ pirmajā maija
dienā Furmi pilsētā zaldāti šāvuši ļaužu barā un dažus

nošāvuši, dažus ievainojuši. Minētajā dienā notika Furmi

pilsētā vislielākās nekārtības. Strādnieku bars iesātka

trokšņot un taisīt nekārtības. Kad policija tos uzaicināja

izklīst, tad neviens nepaklausīja; pēdīgi vajadzēja saukt

karaspēku palīgā. Ļaužu pūlis arī par to nekā nebēdāja

un uzbruka tikpat policijas ierēdņiem, kā oficieriem un

mēģināja pat zaldātu rindu pārtraukt. Tad trīs reizes visi

tapa uzaicināti izklīst, un, kad tas nenotika, norībēja šā-

vieni, kuri dažiem trokšņotājiem maksāja dzīvību. Rošs
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bij paņēmis līdz uz lautas vietnieku sapulci un atklāja
tās priekšā kāda nošauta strādnieka svārkus, cerēdams

caur to panākt lielāku iespaidu. Kad tas bij nosaucis mi-

nistrus par slepkavām, palātas prezidents lika priekšā to

izraidīt iz sapulces, ko sapulce arī nolēma. Pēc tam tau-

tas vietnieki pieņēma ministerijas izskaidrojumu.
— Kādai franču lapai telegrafē no vācu robežas, ka

tur manāma dzīva kustība. Vācu armija, kas stāv pie
franču robežām, tā rīkojoties, it kā rīt parīt būtu gaidāma
kara pasludināšana. No tā uzbudināti, franči neturot ro-

kas klēpī un darot arī visu, lai apdrošinātu sevi pret

pārsteigumiem no vācu puses. Frančiem īpaši jāsargājo-
ties no tā, ka viņus nepārsteidz vācu kavalērija. Agrākie
robežu strīdi esot pierādījuši, kā vāci grib rīkoties; viņi

taisoties uz pirmo zīmi sūtīt savus jātniekus pār robežu,

lai tie tur kavē franču spēkus pulcēties. Frančiem pie
laika viss tas esot jāievēro un jāatrod līdzekļi, kā no-

vērst to, ka taptu pārsteigti.

Beļģija. Beļģijā ogļu raktuvju strādnieki sāk ar-

vienu lielākā mērā streiķot. Tagad jau streiķotāju skaits

sasniedz vairāk simtus tūkstošus. Kā jau allaž, tā arī ta-

gad līdz ar streiķiem aug nekārtības un varas darbi no

strādnieku puses. Galvenākie strādnieku prasījumi ir al-

gas paaugstinājums un darba laika aprobežojums uz 8

stundām. Bet bez tam Beļģijā piejaukti arī daži politiski
prasījumi: strādnieki aģitē priekš tā, ka Beļģijā taptu
ievesta vispārēja balsošanas tiesība, t. i., ka katram piln-
gadējam Beļģijas pavalstniekam būtu tiesība celt tautas

vietniekus un tapt ieceltam par tādu. Līdz šim Beļģijā
šāda tiesība pieder tādām personām, kas maksā kādus

nodokļus, t. i., kam ir kāda manta. Beļģijā strādnieku

nemieri jau agrāki arī piedzīvoti, bet nekad vēl tie nav

pieņēmuši tādu plašumu un asumu kā šoreiz. Ir jau bijuši

atgadījumi, kur strādnieki ķērušies pie dinamīta. Valdība

šo notikumu dēļ atrodas nopietnās rūpēs, un viņiem pie-
griež vērību visa Eiropas prese. Lieta ir tā, ka Beļģija,
atrazdamās starp abām vecajām ienaidniecēm Vāciju un

Franciju, ieņem tāpat kā Holandija ļoti svarīgu stāvokli

kara atgadījumā starp abām valstīm, un jau no seniem

laikiem abas kaimiņienes kārīgām acīm lūkojušās uz šo

mazo, pārtikušo valstiņu. Ja nekārtības Beļģijā pieņemtu
par daudz lielus apmērus un grasītos pāriet pār kaimiņu

robežām, tad viegli varētu notikt, ka viena vai otra no

šīm lielvalstīm atrod par vajadzīgu iejaukties Beļģijas
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notikumos, lai tur nodibinātu mieru un kārtību; patie-
sībā, lai to sevim piesavinātu. Protams, ka otra valsts to

neciestu, un tad karš būtu nenovēršams. Vispārējā miera

labad tādēļ būtu vēlējams, ka Beļģijas valdībai pašai iz-

dotos panākt izlīgumu starp darba devējiem un darba

ņēmējiem.

Norvēģija. Norvēģija un Zviedrija, kā zināms,

savienotas ar tā saucamo personālūniju, t. i., ar to, ka

abām valstīm katru reizi ir viens un tas pats kārais; citādi

abas valstis ir pilnīgi šķirtas, katrai ir savi ministri, kat-

rai sava tautas vietnieku sapulce. Satiksme starp abām

valstīm ir arvienu bijusi diezgan vēsa; zviedri ir arvien

interesējušies tikai par Zviedriju, kamēr norvēģieši rūpīgi

sargājuši savas intereses. Tomēr zviedri pēdējā laikā, kad

uznāca valdē nacionālā politika, ir kārojuši pievilkt nor-

vēģiešus, lai tos pārvērstu par zviedriem, tā ka ar laiku

visā Skandināvijas pussalā būtu tikai viena tauta un viena

valsts. Šādi zviedru centieni, kuri netapa arvien tik cieti

apslēpti, ka norvēģieši tos nebūtu manījuši, padarīja pē-

dējos modrus un neuzticīgus. Un, kad jau ieviešas tāda

neuzticība, tad nevajag daudz, lai rastos arī domu starpī-
bas. Domu starpības starp zviedriem un norvēģiešiem ir

patiesi jau arī bijušas. Tā, piem., zviedri jau sen lūkojas

neuzticīgi uz Krieviju un labprāt vēlas iedraudzēties ar

Vāciju. Kad pērn vācu ķeizars Vilhelms II apciemoja
Stokholmu, tad karalis turēja runu, kurā izsacīja vislie-

lāko draudzību pret Vāciju. Norvēģieši pret visiem šiem

draudzības pierādījumiem Vācijai izturas gluži auksti un

no savas puses vēlas dzīvot mierā un labā satiksmē ne

vien ar citām valstīm, bet arī ar Krieviju. Tāpat norvē-

ģieši nebūt nepiekrīt tam, ka Zviedrija rīkojas un ap-

bruņojas līdzīgi tām valstīm, kuras pieder pie triju valstu

sabiedrības vai kuras pēdējai grib kara atgadījumā pie-
biedroties. Pēc norvēģiešu domām, Skandināvijas valstīm

der atturēties no iejaukšanās lielvalstu strīdū un tādēļ
tām arī nav vajadzīgs izdot milzīgas summas kara vaja-
dzībām. Viegli saprotams, ka tādos apstākļos Norvēģijā

darījusi dziļu iespaidu runa, kuru turējis zviedru tautas

vietnieku sapulcē ministru priekšnieks Okerhjelms. Tas,

starp citu, esot teicis, ka jaunais kara likums, kurš no-

saka, ka armija ir reformējama un katru gadu uz 90 die-

nām jāiesauc uz apmācību rezervisti, esot griezts ne vien

pret Krieviju, bet arī pret Norvēģiju; tiklīdz kā šis li-

kums būšot ievests, zviedri būšot sākt runāt ar norvēģie-
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šiem pa zviedriski. Šie draudi pret norvēģiešiem, izteikti

no ministru priekšnieka, sacēluši Norvēģijā vispārīgas
dusmas, un ļaužu prāti stipri uzbudināti. Ministru priekš-
nieks gan izskaidrojis, ka viņa vārdus laikraksti esot sa-

grozījuši un citādi atstāstījuši, bet šim izskaidrojumam

negrib īsti ticēt. Norvēģijā jau atskan daža balss, kura

saka, ka norvēģiešiem jāatkratās no zviedriem; ja būtu

vajadzīgs, tad ar Krievijas palīdzību. Pēc pēdējām zinām,

ministru priekšnieks Okerhjelms esot iesniedzis karalim

lūgumu, lai to atlaiž no amata. Vispirms karalis šo lūgumu

atraidījis, bet tad vēlāk pieņēmis. Tomēr uzbudinājums

norvēģiešos vēl neesot necik mazinājies.

Vācija. Tautas cerības uz lētāku maizi nav piepil-

dījušās. Veltīga bija stiprā aģitācija par labu pārmērīgi
augsto labības muitu atcelšanai vai vismaz pamazināša-
nai; veltīgi pūlējās kopīgi dažādu krāsu partijas, kur it

sevišķi nopelni pieder saciāldemokrātu partijai un brīv-

prātīgajiem. Pat liela daļa nacionālliberāļu, Bismarka aklu

piekritēju un tātad Bismarka protekcionisma politikas aiz-

stāvētāju, jā, pat daži konservatīvie, kā, par piem., Kar-

dorfs, bija izsacījuši es pret labības nedzirdēto dārdzību

un bija atzinuši, ka galu galā vajadzēšot pamazināt mui-

tas; viņi uz tādu pamazināšanu arī bija sagatavojušies.
Veltīgi arī bija iesniegta ķeizaram petīcija ar daudz pa-
rakstiem par labības muitu atcelšanu. Vēl pašā beidzamā

laikā visi bija pārliecināti, ka tiešām tiks kaut kas darīts

pret maizes dārdzību, un vēl piektdien pati prūšu valdība

principā nebija pretim muitu pazemināšanai un tikai sest-

dien nosprieda piepaturēt augstās muitas, kad bija dabū-

tas no labības tirgotājiem ziņas par labības krājumu dau-

dzumu. Prūšu deputātu namā kanclers Kaprivijs garākā
runā izskaidroja, ka valdība nesniegšot bundesrātam ne-

kāda priekšlikuma par labību muitu pazemināšanu, jo
valdība esot pārliecinājusies un varot ar skaitļiem neap-

šaubāmi pierādīt, ka nevarot būt ne runas par maizes

trūkumu tautas pārtikai; neesot vajadzība izlietot jeb-
kādus ārkārtējus līdzekļus, jo šā gada raža, kaut arī ne-

būšot labā, tomēr vidēja un labības krājumu esot daudz,

un beigās labības iztrūkumu it viegli varēšot papildināt
iz ārzemēm. Šāds valdības solis pārsteidza visus, pat liel-

gruntniekus (agrārijus), kuri tik spožu panākumu nebij

cerējuši. Izskaidrojums šādai rīcībai meklējams pa daļai
draudzībā ar Austriju, ar kuru noslēgts līgums par paze-

minātām labības muitām, pa daļai cerībā noslēgt ar Krie-
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viju jaunu muitu līgumu, kurā Krievija atvieglinātu vācu

preču (čuguna, ogļu, kokvilnas) ievešanu, pa daļai arī

bailēs no Bismarka opozīcijas, kurai tagad izrādās atņemts

svarīgs kaujas ierocis. Bet visi šie iemesli diezgan bezpa-

matīgi; Vācija bez krievu labības uz ilgu laiku nespēj
iztikt, tas redzams iz ieveduma 1888. gadā, kad krievu

rudzu bija ievests 88%, Austrijas tikai 172%, krievu

auzu 92%, Austrijas 37г%. Krievija it labi noprot, ka

viņai nav par ko līgt ar Vāciju par muitām, jo drīzā laikā

Vācijai pašai bez līguma būs jāatceļ augstās muitas.

rivija ziņas par lielajiem labības krājumiem Vācijā ir

diezgan nepamatotas, kā tas varbūt pat oficiāli tikšot ap-

rādīts no Krievijas puses un ko arī paši vācieši nomanī-

juši. Jo ir iemesls domāt, ka labības tirgotāju uzdotie

skaitļi ir divi vai trīs reizes augstāki nekā patiesībā, tā ka

šiem tirgotājiem īsti ir interese visiem līdzekļiem rūpē-
ties par labības muitu piepaturēšanu. Veltas laikam būs

arī Kaprivija cerības, ka viņš ar šādu politiku uzvarējis
Bismarku, jo ar labības sadārdzināšanu viņš atkal zaudēs

tautas piekrišanu. Labības cenas, kā bija paredzams, atkal

stipri paceļas.
— Vācijā bijušas divas ievērojamas partiju sapul-

ces — nacionālliberāļu Berlīnē un brīvprātīgo Frankfurtē.

Nacionālliberāļi ir grūtos apstākļos; viņi tagad ceļa jūtīs,
un var gaidīt partijas šķelšanos, varbūt pat iznīkšanu.

Nacionālliberāļi no paša sākuma 1866. gadā, kad viņi

apņēmās cīnīties par vācu vienošanu un katolības apka-
rošanu, piebiedrojās Bismarkam un gandrīz visu laiku

arī palikuši Bismarka padevīgie palīgi; izveduši tā saukto

«kultūras cīņu», sekojuši Bismarkam muitas politikā un

cīņā pret sociāldemokrātiem un biedrojušies ar konser-

vatīviem «kartelī», pabalstīdami Bismarka zaldātu un

«junkuru» politiku. Sākot no kultūrcīņas beigām, no vi-

ņiem pastāvīgi ir atkrituši brīvprātīgākie elementi, un nu

draud atkrist arī tie, kas grib vairāk ievērot zemāko šķiru
labumu. Ari brīvprātīgo starpā ir cēlušās ķildas, bet te

iemesli ir pilnīgi niecīgi, un ķildas rāda tikai vācu nepie-
tiekošo politisko attīstību.

Anglija. Londonā tagad visi runā par prāvu, kura

pievilcīga vispirms ar to, ka izrāda ne visai patīkamā

gaismā angļu visaugstāko aprindu dzīvi un paradumus,

un kurā pats angļu troņmantinieks, Velsas princis, ir

par liecinieku. Angļu apakšpalkavnieks sers Viļjams

Ģordons-Kemings bija apsūdzējis Vilsonu un citus, ka tie
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viņam klaji, avīzēs, neslavu cēluši par blēdīgu kāršu

spēlēšanu. Sers Edvards Klerks, Gordona-Keminga aiz-

stāvs, pieprasīja tiesai, kāda loma šinī lietā piekritīšot

troņamantiniekam, kurš, tiesas sēdi atklājot, sēdēja lī-

dzās tiesnešiem. Uz to tiesas priekšsēdētājs atbildēja, ka

princis neesot aicināts par liecinieku, bet ka viņš esot

ar mieru atbildēt uz visiem abu pušu advokātu jautāju-
miem. Velsas princis izteica, ka viņš ilgus gadus esot ar

apsūdzēto lordu bijis tuvā draudzībā, bet atsacījies pēc
no tās, jo esot ticis biedināts, ka lords spēlējot blēdīgi.

Viņš gan nezinot, vai šinī gadījumā Gordons-Kemings
esot viltīgi spēlējis, bet, ja spriežot pēc tā, ko viņš esot

dzirdējis un ievērojis par lordu, tad viņam jādomājot, ka

līdzīgs gadījums varētu gan būt noticis. Lords Kemings
turklāt parakstīja zīmi, kurā atzīst spēles nepareizību un

apsolās savā mūžā nekad vairs nespēlēt. Dažas angļu
avīzes sīvi uzbrūk Velsas princim, ka viņš iemaisījies
tādā nepatīkamā lietā.

Turcija. Cik maz apdrošināta ir Turcijā personība

un mantas neaizskaramība un cik vāja valdības vara, to

gaiši tēlo atgadījums, kāds gan reti citur kur notiek. Četru

stundu brauciena no pašas Konstantinopoles dienas laikā

laupītāju banda izcēlusi dzelzceļa sliedes, apturējusi pa-

sažieru braucienu, aplaupījusi pasažierus un pasta vago-

nus un vēl paņēmusi sev līdz 5 bagātākos pirmās klases

braucējus, kurus tagad tura par ķīlām, līdz viņi tiks iz-

pirkti. Viens no pasažieriem palaists vaļā, lai sagādātu

izpirkšanas summu — 200 000 marku. Tā kā sagūstītie
vācu pavalstnieki, tad vācu sūtnis Konstantinopolē spēris

pie turku valdības soļus, lai šī dotu vajadzīgo izpirkšanas
naudu, ar ko turku valdība arī bija mierā. Nauda jau
aizvesta uz laupītāju apzīmēto vietu, un drīzumā grib
sūtīt karaspēku laupītājus gūstīt, tomēr ne agrāk, kamēr

minētie pasažieri būs brīvā palaisti. Pie šīs laupīšanas,
kā rādās, būs piedalījušies arī dzelzceļa ierēdņi.

Serb i ja. Karalienes mātes Natālijas izraidīšana iz

Serbijas robežām ar varu ir sacēlusi lielu kustību ne vien

Belgradē, bet, kā domājams, arī visā zemē. Ar šo soli,

kurš gan bija priekšā rakstīts no politikas vajadzības, bet

tika izdarīts neīstā brīdī un gauži neveikli, tagadējā ra-

dikālā ministrija Pašiča vadībā ir padarījusi savu stāvokli

ļoti grūtu. lekšlietu ministrs Gpaja, uz kura krīt varbūt

galvenā vaina, gan atlūdzās no amata, bet ministrija at-

lūgumu nepieņēma. Policijas priekšnieks Todorovičs, kurš
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tika atlaists, iesniedzis par to pārsūdzību, jo viņš esot vie-

nīgi izpildījis augstākas pavēles; Todorovičam ir arī zi-

nāms svars radikāļu partijā. Pati radikāļu partija ir ne-

mierā ar Pašiču un grib sasniegt, mazākais, dažas ministru

pārmaiņas. Turpretī jo sīvi aģitē pret tagadējo ministriju
un arī valdību progresistu partija, kura pat runā par mi-

nistru nodošanu tiesām par konstitūcijas un likumu pār-
kāpšanu. Turklāt šī partija mēģina biedroties ar liberā-

ļiem, kuri, kaut gan nosoda ministrijas soļus, tomēr sar-

gājas no pārākas draudzības ar progresistiem, kuru no-

lūks ir gaiši redzams, un negrib neko citu, kā pēc tautis-

kās ministrijas gāšanas piegriezt Serbiju atkal Austrijas
varai. Diezgan savāds stāvoklis šinīs jukās ir karalienei

Natālijai, kura tagad atbalstās pilnīgi uz Austrijas drau-

giem progresistiem un sludinājusi Garažaņina avīzē «Vi-

delo» vēstuli, kurā pateicas belgradiešiem par viņu līdz-

dalību, bet arī Austrijai. Kaut gan karalienei Natālijai
liela populārība, tomēr domājams, ka tauta pabalstīs savu

pašu radikāļu ministriju un neļaus nākt pie valdības atkal

liberāļiem vai pat progresistiem.

Francija. Par franču valdības nodomiem nodarbo-

ties ar sociālām reformām mēs tagad varam pasniegt tu-

vākas ziņas. Zināmais priekšlikums par strādnieku pen-

sijām ir izstrādāts no iekšlietu ministra Konstana, un mi-

nistru sapulce viņu jau vienbalsīgi pieņēmusi, tā ka drīzā

laikā gaidāma viņa priekšā celšana palātai. Priekšlikums

pa daļai līdzinājās vācu valsts priekšlikumiem šinī ziņā,

tikai viņš daudz praktiskāks, plašāks, dod daudz vairāk

labumu strādniekiem, bet turklāt apgrūtina arī vairāk

valsts kasi un darba devējus. Kase tiek ierīkota priekš vi-

siem strādniekiem pāri par 25 gadus veciem, kuri pelna
ne vairāk kā 3000 frankus par gadu; jaunāki strādnieki

tiek sevišķi ierakstīti. Strādniekiem pašiem jāmaksā
s—lo5—10 santīmu no ikkuras darba dienas, t. i., par gadu

(290 darba dienas) 147г—29 franki. Maksājumi turpinājās
30 gadus, pēc kura laika strādnieks dabon ikgadēju pen-

siju no 300 līdz 600 frankiem. Valsts un darba devēji no

savas puses piemaksā 2/з no strādnieku iemaksātās sum-

mas. Visu apdrošināto strādnieku būšot apmēram 6V2 mil-

jona; valstij nāksies piemaksāt 100 000 000 fr. Strādnieki,

kuriem jāaptura maksājumi ievērošanas pelnošu iemeslu

dēļ, netiek vēl izslēgti iz kases. Vācijā strādnieki neda-

būja tik lielu pensiju un ne 55. dzīvības gadā, bet tikai 70.

Tomēr nav vēl paredzams, vai šis priekšlikums tiešām tiks
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pieņemts no tautas vietniekiem, jo vieniem viņš būs par

maz apdrošinājis strādniekus, otriem būs par daudz ap-

grūtinājis darba devējus un citiem būs prasījis pārākus

upurus no valsts.

Anglija. Jautājums par triju valstu sabiedrību ir

tālāk attīstījies un iestājies jaunā stadijā, tā ka ir diezgan
drošs pamats domāt — Anglija, kura palaikam lūkojās
it laipni uz zināmo miera līgu, tagad pati domā stāties

tuvākā sakarā ar šo līgu, noslēgdama šinī nolūkā līgumu
ar Itāliju. Jautājums par šādu sabiedrības noslēgšanu starp

Angliju un Itāliju tika aizkustināts jau vairāk gadus at-

pakaļ, kad Itālijā bija vēl par ministru priekšnieku Robi-

lans, Krispija priekšgājējs. Toreiz uz nolūku slēgt šādu

sabiedrību grieza vispirms vērību franču avīzes; pēc tam

angļu parlamentā pazīstamais tautas vietnieks Labušers

pieprasīja par šo lietu ministrijai, kura izskaidroja, ka ne-

kāds līgums ar Itāliju neesot noslēgts. Arī tagad parādījās

pirmās ziņas par Anglijas pievienošanos triju valstu sa-

biedrībai franču avīzēs, īsti avīzē «Figaro», kur deputāts
Milonā izsludināja, ka nesen mirušais bonapartistu galva,

princis Napoleons, viņam atklājis no paša Itālijas karaļa

Umberta dzirdēto ziņu, ka Itālija esot apdrošinājusies pret
visiem Francijas uzbrukumiem no jūras puses, noslēg-
dama šinī ziņā līgumu ar Angliju. Šī ziņa no oficiālās pu-
ses gan tika nosaukta par nepareizu, bet ne Anglijas, ne

Itālijas, ne ari Vācijas avīzes neliedz, ka ziņa varētu būt

patiesa. Tādu Anglijas ciešāku piesliešanos trijām val-

stīm katrs varējis paredzēt un gaidīt, jo viņa pilnīgi sa-

krītot ne vien ar triju valstu, bet arī ar Anglijas intere-

sēm. Itālijai vispirms Anglijas draudzība un palīdzība
kara gadījumā ir no liela svara, jo citādi viņai nekādi ne-

būtu iespējams atturēties pret Francijas pārsvaru, un, otr-

kārt, viņa domā ar šo draudzību arī nodrošināt savus no-

domus uz Tripoli un varbūt pat uz Tunisu. Anglijai tur-

pretī, palīdzot Itālijai, nekāds ļaunums nevar celties, jo

priekš viņas Itālija nekad nevar būt bīstams konkurents

Vidusjūrā; turpretī, stiprinot un palīdzot Itālijai, viņa spēs
ātrāk lauzt Francijas varu, kura vienīgā neļauj Anglijai
tikt par pilnīgu Vidusjūras valdnieci un grib piesavinā-
ties Ēģipti. Kā dzird, līgums starp Itāliju un Angliju ne-

esot noslēgts tik formāli stingri kā miera līgums; tas nav

likts priekšā apstiprināšanas dēļ parlamentam Londonā, un

gan ar netiks likts priekšā, bet, kā Fergusons izskaidroja,

Anglija esot apsolījusies Itālijai nepielaist nekādas pār-
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maiņas Vidusjūras valstu varu robežās. Sakara ar šiem

Anglijas nodomiem pieslieties triju valstu politikai stāv

gan laikam ari ziņa, ka Vācijas ķeizars Vilhelms gribot

apmeklēt karalieni Viktoriju Londonā, kurp tad arī nodo-

mājis atceļot tanī pat laikā Itālijas troņmantnieks. Salis-

brija orgāns «Standarts» tad arī uzaicina angļus godam
saņemt augstos viesus, it īpaši ķeizaru Vilhelmu, «Eiropas
miera pamata akmeni».

— Slavenā prāva, kurā lords Kemings bija apsūdzējis
Vilsonu un citus par neslavas celšanu, šinīs dienās iztie-

sāta, un Kemings ar savu sūdzību atraidīts. Ar ko aplinkus
atzīts no tiesas, ka augstais lords tiešām viltīgi spēlējis
kārtis. Prāvas iznākums it sevišķi nepatīkams kroņa prin-
cim, kurš pats bija atzinies, ka bijis ilgu laiku Keminga
tuvs draugs, un kuram tika pierādīta nepiedodama vā-

jība — izšķērdība un kāršu spēles kaislība. Visas avīzes

vienbalsīgi dara pārmetumus princim, un daži deputāti pat

sagatavo priekšlikumu parlamentā pamazināt kroņa prinča
civilisti, t. i., maksājumus iz valsts kases. Daudz labāk ar

kāršu spēli jau veicās bijušam Serbijas karalim Milanam,
kurš divās dienās vinnējis 130 000 franku. Lords Kemings
esot izslēgts iz armijas virsnieku pulka.

— Vaidība iesniedza apakšnamam priekšlikumu par

bezmaksas skolu ievešanu. Visas tautas skolas dabū no

valsts pabalstu ik pa 10 šiliņiem uz skolēna; tās skolas,
kurās maksa nav augstāka par 10 šiliņiem, tiek pasludinā-
tas par brīvskolām. Valsts pabalsts tiek dots vienīgi sko-

lēniem no 5—14 gadiem. Kā zināms, šis priekšlikums būs

konservatīviem stiprs līdzeklis cīņā pret liberāļiem, jo

liberāļi nevar labi pretoties tādam priekšlikumam, kuru

viņi vienmēr paši aizstāvējuši; viņi varēs tikai priekšli-
kumu vēl paplašināt.

Ser b i ja. Serbijā prātu uzbudinājums par karalienes

izraidīšanu pamazām sāk norimt, vismaz prātīgākie sāk

noprast, ka šāds solis tiešām bijis nepieciešami vajadzīgs,

jo karaliene māte klaji izsacījusi, ka gribot gāzt tagadējo

valdību, pabalstoties pie tam uz progresistiem, Austrijas

draugiem. Serbijai diezgan daudz darba iekšējās lietās un

turklāt vērīgi jālūkojas uz Bulgārijas rīkošanos, kura mu-

sina maķedoniešus un vecās Serbijas iedzīvotājus un pul-
cina karaspēkus Serbijas robežās. Var pilnīgi domāt, ka

Stambulovs būs ar mieru uzsākt karu ar Serbiju, ja viņam

paša mājās tiks pārāk grūts stāvoklis. Progresisti vēl ļoti
sīvi uzbrūk valdībai un sāk izrīkot mītiņus uz zemēm, pret



kuriem gan arī radikāļiem vajadzēs izrīkot pretmītiņus;

liberāļi ir vairāk mierprātīgi. Pie pilnīgas ļaužu apmieri-
nāšanas daudz piepalīdzēs Melnkalnes kņazs. Nikolaja
nodoms apmeklēt šo vasaru Belgradi, kur viņu saņems

vaļējām rokām. Tālab Kaličs izlaidis populāru uzaicinā-

jumu dibināt biedrību Balkānu pussalas slāvu tautu fede-

rācijas idejas veicināšanai, un ar tādu pat nolūku, drusku

citādā veidā, arī Trikupis, bijušais grieķu ministru prezi-
dents, taisoties ierasties Belgradē.
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CIENIJAMIEM LASĪTĀJIEM

Bez visa ievada gribam aizrādīt godājamiem lasītājiem
uz pārmaiņu, kas notikusi avīzes vadībā; iecienītā atbildē-

tāja redaktora P. Stučkas vietā šodien cits, svešs paraksts.
Kāds svars šai pārmaiņai, ko no viņas būs gaidīt? Jau

ilgus 6 gadus «Dienas Lapa» iet tautā, lai palīdzētu pie
lielā darba, nestu brāļiem gaismu, labklājību, vadītu tautu

pretim spožai, laimīgai nākotnei. Cienījamiem lasītājiem
līdzi «Dienas Lapai» šie gaismas centieni pārgājuši asinīs;

viņi nevar lāgā iedomāties «Dienas Lapu» bez šiem cen-

tieniem, un viņa arī tiešām nav domājama bez tiem. Ne-

kāda avīzes vadības maiņa te nevar nekā mainīt. «Dienas

Lapa» arī turpmāk centīsies visiem spēkiem izplatīt gara

gaismu, kura ir katras tautas augstākais mērķis, viņas
lielākais spēks un viņas varenākais cīņas ierocis; kam

stipri gara ieroči, tas nav pārvarams nekādās dzīves bries-

mās. Bet gara gaismai vajaga atspīdēt pār visiem, ne tik-

vien pār bagātiem, bet arī pār nabagākām un zemākām

šķirām; jo plašāk sniedzas izglītība, jo lielāks tautai spēks.
«Dienas Lapa» pastāvīgi centīsies vest tautu uz attīstīša-

nos, kura nešaubās nedz pa labai, nedz pa kreisai pusei,
ir svabada no visiem liekiem iespaidiem un grib tik sa-

sniegt gara gaismu un attīstību. Kas sasniedzis gara izglī-
tību, tam nav vairs grūti sasniegt ari sabiedrīgu labklā-

jību. Bet iegūt izglītību atkal visvieglāk bagātajam, un

tādēļ ari šis mērķis nav jāizlaiž iz acīm. Lielajā darbā va-

jadzētu vienoties visiem spēkiem, bet, diemžēl, vienība

nebija panākama. Maziski, patīgi labumi bija vainīgi, ka

«Dienas Lapa» netika viscaur tā uzņemta, kā pienācās;
savā možā, jaunā garā viņa bija par modinātāju un sku-

binātāju dažā labā vietā, un to viņai nekad nevarēja pie-

dot; arī uz priekšu nevar nodoties cerībām, ka šāds stā-

voklis grozīsies. Možs gars valdīs «Dienas Lapā» arī tur-

pmāk, lai tad arī būtu jāuzņemas viņa sekas. Tautas gods,



tautas labums, tautas manta iet pari visam, gar šiem ir

visiem daļa. Kur bija jāaizstāv tautas gods un labums, tur

«Dienas Lapa» vienmēr bij atrodama pirmā vietā; viņas pa-

gātne lai galvo par viņas nākotni. Nekādas jaunas program-

mas redakcijai šinī maiņas gadījumā nevajag uzstādīt; viņa

tik pūlēsies visiem līdzekļiem palīdzēt pie tautas attīstīša-

nās, sasniegt savus augstākos mērķus visjopilnīgākā un

plašākā mērā. Ja cien. lasītāji manīs šur tur kādus pārgrozī-
jumus, tad tie būs bijuši vajadzīgi avīzes mērķa un satura

daudzuma paplašināšanas dēļ, jo, kā «Dienas Lapa» līdz

šim pastāvīgi augusi dižumā un plašumā, tā viņa arī uz

priekšu augs. Ar laiku izrādījies par vajadzīgu dažu no-

daļu paplašināt, dažu no jauna ierīkot, uz dažām lietām

griezt vairāk vērības pārgrozījušos apstākļu dēļ. Bet par

to visu še nav vieta runāt, cien. lasītājus ar to iepazīsti-
nāsim vēlāk.
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PAR SPIRGTO GARU UN PĀREJAS LAIKMETU

FRAGMENTS NO KĀDAS RUNAS

Daudz jau runāts jaukiem vārdiem; cildinātas bied-

rības un vadoņi, cildināti spēki, kas Zaļeniekus pulcinājuši
biedrībās un kas tos vadījuši uz vienprātību; runāts gan

par miesu, ganarī par garu, t. i., par šo namu un biedrību

vadītājiem v. t. t. Bet tomēr nedz še cildinātās personas

par sevi, nedz še pārrunātās miesas un dvēseles ir tie, kas

Zaļeniekus virzījuši un vēl virzīs uz priekšu; kas to da-

rījis — tas ir pavisam cits kas; tas ir tas spirgtais

gars, kas nu sācis pa visām malām savu uzvaras ceļu.
Šis gars ir pēctecis tam, kas savā laikā vadīja un darbi-

nāja mūsu nelaiķus censoņus Andreju Spāģi un Krišjāni

Valdemāru, tas ir tas brīvais gars, kas toreiz gribēja at-

svabināt tautu no visiem māņiem, kas cēlis mūsu tautas

pašapziņu. Bet vai tad ar tiem panākumiem, ko viņš toreiz

sasniedzis un pie kuriem vēl tagad daži it kā grib apstā-
ties, vai ar tiem jau ir beigas? Nē, tie jāturpina. Un tas

pats jaunais, censīgais gars tad arī iet tālāk un ceļ sev

jaunu ēku.

Tagad grūti laiki. Visi to atzīst. Pat lielākā daļa priekš-

runātāju to darījuši. Tomēr atrodas arī mūsu starpā tādi,

kas to negrib atzīt. Gan jau arī reiz atkal labības cenas

pacelšoties — un tad būšot visam līdzēts.

Bet, kas tā domā, tie domā ar plāksteriem izārstēt vis-

pārēju slimību. Te jāiet tālāk. Un Zaļeniekiem jāatzīst, ka

arī viņi vairs nedzīvo šādā plāksterīšu laikmetā, bet īstā,

nopietnā krīzes laikā. Arī mūsu, latviešu, līdzšinējais saim-

nieciskais pamats, mūsu lauksaimniecība, arī tā tapusi pa-

visam citāda: nelīdz vairs neko laukkopība vien — vajag

pāriet arī uz citiem saimniecības zariem... visur cenšanās

pēc plašāka darba lauka — un tomēr atkal visur neattu-

rami spiežas virsū trūkums. Kā tas saprotams? Tas sapro-

tams, pārdomājot mūsu tagadējo ražošanas kārtību! Mēs



jau vairs neražojam mantas un lietojamas vērtības priekš

savas lietošanas, — mēs esam iestumti, ierauti ar varu

tajā lieliskajā visas pasaules sacensībā — tajā preču
ražošanas straumē, kura tagad visu pasauli apņēmusi. Mēs

tagad esam tanī pašā stāvoklī kā fabrikants, kas ražo pre-

ces un nevis mantas priekš sava paša vajadzībām, preces,

par kurām tas naudu dabūs, kas tam vienīgi vajadzīga.
Arī mēs, arī lauksaimnieki ierauti šajā pašā preču ražo-

šanas straumē. Arī mēs nevis pašu lietošanai audzējam

savu labību — bet naudas iegūšanas dēļ...
Tātad arī mēs esam pārejas laikmetā, un tas ir

grūts. Konkurence savus upurus nelaiž tik viegli vaļā.
Cilvēces attīstība iet uz priekšu pēc augstiem, lieliem

dabas likumiem. Nevis plāksterīši te var līdzēt, ja cilvēce

smok zem šo likumu cietsirdīgajiem cēloņiem. Tikai iepa-
zīties ar viņiem visā viņu lielumā — tas var līdzēt. Tad

tos mācēs pazīt un piemērot.
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PRO DOMO SUA

Jau šodien «Dienas Lapa» saviem cien. lasītājiem un

lasītājām stājas priekšā tādā veidā, kādā viņa iznāks no

jaungada, 1895. g. janv. 1. d., lai ikkatrs pie laika varētu

sev sastādīt pareizu spriedumu. Ar pirmo dienu 1895. g.
«Dienas Lapa» uzsāk savu desmito gada gājumu; viņas

panākumi dod viņai iespēju šo dienu iezīmēt caur to, ka

viņa jo plaši pavairo savu saturu, izlietodama brīvās tel-

pas it sevišķi zinātnisku praktisku rakstu ievietošanai.

Nostaigātais gadu desmits bijis «Dienas Lapai» cīņas
laikmets. «Dienas Lapai» bija jāceļas, un viņa cēlās, lai

tiktu izsacītas un aizstāvētas intereses, kuras citādi drau-

dēja apslāpēt. Apkarot vienpusību un kliķes garu, neļaut

ņemt pārāku pārsvaru vienai, kaut ar stiprākai, bet mazā-

kai daļai vienmēr bijis «Dienas Lapas» uzdevums visu

šo laiku un būs arī turpmāk. Klaji runāt un nebūšanas

gaismā celt «Dienas Lapa» nekad nav baidījusies, viņa
vedusi pastāvīgu cīņu pret miegainību un atpakaļrāpulību,
neļāvusi atdusēties uz iegūtiem lauriem, un viņai par to

netrūka atzinības, gan brīvi izteiktas — vēl nesen pat

presē, kura citādi mums naidīga, — gan piespiestas, kas,

piem., nāca klajā kādā prāvā. Bet saprotams, ka pie tiem,

kas jutās uztraukti miegainībā un kas bijās no klajas pār-

runas, «Dienas Lapa» mantoja no paša sākuma niknāko

naidu. Naids parādījās jau tad, kad tikko vēl taisījās uz

«Dienas Lapas» izdošanu, un šis naids parādījies «Dienas

Lapai» visā viņas gaitā, aizvien spēkā pieņemdamies. Se-

višķi nepatikšanu sacēla, ka «Dienas Lapa» aizvien atklāja

un uzrādīja, kad ideāli centieni, jauki skanoši vārdi tika

izlietoti patīgiem nolūkiem, kad ar viņiem taisīja reklāmu

un ideju pārvērta par veikalu, kad centās nodibināt atse-

višķas, labākas šķiras un savākt visu labumu sevim un

liegt citiem. Visi naida pierādījumi «Dienas Lapu» neno-

gurdināja. Vina nekad nav bijusi pretim «spirgtai, jautrai
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cīņai» — eincm frischen, frohlichen Krieg —, dzīvu domu

izmaiņai par principiem un idejām viņa nekad nav bēgusi,
jo caur šādu domu cīņu vien attīstība tiek uz priekšu.

Atklātība, humors un viegla zobgalība «D. L.» bija palai-
kam asākie ieroči, bet uz to atbildēja pa lielākai daļai

gluži citādiem ieročiem. Atklātība, patiesība un taisnība

pie šiem ieročiem nepiederēja, saprast nelūkoja, bet gan

pārprast. Jo neskaidrāki tika šie ieroči, kad bija aizskarta

tā vieta, kurā beidzas omulība, pēc dzejnieka vārdiem:

Geldpunkt, naudas lieta. Tad ķērās pie līdzekļiem, par

kuriem zemākus vairs nevar iedomāties. Nevainīgākie no

šiem līdzekļiem vēl bija dažādu nevalodu izplatīšana reizē

par drīzu «D. L.» nīkšanu un nar viņas pārmērīgo peļņu
kuru tā negribot dalīt ar saviem dibinātājiem. Šo baumu

izplatītāji gan nebija pārāk asprātīgi, jo avīze, kurai pār-

mērīga peļņa, ko tā neizmaksā kā dividendu dibinātājiem,
bet izlieto avīzes labā, taču nevar tik drīz i/nīkt, bet bija

prese un publika, kur šādām tenkām ticēja. Patiesībā

«D. L.» nav centusies pēc peļņas un dividendēm, sekojot

citiem slaveniem paraugiem, bet izlietojusi visus līdzek-

ļus, lai kuplinātu saturu un paplašinātu savas telpas.

Cīņu «D. L.» nebaidījās, bet reizēm gan pārņēma rie-

bums, kad pret viņu tika lietoti neskaidrie ieroči, kad aiz

tumsas segas no muguras uzbruka. Gan viņi ar to atzīst

savu garīgo bankrotu, nespējību cīnīties gara ieročiem,

bet viņi jau paraduši par to maz bēdāt. Kad šāds riebums

saceļas sirdī, tad vienīgais, kas var atkal pacilāt, ir plūs-
tošā dzīvība, kas manāma visās malās, kur viļņo mūsu

cerības mūsu jaunās paaudzes krūtīs, kas laužas uz āru un

meklē pēc tēliem, kuros ietērpt savus augstos ideālus. Cen-

šanās pēc skaidrākiem ideāliem, kuri vēl nav sametināti

ar skanošu labumu, jaunatraisītais spēks, aizgrābjošs sa-

jūsminājums — aizrauj visu sev līdzi, un, ja var teikt, ka

arī «D. L.» savu daļu palīdzējusi pie šī spēka atraisīšanās,

tad zūd viss riebums, viss nogurums, un prieks ir dzīvot —

eine Lust ist es zu leben, dzīvot un tālāk cīnīties un cen-

sties, jo dzīvot ir cīnīties.

Mūs nebaida, ka ideāls ir tālu un grūti sasniedzams,

toties šis ideāls ir augstāks un cēlāks un vairāk vērts pēc

viņa censties.

Mums nav vajadzīgs un arī iespējams šinī vietā plaši
izskaidrot mūsu centienus. Kas grib ļaut katram brīvi at-

tīstīt savus spēkus un izlietot visas savas tiesības, kas

atzīst, ka nepietiek ar šo tiesību kailu dēvēšanu vien, bet



ka jādod ari iespēja visiem viņas baudīt, kas kultūras pa-
nākumus negrib skaudīgi sagrābt tikai priekš dažiem, —

tas cenšas pēc tā paša, pēc kā mēs cenšamies. Tik daudz

ir pasaulē sāpju un grūtību, un, ja tik dažas var remdēt,

ja tikai spēj aizrādīt, kas būtu darāms, kur meklējams pa-

līgs, ja pat tikai modinātu snauduļus un vārguļus un

teiktu viņiem, ka viņiem nav no mūžības likts snaust un

vārgt, ka viņiem jāceļas un jāsaprot pašiem sevi un ap-
kārtne, ir tad būtu daudz darīts.

Palīdzēt vājajiem gan caur gara pacilāšanu, attīstīšanu

un izglītošanu, gan caur praktiskiem padomiem viņus stip-
rināt un mudināt uz tāļāku patstāvīgu darbību bijis aiz-

vien «D. L.» uzdevums. Par sevišķi svarīgu darbu šinī

ziņā «D. L.» aizvien turējusi to — palīdzēt paskaidrot jau-
nus jautājumus, kas spiežas bez žēlastības katram virsū,

un aizrādīt uz viņu izšķiršanu. Gan literatūrā, gan sadzīvē

šādi jauni jautājumi nav vairs izbēgami un noliedzami, ne

ozoldēli, ne liepu meitas nevar vairs apmierināties tikai

ar līgošanu, tautīgumu un citādu vecu mantu krāšanu; arī

zeltenītēm būs jānoliek ziņģu grāmatiņas un jāņem rokā

nopietnākas. Tādēļ ka «D. L.» apkarojusi dažu pašdarinātu
dižtautiešu pārmērības un nepietikusi ar tukšu tautības

vārdu, viņai liekulīgi pārmet, ka tā apkarojot pašu tau-

tību. Patiesībā viņa tikai prasīja, lai uz iegūtā tautības

pamata iet tālāk un dara darbus — visu labā. Tautības

ziņā mēs visu esam panākuši, kas bija vajadzīgs; ja tagad
vēl tautību uzstāda kā nesasniegtu mērķi, tad tas ir nelo-

ģiski, nevar jau cilvēka galveno uzdevumu atrast mūžīgā

arķeoloģijā un etnogrāfijā, kuras pašas par sevi jau tei-

camas un kurām par labu «D. L.» caur savu etnogrāfisko

pielikumu darījusi vairāk nekā visa cita mūsu prese.

Beigās gribam vēl īsumā minēt kādus vārdus par jauno

iekārtojumu avīzē. Pēc garākiem ievadrakstiem tiks ievie-

totas iekšzemju ziņas, kurām tad sekos ārzemju kronika

līdz ar garākiem oriģināliem ziņojumiem iz ārzemēm par

turienes sadzīvi. Tad aiz vietējām ziņām nāks sevišķa no-

daļa «zinātne un dzīve» ar zinātniski praktiskiem rak-

stiem un sīkām ziņām iz zinātnes lauka, viņai līdzās būs

paidagoģijas nodaļa. Šīm nodaļām piesliesies otra — sī-

kāks feļetons, kurā tiks uzņemtas noveles, skices, sīkāki

stāsti, dzejas utt.

Tik daudz lai mums būtu teikt par sevi, pro domo sua,

mūsu turpmākais darbs, tāpat kā līdzšinējais, pieder vis-

pārībai; vispārība lai spriež.
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IESPAIDI UN ATMIŅAS NO BERLĪNES

Ceļojuma iespaidi un atmiņas jāiesāk no paša pirmā

gala — no atvadīšanās mājās. Tas jau tā parasts, un visi

kolēģi — ceļojumu aprakstītāji — ar «ziņkārīgo ceļotāju»

Nikolaju priekšgalā ņemtu ļaunā vecas parašas nicinā-

šanu. Baltieši sevišķi mīl, ka visu, ko dara, dara «grun-

tīgi». Vecais rīmju kroniķis Alnpekas Dīriķis (N. B. ne

«biedrs») iesāk savus nostāstus par Baltijas iekarošanu —

ar pasaules radīšanu, t. i., vārda pilnā ziņā — no pirmā
gala. Bet pie šī slavenā parauga nevaru pieturēties, tas

man liekas taču drusku novecojies. Ar to būs vienis prātis
laikam ir visvecākās modes piekritējs. «Jāseko laika ga-

ram», tā saka arī mans važonis, skatīdamies pulkstenī un

steigdamies uz staciju.

No pavadītāju puses: «Ardievu, ardievu, ardievu! Pa-

liec vesels! Uz drīzu redzēšanos!»

No manas puses: «Ardievu, ardievu, ardievu. Paliekat

veseli! Sveicināt tantes — tādas un tādas — un onku-

ļus — tādus un tādus» — še nāk sieviešu un vīriešu vārdu

rinda — brīvi pēc kristāmu vārdu saraksta Ulmaņa vārd-

nīcā.

Lakatiņu vicināšana. Cepures pieturēšana, lai vējš to

nenorauj.

Tad reiz brīvs no pavadītājiem.
Bet nu nāk kratīšana. Dūkšana. Tabakas dūmi. Pu-

tekļi — «dienām cauri, naktīm cauri».

Mažeiķi — vagonu pārmaiņa. Gaidīšana. Glāze tējas

ar gaisējādu baltmaizi par 10 kapeikām.
Kašedari — vagonu pārmaiņa, gaidīšana, glāze tējas

ar gaisējādu baltmaizi par 10 kapeikām.
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Virbaļi, troksnis, nesēji, tatāri ar bifštekiem no netē-
rētas ādas.

Eidkūņi, lieliskas telpas, ozola sienas, senvācu stils.

Beigās — Berlīne. Vokzāls piins trokšņa, tvaiku, dūmu,

ļaužu. Nostumj pa trepēm lejā, uzstumj augšā, dara lielu

iespaidu uz mani ar elkoņiem, beigās es uz ielas un

viesnīcā.

Tie ir visi mani ceļojuma iespaidi un atmiņas, un man

šķiet, ka tādi vien var būt dzelzceļa ceļotājam. Kas sakās

taisījis garum garus novērojumus, tas braucis ar iepriekš
apdomātu ļaunu nolūku uz lasītājiem, kā saka sodu likumi.

«Tie ir visi iespaidi? Kas tad tas par ceļojumu aprak-
stu? Jūs neesat nekāds ceļojuma aprakstītājs!»

Nē, neesmu speciālists. Ja jūs tāda meklējat, tad liekat

šo avīzes numuru tūliņ pie malas un pasteidzaties līdzi

Jūsmiņa kgm. Jūs viņu pazīsat pie «dāniskas» izrunas un

atradīsat pie Baltijas vāciešu autoritātēm; nemeklējat to

tik pie dahomietēm, tās nav diezgan smukas.

Ceļojuma iespaidi un atmiņas — nomazgāti, izgulēti;
ausis atkal dzird ne vienīgi vagonu klabēšanu, acis redz

ne vienīgi putekļus, galva ir brīva.

Berlīne ir lielpilsēta vārda pilnā nozīmē. Visapkārt stei-

dzīga, nerimstoša dzīvība. Viss ir lielisks, grezns, acīs krī-

tošs. No visām malām kliedz pretim reklāma milzīgām

figūrām un burtiem no citkārt kailām, plašām namu sie-

nām. Uzbāzīgi spīdošas krāsas pārdotavu milzīgajos logos.
Nami paceļas reibinošā augstumā plašo ielu rindās, —

bet — kas sevišķi patīkami aplūkotājam — katram namam

savs raksturs, katrs savādā stilā celts, neviens neatgādina

vienmuļīgās, visur vienlīdzīgās kazarmas kā jaunsaceltie
nami Rīgā.

Berlīniešiem ir jau zināma mākslas garša, un tie sajūt
zināmu vajadzību pēc mākslas un daiļuma ari ikdienišķā
dzivē. Rīga lepojas jau ar jaunu namu rindu gar teātri un

kanāla malām, vēl vairāk varbūt ar «patriciešu» namiem

gar strēlnieku dārzu. Bet cik maz rīdziniekiem arķitektū-

ras ziņā patīkamu un ievērojamu namu, to viņi paši netīši
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atzīst, ja, piem., vācu avīzes sevišķi aizrāda uz nesen •—

pretim gāzes iestādei pie kazarmērn — celto namu,

pie kura var ievērot zināmu stilu. Taisni šādi nami ar

raksturu ir Berlīnē parasti, kaut gan berlīnieši ir ļoti vei-

kalnieciski un skopi un kaut gan Berlīne pašā Vācijā ne-

būt neskaitās par sevišķi māksliniecisku pilsētu; priekš
mums viņa tomēr tāda ir. Berlīniešus piespiež uz māksli-

nieciskām celtnēm šī «parastība»; visi tā dara, un piemē-
ram jāseko, «nevar taču palikt citiem pakaļ». Smalka ārēja
forma tiek tā par dzīves vajadzību, par to, ko angļi ap-

zīmē ar standard of life.

Bez zināmas dzīves ērtības jeb komforta, no kultūras

dotu dzīves izdaiļojumu un pavieglojumu — dzīve nav

vairs tik patīkama un vēlama dzīvot. Kaut gan tas izklau-

sās paradoksāli un pārspīlēti, — tomēr zināmā mērā tais-

nība, ka kultūra dod arī dzīves laimi. Dzīvot glītā, vese-

līgā pilsētā, dzīvā materiālā un vēl vairāk garīgā rosībā

un darbībā, biežā satiksmē ar garīgi augsti stāvošiem cil-

vēkiem, ar iespēju izmainīt domas pa telefonu un tele-

grāfu pat lielākā attālumā, ar iespēju baudīt mākslu glez-
nās, mūzikā, dzejā un teātrī — vai tā nav arī dzīves laime

un varbūt pat lielākā mērā nekā bezdarbīga, bezdomu un

jūtu, gandrīz augu dzīve, kādu ved nekultūras tautas

«brīvā dabā kā īsti dabas bērni», par ko tik ļoti mēdz

sajūsmināties dzejnieki un dažādi piekusuši kultūras

ļaudis.

Es zinu, tūliņ pārmetīs, ka taisni lielpilsētās salasoties

viss «cilvēces posts un vārgs», nabadzība un sērgas. Bet,

ja tiešām posts un vārgs ārpus lielpilsētām būtu tik ievē-

rojami mazāki, iz lielpilsētām visi drīz vien izstaigātu uz

«laimīgām malām». Vidzemē, kā izrādījās pēdējā ļaužu
skaitīšanā, iedzīvotāju skaits gājis mazumā, tikai Rīgā
audzis. Vaina tā, ka daudzi aizgāja no «laimīgās lauku

dzīves» projām. Ne visi aizgāja uz Rīgu, liela daļa nome-

tās arī Krievijā, un nevar taču visus tos saukt par viegl-

prātīgiem ļautiņiem, kas aizgāja uz Rīgu. —

Lielpilsētu dzīve vēl attīstīsies, un nav iemesla domāt,

ka uz ļauno pusi; tad kultūras panākumi tiks baudāmi aiz-

vienu plašākās aprindās. Arī šo aprindu standard of life,

dzīves vajadzību un prasījumu mērs tiks aizvienu aug-

stāks un iespēja viņu apmierināt aizvienu lielāka.
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Berlīniešu prasījumi kultūras ziņā ir jau samērā diez-

gan augsti; svešam aplūkotājam ārējās parādības vispirms
krīt acīs.

Berlīnē viss reprezentējas, sākot rio pilsētas pašas. Pati

pilsēta reprezentē Vāciju, tādēļ arī ilgāk uzkavēsimies pie
Berlīnes; katrs pilsonis — berlīnietis reprezentē atkal Ber-

līni. Berlīne uzstājas lepni, lieliski, grezni. Viņa ir pirmā
lielpilsēta Vācijā un ļoti mīl saukties par pasaules un par
miljonu pilsētu. Viss viņas mērķis sacelt ievērību — Vā-

cijas valstīs un ārpus robežām. Viņa grib līdzi būt Parīzei;
šī vācu tā sauktā Erbfeinda, «iedzimtā ienaidnieka», pil-
sēta visvairāk riebj Berlīnei, un tai viņa visvairāk cenšas

pakaļdarīt, kaut gan ar diezgan neievērojamiem panāku-
miem. Berlīne grib līdzi būt arī Londonai, Ņujorkai, Pē-

terburgai.

Berlīne gribētu imponēt: sacelt apbrīnošanu — visā

pasaulē; ja tas neiet, tad vismaz Eiropā. Ja arī tas neizdo-

das, tad Berlīne apmierinājās ar to, ka vismaz imponē
vāciešiem, izrāda tad prūšu sugas pārākumu pār citām

vāciešu ciltīm, ja jau nav iespējams izrādīt vācu sugas

pārākumu pār visām pasaules tautām. «Deutschland,
Deutschland ūber Ailes, ūber Ailes m der Welt» — Vā-

cija, Vācija pāri visam, pāri visam pasaulē — no Hofmaņa
fon Fallerslebena laikiem arvien vairāk spoko vācu filis-

tru — patriotu galvās. — Taisnību sakot, līdzīgus spokus
redz vai visu tautu filistri — patrioti, bet laikam neizrāda

tik klaji. Un otru «taisnību sakot»: vecais H. fon Fallers-

lebens pats šo Deutschland ūber Ailes nebūt nebija do-

mājis kā vācu pārākumu pār pasauli šovinistiskā nozīmē;
Fallerslebens bija vecs 1848. gada revolucionārs. Viņa
vārdu jēgumu sagrozīja «patrioti».

Berlīnei ir svarīgs, praktisks iemesls imponēt. Veikala

valodā varētu teikt, ka Berlīnei jātaisa reklāma Prūsijai
un visvairāk jaunajai vācu ķeizara valstij, kura tikai di-

vus gadus atpakaļ svinēja savu 25 gadu pastāvēšanu. Gal-

vaspilsētai jāizrāda jaunās valsts varenība un bagātība.
Pašu mājās, sevišķi Dienvidus Vācijā, ļaudis vēl nav pil-

nīgi pārliecināti, ka prūši ir visu vāciešu zieds. Tā laikam

izskaidrojas berlīniešu naivi pieticīgais prieks, kad tie

redz, ka Berlīnes brīnumi plati atpleš muti kādam provin-
ciālim no laukiem.



Vislabākais līdzeklis imponēt, sacelt pret sevi respektu,
bijību, ja arī ne cienību — ir prūšiem viņu karaspēks.
Prūsijā un arī Berlīnē, kura taču negrib būt tikai prūšu

pilsēta, bet starptautiska pasaules pilsēta, stipri var manīt

visās dzīves parādībās militārisma, kara interešu un kara-

spēka valdīšanas iespaidu. Visur spīd pretim zaldātu dzel-

tenās misiņa pogas un metāla smailie gali uz kaskām, t. i.,

uniformas bruņu cepurēm. Virsnieku kārta sabiedrībā ir

visvairāk cienītā; prūšu leitnantu lepnībai un pašapziņai

gandrīz nav robežu. Uniforma un zobens arī rēgojas pretī
pat iz mākslas un zinātnes. Gleznojošā mākslā kara un

dažādu parādu un svētku skatu tēlotāji gleznotāji ieņem

pirmo vietu, kaut arī tie mākslas ziņā nebūtu diezin cik

ievērojami. Antons f. Verners, kurš sevišķi iemanījies pa-
rādu ainās, stāv arī mākslas oficiālās iestādēs pašā priekš-

galā. Leitnanti uz skatuves tā tik vien spēlējas ar vācu

jaunkundžu sirdīm un lauza tās kā spēles lietiņas. Pazīs-

tamā figūra «Veilchenfresser», protams, ir leitnants. Pat

nopietnu dramatisku rakstnieku lugās reti iztiek bez leit-

nanta vai vismaz cita kāda uniformēta varoņa. Dzejnieks
Detlevs f. Lilienkrons par savu dzejnieka slavu pa lielai

daļai var pateikties tam apstāklim, ka pats ir leitnants,

turklāt iz iecienītiem jātniekiem, un viņa dzejas grozās ap

leitnantu jokiem un nometņu dzīvi, «nav aizņemtas no

domu bāluma», kā Heine saka; domāšana un idejas tiešām

nav Lilienkrona darīšana.

Ari visas zinātnes smagi sajūt šo militārisma iespaidu.
Militārisms varbūt pa lielākai daļai vainīgs, ka pēc

«lielā kara» un uzvaras 1870. g. pret frančiem — neska-

toties uz lielisko sajūsmināšanos un patriotisma uzliesmo-

šanu — nenāca vācu dzejas, mākslas, zinātnes un vispār
visas garīgās dzīves atmošanās un pacelšanās, kuru gai-

dīja ar tādu pārliecību un tādām cerībām. Laikam īsta

māksla un zinātne nemīl staigāt ar pikelhaubi, prūšu zal-

dātu cepuri galvā. Bet uzvaras priekā vācieši domāja, ka

taisni uniforma visu pacels, jo Kleider machen Leute (drē-
bes dara cilvēku); un tā viņi uniformēja mākslu un zi-

nātni. Tagad tad arī ir visur priekšgalā īsti viduvējības

spēki — dzejā Ernsts f. Vildenbruhs, kurš uz pasūtī-

jumu raksta vienu lugu patriotiskāku par otru; māk-

slā — A. f. Verners un tamlīdzīgi «mākslas profesori»;
zinātnēs atkal profesori, kuru lielākais nopelns dažā-

das goda zīmes — sarkanie un melnie ērgļu ordeņi uz
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krūtīm; filozofijā — E. f. Hartmanis, kurš zina un

raksta sekli-viduvēji par visām lietām un «vēl dažām ci-

tām». — Bet arī tiešām ievērojami rakstnieki, kā, piem.,
dzejnieks filozofs Nīče (Nietzsche), nemanot savā domā-

šanā stāv zem prūšu militārisma iespaida. Nīčes «Ueber-

mensch» (pārcilvēks) ir nofotografēts no 1870. g. kara uz-

varētāja. Nīče pats bijis leitnants jātniekos.
Militārisms nomāc īsto, brīvo mākslu un zinātni, un

vācieši taču agrāk bija tik lepni uz šo savu «freie Kunst

und freie VVissenschaft». Māksla un zinātne gan arī tagad
paliek; viņas vajadzīgas vismaz reprezentācijas un deko-

rācijas nolūkiem. Nekur tik labi nenoprot šo patiesību kā

taisni Berlīnē. Berlīne ņēmusi visas mākslas palīgā grez-

noties, un viņa ir lepna un grezna pilsēta, viņa spoži re-

prezentē Vāciju un militārismu.

Tikai ja dziļāk ieskatās visā spožumā un lepnumā, tad

var atrast, ka daudz kas še nav īsts, aiz dažas spīdošas
čaumalas nav krietna kodola, ka viss it kā sarīkots uz ātru

roku, it kā «fabrikas viegls darbs», kā pie mums saka

pamatīgie amatnieki. Aiz dažiem vizošiem, milzīgiem lo-

giem uz ielas ir sīkas, mazas bodelītes, kuru viss preču

krājums izstādīts logā. Dažs lepns kungs un kundze uz

ielas, pārnākot mājā, paliek par gluži trūcīgiem, izbadēju-
šiem ļautiņiem. Daža vaska dahomiete ir īsti pa garšai da-

žam «ceļotājam», bet, kad viņš ieiet iekšā, viņš ar rūg-
tumu nomana, ka velti zemē nosviedis 30 feniņus. «Mehr

Schein als Sein» (vairāk izlikties nekā būt) — spīdēt — ir

berlīniešu devīze. Spīdoši apzeltīta, bet ne skaidra zelta ir

pat dzeja un zinātne, kā mēs redzējām. Roberts Kohs par

saviem baciļiem dabūja miljonu marku, bet vispirms — ne

viņš bija pirmais šo baciļu atradējs, bet gan mūsu tautietis,

nelaiķis lielmanis, un tad — pret diloni taču vēl aizvien

nav līdzekļa.

Pasaules pilsētas lomā Berlīne ir vēl gluži nesen ieti-

kusi; vēl viņa īsti nav pieradusi pie sava jaunā goda. Ber-

līne ir «parvenu» miljonu pilsētu starpā — puskokalēcējs,

nesen ar lielisku spekulāciju bagāts un lepns ticis veikal-

nieks. Šī riskētā, bet laimīgā spekulācija bija vācu-franču

1870. g. karš. Parvēnija raksturs stipri manāms pašā pil-
sētā un viņas iedzīvotājos. Kā parvēnijs Berlīne un berlī-

nietis mīl sevišķi zeltu; tas tiem vajadzīgs reklāmas

dēļ, kā arī jauniem lieliem veikaliem, kuri nesen nodibi-
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nājušies. Zeltā laistās Berlīnes uzvaras stabā Viktorija (uz-
varas dieve); zeltījumiem krustoti-šķērsoti jaunā valsts

saeimas (Reichstag) nama jumti; zeltījumi iemīļoti pat pri-
vātās atklātās iestādēs: tā jaunais krāšņais Theater des

VVestens bagātīgi zeltīts. «Empire» stils tiek iecienīts kā

pie Napoleona 111, kuru arī mēdza saukt par parvēniju.
Bet franči ir visvairāk kultivēta tauta, un «vācu kultūru»

noliedza lielākais vācu gars Gēte; Gēti tagad atkal ar nik-

numu noliedz šo laiku vācu lielākais filozofs Nīče. — Vis-

ātrāk izdodas pieņemt smalkas kultūras veidu — ārējā
formā. Pēc tā vispirms cenšas Berlīne un berlīnietis. Jau

agrāk minēju, ka Berlīnē ir zināma mākslas garša un vaja-
dzība pēc mākslas; tikai jau šī garša vēl parupja, ne tā-

lumā nevar stāties līdzi, piem., Parīzes garšai. Berlīnieši

paši kā mākslinieki, piem., gleznotāji, neražo nekā sevišķi

ievērojama; viņi drusku sekli, staigā iemītas tekas, saprot

tik sīku sentimentalitāti, par ko vēl itin nesen atpakaļ žē-

lojās pašas Berlīnes avīzes, kad bija runa par berlīniešu

gleznu izstādi.

Berlīnes vēsture un tagadējais raksturs spilgti attēlojas
viņas iedzīvotājos. Berlīnietis jūt vajadzību reprezentēties.
Viņš ģērbjas glīti, savu dzīvokli uzpoš glīti. Kaut gan ļoti

strādīgs un paskops, tomēr labprāt bauda dzīves ērtības.

Viņš mīl paskatīties un pats parādīties, apmeklē bieži

teātri, koncertus, priekšlasījumus un runas. Satiksmē un

sadzīvē viņš pārsteidz ar savām patīkamām, smalkām, ne-

liekuļotām formām, sevišķi ja kāds ir iepriekš pie sevis

izbaudījis visu bezgalīgo «prūšu rupjību», kuru pat pie
labākās gribas nevar vairs saukt par mīļu atmiņu no dzim-

tenes ārēm un ielām. Turklāt šie prūši vēl visā nopietnībā

apgalvo, ka viņi esot īsti «labsirdīgi». Ich bin sackgrob,
aber was ich sage, kommt von Herzen. (Es esmu rupjš kā

ogļu maiss, bet, ko es saku, tas nāk no sirds.) Tas atgādina

bakalaureja vārdus «Faustā», ka vācietis melojot, ja esot

pieklājīgs. Bet berlīnietis nav prūsis vien, viņš ir kos-

mopolīts, pasaules pilsonis.

Vācijā berlīnietis ir daudzināts un skaitās par bīstamu

savu zobgalīgo piezīmju dēļ. Viņam daudz tā sauktā «ve-

selā prāta» un humora, un īsts berlīnietis uz to ir lepns.

Lepnība un liela pašapziņa vispār tūliņ nomanāma pie
berlīniešiem, bet tā tiek mīkstināta ar humoru un ir arī



savā ziņā dibināta. Berlīniešiem tikai Berlīnē vien ir viss

labs — kā īriem tikai Īrijā. «Es is ja Ailes da, es is nich

wie bei arme Leute» — «te viss ir, te nav kā pie nabaga

ļaudīm,» saka lepnais berlīnietis. Pašapziņa un rosīga dar-

bība dod berlīnietim patstāvību raksturā un pārliecību par

savu spēku. «Was der Mensch braucht, muß er haben;

kriegt's auch.» «Kas cilvēkam vajadzīgs, tas tam jādabū;
dabū ar'» — tas ir raksturīgs berlīnieša teikums par viņa

paļaušanos uz paša spēkiem. Bet, neskatot uz visu viņa

laipnību un labsirdību, ar viņu veikala lietās acis jātur
vajā; berlīnietis to tura par patīkamu joku otru apmānīt.

Ar savu pašapziņu un pašdarbību Berlīne arī tiešām

panākusi, ko gribējusi. Viņa gribēja būt pasaules un mil-

jonu pilsēta un ir arī; viņai kopā ar lielajām priekšpilsē-
tām ir gandrīz 2 miljoni iedzīvotāju (ap 1 800 000). Was

der Mensch braucht, mu|3 er haben; kriegt's auch. Viņa

gribēja imponēt un imponē. Uz svešnieku atstāj lielisku

iespaidu jau tūliņ varenais riņķu dzelzceļš (Ringbahn),
kurš stiepjas taisni caur visvairāk apdzīvoto pilsētas daļu
un visapkārt pilsētai — apmēram vienas etažas augstumā,
uz lielām velvēm, pa kuru apakšu iet ielas. Ne kājnieku,
ne zirdzinieku satiksme netiek traucēta, un tāpat dzelzceļa
braucieni nekavēti var riņķot. Ar apbrīnojamu akurātību

ik pa 5 minūtēm un vēl biežāk atnāk braucieni ar pilnu

sparu un bez satricinājuma uz vietas tiek apturēti; par

minūti vagoni tukšojušies un atkal pildījušies, un brau-

cieni atkal aizšņāc. Nelaimes gadījumi aiz pārskatīšanās
vēl nav notikuši, kopš ceļš pastāv.

Imponē varenās būves, kā reihstāga nams, daudzās

greznās baznīcas — kā, piem., tikko pabeigtā dārgā baz-

nīca par piemiņu ķeizaram Viļumam I, — teātri, atklātās

iestādes, elektriskie dzelzceļi, lielie dārzi, daudzie kanāli,

kas piedod Berlīnei līdzību ar Pēterburgu. Tikai Berlīnei

cits raksturs, viņa nav tik oficiāla, vairāk veikalnieciska.

Ja Pēterburgu var salīdzināt ar senas, bagātas dzimtas

galma lielmani, tad Berlīni ar nesen cēlušos miljonāru —

lielveikalnieku. Raksturīgas priekš Berlīnes ir divas lielā-

kās ielas — lepnā un skaistā parādes iela «Unter den

Linden», «zem liepām», līdzīgi Pēterburgas Ņevska pro-

spektam, tikai pušķota 4 garām liepu rindām, — un Frid-

riha iela ar savu apreibinošo veikala kustību. Svešnie-

kam krīt acīs lielais daudzums mākslas pieminekļu. Ber-

līne gribēja būt skaista pilsēta un ir. — Es is ja Ailes da,

es is nich wie bei arme Leute!
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VĒSTULES NO BERLĪNES

I

Berlīnē 28. decembrī, 1896. g.

Pašulaik ziemas svētki. Klusums valda visā Vakar-

eiropā un aiz lielajām jūrām. Miers virs zemes un cilvē-

kiem labs prāts. Mūžīgi steidzīgais veikala darbs un dru-

džainais uzbudinājums maizes dēļ liekas uz mazu brītiņu

mitējies; nogurušās rokas atlaižas, domu sakarsētās sma-

dzenes veldzējas, tūkstoš sīko, grauzošo raižu izklīst par

miglu un sīko, visai nepatīkamo lietutiņu Berlīnē, kas še

izpilda mūsu noteiktās, skaidrās, saltās ziemas vietu.

Pašās pēdējās dienās darbs bija visniknāks, nauda

apgrozījās visātrāk; nu viņa kā dūņas samaisītā ūdens

traukā nogulusies savās vietās, pievilkta visvairāk atkal

tur, kur viņas jau līdz šim vairāk bijis. Ziemas svētku

veikali visu cauru novembri un decembri izlietoja daudz

darba spēka, tā ka stipri pamazinājās to roku skaits, ku-

ras ir piespiestas atpūsties bez noguruma, neatrazdamas

darba. Šie tūkstoši priecājas par negribētās atpūtas —

kaut arī īso — pārtraukumu, bet jau janvārī un februāri

atkal tūkstoši no viņām karāsies gurdeni pie sāniem,
kad veikaliem pienāks pēcsvētku klusums. Un tomēr šie

ļaudis samērā vēl laimīgi, jo ir vēl citi tūkstoši, kuri pašā
svētku darba uztraukumā stāv nomaļu, kurus neviens

neaicina talkā, pēc kuras nāk mielasts un miers virs ze-

mes un cilvēkiem labs prāts. Šo tūkstošu Berlīnē vien, pēc
oficiāliem skaitļiem, no 1 809500 iedzīvotājiem ir 60 072;

no tiem 40 000, kas bija darba spējīgi, bet darbu neat-

rada (trešā daļa atskaitāma uz darba nespējīgiem, sli-

miem, kropļiem utt.). Visā Vācijā to «darbanēmēju»

skaits, kuriem nebija darba, 2. decembra dienā 1895. gadā
sniedzās līdz 771 005; no šiem tikai 217 356 nestrādāja
aiz darba nespējības, kamēr 553 640 bija darba spējīgi.
Šie oficiālie skaitļi ir ņemti iz valdības izdotiem pār-
skatiem par darba jautājumu. Tālāk par to runāt nav še
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vietā, jo mūsu priekšmets šinī reizā ir miers un labs

prāts. —

Ziemas svētkiem Vācijā ir lielāka nozīme nekā citās

zemēs; še viņi ir tas, kas pie mums Jāņu diena, mīļākie
svētki visā gadskārtā. Ziemas svētku eglīti arī mūsu dzim-

tenē dedzina dažā labā namā, bet šī ieraša ir no svešat-

nes ieviesusies un nav īsts māju bērns. Vācijā ziemas

svētki ir tikuši par vispārīgiem bērnu svētkiem, bet vēl

piepaturējuši veco dabas svētku nozīmi. Spīdošā ziemas

svētku eglīte attēlo ziemas saules vērsumu, no jauna
mostošos dabu un iestaro cerību uz jaunu dzīvi garajā
ziemas naktī.

Šī svētku nozīme dara viņus mīļus arī tiem, kuriem

citādi nav iemesla priecāties par svētku atpūtu. Ja arī šo

ļaužu pašu dzīvoklī nemirdz eglītes simtu gaismiņas, tad

ikkatra degoša eglīte svešā namā, kas pa logu ārā spīd,
stāsta šiem ļaudīm par viņu garo ziemas nakti un par
mostošos, jo drīzi mostošos dabu, jo saule jau vērsusies

uz pavasara pusi. Nākošās pavasaras simbols rada viņos

visos vienādas domas un cerības, liek viņiem pacelties

pāri par ikdienību un sajust kopību ar sāpju brāļiem
mierā un cīņā. Kas vēl pats nebūtu pacēlies uz kopības
domu, to tekošā atklātā dzīve negribošu uz to velk. Sa-

biedriskā cīņā arī pašos miera svētkos nav miera. —

Politikā vispārim svētkos iestājas klusums, un par

teātriem arī nevar sacīt, ka tie būtu pasnieguši ko se-

višķu un jaunu. Pa lielākai daļai tiek atkārtotas tās pa-

šas vecās, pazīstamās lugas. Viņas neaizskar arī «pilno
cilvēku dzīvi», kā saka Gēte, un tādēļ tām arī trūkst vis-

pārēja, elektrizējoša iespaida, izņemot Hauptmaņa «Vē-

verus», kuri divu gadu laikā Berlīnē tā sauktā «Vācu

teātrī» dienu pēc svētkiem piedzīvoja savu 200. izrādi

un no izpārdota nama katrā cēlienā tika saņemti ar au-

gošu sajūsmību.

No tā paša rakstnieka nule iznāca drukā un tika izrā-

dīta, fantastiska, pantmēros sarakstīta drāma «Nogri-
mušais zvans». — No nepanesami asās patiesības

gaismas, kura viņa «Vēveros» un «Priekš saules lēkta»

apspīd riebīgi šausmīgos dzīves skatus un no bada izvār-

gušus ģīmjus, Hauptmanis savā jaunākajā darbā iegrie-
zies burvīgā teiku meža krēslā, kur mēness staru vizumā

pasaku būtnes bez noteiktības vijas viena caur otru. Vai

šis ir varbūt kāds atpūtas gabals, kurā rakstnieks, dzī-

ves maldū noguris, meklē atveldzēties sapņu valstī un
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tādēļ saka: «Lai strautiņi cilvēkiem dzen dzirnas un mazgā

veļu, kas tev pie viņiem jādara?» — Vai tas meklē vietu,

kuru vēl nebūtu aizsniegušas vispārējas cilvēces sāpes un

ciešanas, un tam jāpārīiecinājas, ka šīs sāpes mīt dziļi

zemes mātes krūtīs, tāpat kā nogrimušais zvans atskan

jūras dzelmē? Man še nav nolūks dot kritiku par šo

Hauptmaņa darbu, jo «Mājas Viesa Mēnešraksts» solījies

par visiem jaunākiem literāriskiem ražojumiem pasniegt
kritiskus pārspriedumus un tādēļ arī šo dzejas drāmu

zinās pienācīgi apsvērt. Gribu tikai cien. lasītājus tuvāk

iepazīstināt ar drāmas saturu, jo Hauptmanis* ir viens no

jaunlaiku galvenākajiem vācu rakstniekiem, ap kuru inte-

resējas visa modernā literāriskā pasaule.

«Nogrimušā zvana» ideja savienojas lugas galvenajā

personā — zvanu lējējā Indriķī, kurā piemīt fantas-

tiska cenšanās pāri par ikdienību arvien pēc kā jaunāka,

plašāka. Šaura ģimenes dzīve, bērni un sieva Indriķim

nespēj dot apmierinājumu, kaut gan pēdējā nebūt nav

nespējīga viņam līdzi censties un to saprast, ko viņa pati
izsaka: «Tu mani no tumsas izrāvi, ar spēju roku tu manu

pieri atgriezi pret gaismu.» Viņa arī mīl savu vīru vairāk

kā savu dzīvību, bet viņš to atraida no sevis pie bēr-

niem, norādīdams, ka tie esot sievas vienīgā pasaule. Tā

viņš pats ar savu gribu paliek vientulis un nu pilnīgi no-

dodas savai mākslai, zvanu liešanai, zvanos viņš ielej
visu savu spēju, savu dvēseli. —

Visi ir pārsteigti no brīnišķīgi tīrajām metāla skaņām
un saka, ka viņa jaunlietie zvani skanot — «it kā viņos

eņģeļu kori dziedātu». Vienīgi meistaru pašu neapmierina
viņa darbs, viņš vēl nav īsto panācis, jo «zvans skan tikai

lejās, viņš neskan kalnos». Kad jauno zvanu grib aizvest

uz kalnu baznīcu,, caur kādu nenovīdīgu meža garu iejauk-
šanos notiek nelaime, rati salūst, un zvans iegāžas ezerā,
tūkstoš asu dziļumā, viņiem līdzi gāžas ari — vai nu ar,

vai bez nolūka — pats meistars. Bet nāve viņam nav no-

lemta, krītot tam izdodas saķert kādu meža ķiršu zaru

un tā izglābties. Bez spēka un jaudas tālāk streipuļodams,

viņš nonāk nepazīstamā kalnu apgabalā, kur tas, zaudē-

dams samaņu, nokrīt.

Šo apgabalu apdzīvo daiļā meža meita Rautendeliņa

līdz ar savu vecmāti burvi. Bez viņām tur mājo ari vēl

meža vīrs ar āža kājām un ūdens vīrs — vārdā Nikel-

* Pēc mūsu domām, tas no tagadējiem vācu rakstniekiem ir vis-

ievērojamākais. Red
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manis; viņi neieredz cilvēkus un meklē tiem darīt visādu

ļaunumu. Ūdens virs tīko pēc skaistās Rautendeliņas, viņš
vienmēr paceļas iz akas viņas durvju priekšā un izsaka

tai kurkstošā varžu balsī glaimus, bet skaistā Rautende-

liņa ir pārgalvīgs dabas bērns, kura tikpat ūdens, kā

meža vīru tikai visādi izkaitina. Pa mežu ar citām biedre-

nēm rotādamās, viņa cilvēka nopietno dzīvi, tā sāpes un

asaras nepazīst un pirmo, dziļāko iespaidu tikai dabon,
ieraudzīdama bez samaņas guļošo zvanu lējēju; arī Indri-

ķis, no ģīboņa pamozdamies un no viņas skaistuma aiz-

grābts, notur to par kādu sapņu parādību. Atkal tas slīgst
ģībonī atpakaļ un tiek tad no sādžas mācītāja, kurš ar

citiem kopā viņu meklējis, mājā pārnests.
Kad Indriķis atkal atmostas, tas redz, ka jaukais sap-

nis ir izgaisis, un tumšais izmisums viņu sagrābj no

jauna. «Ak, kam vēl elpoju!» viņš izsaucas, «viss mans

mūžs ir it kā atvadējusies dzira, kura ārā lejama; lai es

vēl spētu dzīvot, man vajadzētu otrreiz tapt jaunam!» —

Un šī jaunība nāk tiešām Rautendeliņas veidā. Pārģērbu-
sies par sādžas jaunavu, tā ienāk zvanu lējēja mājā, un,

kamēr Indriķa sieva aizgājusi ārstu meklēt, Rautendeliņa
vāra slimajam burvju dziru, no kuras tas, tikpat kā no

viņas klātbūtnes, atgūst visus jaunības spēkus atpakaļ.
Šinī atjaunotā dzīvē Indriķis pieder savai glābējai,

viņš dzīvo pie viņas augsti kalnos; visas saites ar senāko

dzīvi un viņa ģimeni ir sarautas. Rautendeliņas mīla tam

visu atsver, tā gādā tam neizmērojamu garīgu un laicīgu

bagātību. Visi dārgakmeņi un zelts, kas vien slēpjas kalnu

iekšā, viņam pieder, mazie kalnu pundurīši gaida paklau-

sīgi uz viņa pavēlēm, lai kaltu un veidotu metālu pēc viņa
patikas. Karstā darbā viņa gars paceļas it kā spārnos,
tēls pie tēla drūzmējas viņa fantāzijā, veids pēc veida

plūst iz viņa dvēseles. Viņš grib uzcelt svētnīcu priekš
visas cilvēces, kuras brīnišķie zvani lai vēstītu jaunas

gaismas piedzimšanu pasaulē.

Šinī sajūsmībā kā neskaņa viņu pārtrauc sādžas mā-

cītāja ierašanās, kurš to nācis biedināt no ļaunām ļaužu
valodām. Mācītājs uzskata Rautendeliņu par visas nelai-

mes cēloni, «burvi un velna būti»; viņš atgādina zvanu

lējējam, lai tas grieztos atpakaļ pie sievas un bērniem,

un sludina, ka varētu reiz nākt diena, kur noklīdušais

sāktu just nožēlošanu un nolādētu pats sevi, savu darbu

un visu. Bet Indriķis atbild ar lepnu straujumu, ka tas

tikpat maz varētu notikties, kā viņa nogrimušais zvans
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spētu vēlreiz zvanīt. «Viņš tiešām jums atkal skanēs,

meistar, domājiet pie manis!» ar šiem vārdiem mācītājs

no viņa atvadās.

Indriķis turpina savu iesākto gaitu, bet ar laiku kā ru-

dens šalkas iezīžas viņam kaulos; uzbudinājuma drudžai-

nais pulss sāk sist lēnāki, un visa Rautendeliņas mīla ne-

spēj aizdzīt nogurumu. Arī ārējie ienaidnieki, uzbudinā-

tie sādžas ļaudis, uzbrūk viņu miteklim. Indriķim izdodas

tos atsist; viņa spēks atkal uzliesmo, bet tikai uz īsu brīdi.

Drūmie sapņi tam atkal mācas virsū. Iz tālienes tikko

dzirdamas atskan kādas zvana skaņas, kas Indriķim liek

nodrebēt. Balti miglas audi kāpj no lejas uz augšu, un

viņos Indriķis ierauga savus bērnus, tie nes smagu trauku,

pilnu ar — mātes asarām, kura pati guļ apakšā pie ūdens-

rozēm. Nogrimušā zvana skaņas pieņemas, skan diktāk un

skaļāk, no dzelmes uz augšu plūzdamas, dun un dārd it

kā tūkstoš pulksteņi... Kā bez jēgas Indriķis gāžas pro-

jām, atgrūzdams Rautendeliņu, kura viņu grib aizturēt...

Paiet atkal laiks, un Indriķis griežas atpakaļ, bet jau

par vēlu — Rautendeliņa savā izmisumā ir akā galu mek-

lējusi un nodevusies ūdens vīra rokās. Zvanu lējējs, sa-

triekts miesās un dvēselē, pazīst tikai vēl vienu vēlē-

jumu — viņu atkal redzēt. Rautendeliņas vecmāte tam

šo vēlējumu grib izpildīt, bet tam iepriekš jāizdzer trīs

glāzes, pildītas ar baltu, sarkanu un dzeltenu vīnu. Pirmo

glāzi tukšojot, atgriezīšoties viņa vecais spēks, ar otro

glāzi — viņa gaišais gars, bet, — kas šīs divas dzēris, tam

jādzer arī trešā — ar nāves zālēm. Otro glāzi pie mutes

likdams, Indriķis redz Rautendeliņu, kura bālā mēness

gaismā paceļas iz akas. Pēdējo reizi tā viņam vēl tuvojas,

pasniegdama nāves kausu, — un, rīta blāzmai apvārsni

krāsojot, Indriķis mirst viņas rokās.

«Nogrimušais zvans» jau vairāk reizes izrādīts Berlī-

nes «Vācu teātrī», galvenākās lomas — zvanu lējējs Indri-

ķis un Rautendeliņa — tika tēlotas no slavenajiem māk-

sliniekiem Jozefa Kainca un Agneses Zormas, kura arī

Rīgas publikai pazīstama, piemēram, kā «Noras» tēlotāja.

и

Berlīnē 31. janvārī, 1897. g.

Miglainais, pasiltais laiks, kāds bija priekš un pēc zie-

mas svētkiem, uzreiz pārgājis stingrā ziemā. Berlīnieši,

kādā rītā atmodušies, ieraudzīja, ka Reomira grādu rādī-
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tājs no trim grādiem virs nulles bija kritis desmit grādu
zem nulles; viņi iesāka lādēties: «Donnervvetter! Die

grimme Kālte!» (Sasper velns: kas par niknu salu!) Pil-

sētas dzelzceļa vilcieni pa stundas ceturkšņiem nosebojās,
un vagonu logu rūtis bija no ledus aizvilktas, tā ka kon-

duktoriem pret šejienes paradumu staciju vārdi bija jā-
izsauc. Lielais sniega daudzums, kurš sekoja salai, trau-

cēja daudzkārt zirgu dzelzceļa braucienus -un aizkavēja
bieži vilcienu satiksmi starp Berlīni un provinci. Arī Spre-
ias (Spree) upe pārklājās ar biezu ledus segu, un slido-

tājiem par lielu prieku sākās slidu skriešana.

Jo skaists skats redzams vakaros uz upes, kad neskai-

tāmas elektriskas ugunis atspoguļojas ledū it kā slīpētā
kristālā un daiļās slidotājas, kuras pie mūzikas skaņām

savos greznajos kostīmos viegli vijas viena caur otru,

varētu noturēt par kādām teiku būtnēm, ja skats nejauši
nevērstos uz viņu — kājām: Berlīnes nāras ir apbalvotas
ar vareni lielām un platām kājām; arī pašas tās ir tāda

skaistuma, ka mūsu Baltijas dāmas, salīdzinot, ar viņām,

varētu vai visas saukt par skaistulēm. Bet miesīgas ne-

pilnības tās tiecas izlīdzināt ar spožām, kaut gan pārspī-
lētām tualetēm. īpaši augstas kārtas dāmām slidotava ir

uz laiciņu jo patīkama pārmaiņa pret gludo dejas zāles

parketu, jo tās še var rādīties atkal savādos kostīmos.

Vienīgi zemajiem ļautiņiem uzbrukušais saltums at-

nesīs maz prieka. Būves darbi, kuri lielai daļai no tiem

dod maizi, pavisam apstājušies. Gan to vietā pierādies
cits darbs — ielu tīrīšana un sniega novešana, bet šāds

darbs ir nepastāvīgs; tā, piemēram, vakar bez namiķiem

tika vēl pieņemti kādi divi tūkstoši strādnieku, kurus

šodien atkal atlaiž. No tā vien var nojaust, cik daudz

dīkā stāvošu roku gaida, lai varētu pieķerties pie kaut

kāda darba. Tādēļ arī nakts patversmes un sildīšanās

vietas no apmeklētājiem ir pārpildītas. Jau stundām tie,

garās rindās sastājušies, klabošiem zobiem gaida uz

durvju atvēršanu. Daudzi no tiem pavisam nepilnīgi ap-

ģērbušies, zābaki bez zolēm, un zem kājas ar šņori pie-

stiprināts kāds lupats vai papīrs. Dažiem pat ne krekla

nav mugurā un caur saplīsušajām skrandām var redzēt

kailas miesas. Bet telpu trūkuma dēļ tikai mazākā daļa

no tiem var tapt uzņemta patversmēs. Nupat, kad kāda

no lielākajām patversmēm pie Aleksandra laukuma tika

atdarīta, to drīz pildīja 1200 apmeklētāju. Bieži sablīvē-

tiem vienam pie otra — tā viņiem nakts jāpārlaiž spie-
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došā gaisā, un no rīta tie atkal tiek izraidīti ārā, sal-

tumā — bez darba, bez maizes. —

Izgājušā gadā pilsētas patversme tika apmeklēta no

283 487 vīriešiem un 13 433 sievietēm; skaitļi ņemti no

oficiālām valdības statistikas ziņām. Kādas jaunas pat-
versmes atvēršana nebūt nepamazināja apmeklētāju
skaitu; tas vēl vairāk pieaudzis.

«Diemžēl trūkst telpu visiem, kuri meklē patvērumu!»
tā žēlojas berlīnieši, visi laikraksti un pat pilsētas tēvi;

bet šie paši tēvi un gādnieki ņem 8000 marku (ap
3500 rbļ.) ikgada īres naudas par telpām pilsētas dzelz-

ceļu velvēs, kurās sildīšanas namu biedrība ierīkojusi
savas patversmes; tas taču nāk par labu tai pašai pilsētai,
par kuru domnieki tik tēvišķi gādā.

Tāda ir šīs lielpilsētas tumšā puse, bet jo greznāka
un spožāka tā izskatās no otrās: pa tām pašām ielām, kur

klaido noplīsušie sildīšanas iestāžu apmeklētāji, drūzmē-

jas un steidzas lepnas eķipāžas ar galonētiem sulaiņiem
un raibās livrejās izģērbtiem kučieriem. Ar saltumu reizā

iesākusies īstā sezona. Balles, teātri, masku svētki un vi-

sādi izrīkojumi traucas viens pakaļ otram, meklē pārspēt
viens otru greznuma un bagātības ziņā. Še aplūkotājs
tiek pārstādīts pavisam citā pasaulē, kuru apzīmē Šillera
vārdi: «Hier rauscht des Jammers trūber Strom nicht

mehr» (Še vairs neplūst vaidu dūņainā straume) — bet

šampanietis puto, zīds čaukst, dimanti staro un filistri

ar pašpaticīgiem smaidiem iet, atgāzuši krūtis. Tā ir sava

pasaule — «der satten Tugend und der zahlungsfāhigen
Moral» (paēdušā tikuma un maksāt spējīgās morāles pa-

saule). Vienīgās bēdas šai pasaulē ir rūpes, kā tikai aiz-

dzīt garo laiku, vienīgās bažas — izdomāt jaunas pikan-

tērijas un kairinājumus.

Nupat kādi masku svētki, kuri tika noturēti «filharmo-

niju zālē» «zem liepām», nosaucās par «balli uz ziemeļa

pola pie Nansena». Tiešām smiekli nāk. Bet nekas! Naudu

netaupot, bija izdevies zāli tā dekorēt, ka publika atra-

dās starp ledus kalniem un no zāles dibena viesiem viļ-

ņoja pretim Ziemeļu jūra.

Ne vien balles cenšas būt oriģinelas, bet arī pašas
maskas. Kādā masku ballē dažas augstas kārtas dāmas

bija maskojušās par bada cietējām un noplīsušās samta

ķleitēs staigāja apkārt, lūgdamās pēc maizes, jo ciešot

briesmīgi badu. Žēlsirdīgie kavalieri tām nedeva vis —

kā jau daždien — maizes vietā akmeni, bet — šampanieti.
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Ziemeļa pola ballei par konkurenteni stājās pretim otra

masku balle «Reihshalles teātrī» ar nosaukumu «Skaistā

Itālija jeb Buhholca ģimenes izpriecas ceļojums». Jāpie-
zīmē, ka Buhholcs un buhholcēni ir īstie vācu filistru tipi
Jūlija Stindes romānos. Zāle tad arī bija pārvērsta skais-

tajā Itālijā, gludais parkets bija tapis par zaļu mauriņu,
uz kura pacēlās staltas palmas; smaržoja siltzemju puķes
kopā ar oranžu kokiem, un tie bija pilni zeltainu augļu.
Lai dabīgo iespaidu vēl papildinātu, tad spēlēja neapoli-
tāniešu zvejnieku mūzikas kapele. Bet apmeklētāju skaits

tomēr pierādīja, ka berlīnieši dod priekšroku ziemeļiem.

Vispār tagad — kopš vācu ķeizara izbraukuma uz Nord-

kapu (Ziemeļu ragu) un Nansena ekspedīcijas ceļo-

juma — ziemeļi nākuši «lielā modē».

Kā senāk visi traucās uz Itāliju, tā tagad visi — «was

da kreucht und fleugt» (kas vien rāpjas un laižas) — dodas

uz ziemeļiem. Tādēļ arī kā viens no galvenākiem sensā-

cijas notikumiem būs Berlīnei paša Nansena personiskā

ierašanās, kura notikšot marta mēnesī. Šejienes biedrība

«Gesellschaft fūr Erdkunde» to uzaicinājusi, un Nansens

ielūgumu arī esot laipni pieņēmis. Jau priekš astoņiem
gadiem, kad slavenais ceļotājs bijis atgriezies no ekspe-

dīcijas ceļojuma pa Grenlandi, tas apmeklējis Berlīni un

no minētās biedrības līdz ar bruņinieka ordeņa pasnieg-
šanu ticis iecelts par viņas goda biedri. Lai lielo viesi

godam saņemtu, ir sastādījusies vesela komiteja, kura

apspriež izrīkojumu.
Šimbrīžam Fritjofs Nansens atrodas Londonā, kur tas

sagaidīts ar tādu godu, kāds pēc Āfrikas apceļotāja Sten-

lija līdz šim tur vēl nevienam pētniekam nav ticis parā-
dīts. leejas biļetes zālē «Albert Hall», kurā Nansens no-

domājis turēt savu priekšlasījumu, visas par lielu cenu

iepriekš pārdotas. Karaliskā ģeogrāfiskā sabiedrība, gri-
bēdama Nansenu pārsteigt, viņam pasniedzot priekšlasī-

juma beigās viņa raksta «Vistālākais ziemelis» angļu tul-

kojumu, strādājusi pie tā dienu un nakti ar sešiem tulko-

tājiem. Pirmajam izdevumam esot 35000 eksemplāru.

Angļi gribējuši pat viņa kuģi «Framu» pārvest uz An-

gliju, ja tikai Nansens pats tam nebūtu pretojies. Pie

viesa saņemšanas bez citiem galma locekļiem bijuši Vel-

sas princis un Jorkas hercogs. Pati karaliene uzaicinājusi
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Nansenakundzi, lai tā viņu iepriecinot ar kādiem muzikā-

liskiem priekšnesumiem. Nansena kundzei esot laba balss,

kuru izglītojis slavenais komponists Grīgs. Pati gan viņa
neesot ļoti skaista, bet toties tā izskatoties ļoti simpā-
tiska; viņa esot gaišmate un paslaika auguma.

Personiskās sarunās Nansens par saviem nākotnes no-

domiem izteicies, ka uz ziemeļa polu vairs nedomājot otr-

reiz ceļot. Pēc tam, kad tas Londonā, Berlīnē un Amerikā

būšot noturējis savus priekšlasījumus, viņš pilnīgi gribot
nodoties savu zinātnisko pētījumu izstrādāšanai, pie tā

viņam savu palīdzību esot pieteikuši vairāki šā aroda spe-

ciālisti. Ar savu ceļojumu tas arī ieguvis līdzekļus atpirkt
kādu daļu no sava tēva gruntsgabaliem, uz kuriem tas no-

domājis celt sev jaunu māju, kaut ari viņa tagadējā māja
esot ļoti skaista ar savu vaļējo jumtu, no kura varot pār-
skatīt lielisko fjordu un tumšos egļu mežus. Katram, kas

viņam prasot, vai tas arī esot apmierināts ar sava ceļo-

juma panākumiem, viņš lepni atbildot, ka tas ar tiem

esot pilnā mierā. Bet vai tiešām tā? Vai tas, kas gribēja

sasniegt ko lielu, pār par ikdienišķo cilvēku mazajiem
centieniem, iespētu apmierināties ar to, ka tikai ticis pus-

ceļā, un varētu tapt par mierīgu, godīgu filistri? ...

No visas iepriekšējās Nansena dzīves un arī no paša
lielā nodoma — sasniegt ziemeļa polu, kuru vēl neviens

cilvēks nav sasniedzis, — var nojēgt, ka Nansens ir va-

rena individualitāte, kura nevar pietikt tādiem darbiem,

kas pieejami kuram katram «krietnam censonim»,
dažādu zinātņu vīram, kas ar skudras rūpību nes un nes

kipā materiālus visu savu mūžu cauri. Pēc ziemeļa pola

sniegdamies, Nansens gan nevēlējās vienīgi «sakrāt kriet-

nus materiālus», kurus vēlāk mierīgi mājās «sakopotu
un sakārtotu»; viņš vēlējās darbu, kas aizņem visus vīra

spēkus, — un nu šis darbs izrādījies pāri par viņa spē-
kiem. Viņš nu tomēr sēdēs omulīgi mājās un «kārtos ma-

teriālus». Bet vai starp visām spīdošām ovācijām un ska-

nīgajām gavilēm tam nestāsies priekš acīm kā liela,

plaša, bezgalīga aina tālais, nesasniedzamais ziemelis? —

Un ja nu tomēr šo nesasniedzamo ziemeli sasniedz Andrē?

Tad jau Nansens, kā daži citi, teiks, ka paša pola sasnieg-
šana nemaz nav vajadzīga?

Savāds jēdziens ir šī «spožā slava», «visas pasaules

atzinība», «vēstures vienīgi pareizais spriedums», «pa-

saules vēsture ir pasaules tiesa» — un kā vēl visādi iz-

saka to pašu domu. Nansenu, kurš nav sasniedzis savu
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mērķi, visa pasaule tūliņ atzīst un slavē, viņš ari naudas

ziņā neiziet bešā, — un! taisni šodien, 31. janvāri, svin

visā pasaulē un atzīst pēc nopelna «taisnā soģe», vēsture,

citu «lielu vīru» — Sūbertu, kurš nu jau miris priekš
gandrīz 70 gadiem un kurš gan sasniedza augstāko —

savas personas pilnību — un augstāko, kas viņa laikā

bija sasniedzams viņa arodā — mūzikā. Šis vīrs visu savu

mūžu cieta badu un neatrada neviena cilvēka, kas viņa
dzīves laikā to būtu pilnīgi sapratis un atzinis, tikai retas

no viņa dziesmiņām atrada patiku, tā ka Šūberts pats
izsaucās: «Liekas, ka tas, ko esmu visdziļākajās sāpēs
radījis, ļaudīm visvairāk patīk. Kas gan notiks ar mani,

nabaga muzikantu? Man gan savā vecumā būs kā Gētes

koklētājam jāiet no durvīm pie durvīm maizes kumosa

lūgties!»
Taisnā soģe, vēsture, pēc 70 gadiem lūkojusi cauri

savu spriedumu un redz, ka ir bijusi netaisna, un nu sa-

rīko «spožas jubilejas» — «nemirstīgajam komponistam
Šūbertam», bet tas jau sen nomiris kā nabags, nicināts

skolmeisterītis. Viņa tēvs bija zemnieku dēls, viņa
māte — ķēkša, viņš uzauga un lielāko daļu dzīves pava-

dīja nomaļā Vīnes priekšpilsētā — Lihtentālē, kura ap-

dzīvota no nabadzīgāko ļaužu šķiras — plostniekiem,

laivniekiem, malkas un slīperu cirtējiem. Tēvam bija vai-

rāk nekā ducis bērnu, kuriem bieži nebija godīgi ko pa-

ēst. Tikai kādus pāri gadus, būdams par mūzikas skolo-

tāju pie grāfa Esterhazija, Šūbertu «Francis» svabadāki

uzelpoja. Bet tad sākās atkal cīņa maizes dēļ un klusā,

noslēgtā iekšējā dzīve bez ārēju panākumu, bez īstas

viņa saprašanas pat no draugu puses, — un šie draugi
tomēr nebija neievērojami cilvēki — viņu starpā bija
arī tikai vēlāk atzītais slavenais dzejnieks Grillparcers,

dramatiķis Bauernfelds, gleznotājs Morics Švindts, mū-

ziķis Francis Lahners un citi, kas visi vēlāk tapa slaveni.

Šūberts bija augstāks par viņu saprašanu; viņa mūzika,

kura mums tagad izliekas tik viegli saprotama un piemī-

līga, bija tanī laikā vēl par jaunu. Pat Gēte, kuram Šū-

berts nosūtīja dažu viņa dziesmu kompozīcijas: «Erlko-

nig», «Heidenroslein», «Konig von Thule» un citas — ne-

saprata šo kompozīciju skaistumu un netika atbildējis

niecīgajam skolmeisterītim, kurš viņa dzejas tik dziļi sa-

jutis un mūzikā attēlojis, kā neviens cits to nav spējis.
Šūberts sevišķi bija iemīlējis Gētes «Faustu», iz kura viņš

visas dziesmas komponējis. Bet visa nesaprašana un ne-
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atzīšana nenospieda Šūberta radītāja garu, viņš ticēja pats

sevim, viņš apzinājās pats sevi un, kaut arī nomira rūg-
tībā, tomēr sasniedza savas personas attīstību un patika

pats sevim vairāk nekā Nansens ar savu «bungu
un bazūņu slavu».

Bet lai nedomā liekulīgi gari, ka ar šo piemēru var

pierādīt, it kā trūcība un pazemošana būtu tas tīrums,

kurā var augt un attīstīties talanti. īsti Šūberta piemērs

pierāda pretējo. Šūberts varēja nodarboties ar mūziku

tikai pa retiem, aizvien pārtrauktiem vaļas brīžiem, vi-

ņam bija jāgādā maize, bija jāpacieš pazemojumi, pat iz-

smiekls un naids. Viņa vienīgos laimīgos brītiņus, kurus

tas vasarā ar saviem draugiem pavadīja ārpus Vīnes,

zaļumos, iztulkoja citādi un teica, ka Šūberts esot dzērājs,
kurš komponējot tikai dzērumā. Visi apstākļi bija pret

viņu naidīgi un apspiedoši. Šūberts mira 32 gadus vecs,

kad tikko spēki sāk pilnīgi attīstīties, — un kas drīkst

apgalvot, ka viņš nebūtu sasniedzis vēl lielāku aug-

stumu? —

Arī talanti nekrīt no debesīm, bet aug un attīstās pa-

mazām un prasa labu, auglīgu zemi. Nansens sev pratis

sagādāt šo «auglīgo zemi», viņš prot reklāmu un vei-

kalu, — kad tikai augs nenosmaktu par daudz treknajā
zemē. Cik dažs ar pārāk labu veikala prašanu ir mācējis

savu talantu attīstīt tikai līdz apaļam, ievērojamam vēde-

ram. —

Berlīnē gan nevienā vietā netiek tik sirsnīgi svinēta

Šūberta piemiņa kā pie strādniekiem iekš «Arbeiter

Bildungsschule». Šūberta nemirstīgās dziesmas dziedās

kāda dziedātāja — latviete, Dzirnes jaunkundze.*
Bez šiem abiem minētiem svētku rīkojumiem vēl kāds

trešais saista berlīniešu vērību — krievu gleznotāja Ve-

reščagina gleznu izstāde, par kuru cien. lasītājiem gribu

pastāstīt nākamu reizi.

111

Berlīnē 8. februāri, 1897. g.

Vereščagins ir Berlīnē. Visa Berlīne runā par šo ievē-

rojamo krievu gleznotāju. Vecajā reihstāga (tautas viet-

nieku) namā atrodas viņa pievilcīgā izstāde, kura tik

* Par šo latviešu dziedātāju vēlāk nekas nav pie mums dzirdēts;
būtu ļoti vēlamas kādas ziņas.
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dzīvi tēlo «lielā ķeizara» Napoleona stalto kara gaitu uz

Krieviju 1812. gadā un viņas nejauki bēdīgo galu mazis-

kumā un netīrumā «bez skaistuma un lieluma», kā nožē-

lodama teica Heda Gabler par sava varoņa Levborga

galu. —

Šī izstāde šinī vieta netīšam izskatās ka gandarījums
tiem, kas cilvēka lielumu meklē augstāki nekā kara un

viltīgas diplomātijas slavā, kas nelokās vēl pēc gadiem

priekš tiem, kas viņiem bailes iedzinis un atzīst tik tādu

par «lielu», kas spēj viņus un visu ap sevi izpostīt.
Vereščagins rāda ar savām krāsām un savu spalvu,

kāds liels postītājs ir lielais Napoleons, kura vārdu vēl

tagad tiklab franču, kā arī naidīgo vācu birģeri — filistri

izrunā tik ar bijību, kā velna vārdu labprāt nemin va-

karā. Lai suns arī diezin cik rietu pret vilku, viņš to

tomēr uzskata kā kādu augstāku radījumu. Un pilsoņiem
vēl sevišķs iemesls tagad apbrīnot tādus «lielus plēsājus»
un pēc viņiem ilgoties, jo tiem ir radies ienaidnieks, ar

kuru tie nevar labi tikt galā. Tam viņi labprāt uzraidītu

virsū tādu «lielu vīru», lai tas to iznīcina. Bismarks jau
sen zobus atkoda pie šī pretinieka, un pilsoņi tagad klu-

sām domā, ka Napoleons bijis «lielāks» par Bismarku

un darbs būtu tik tādu uzlaist virsū «iekšējam ienaidnie-

kam», tas to gan nokostu! Bet kur ņemt tik «lielu vīru»

kā Napoleonu vai varbūt Čezaru Bordžiju, vai tiem lī-

dzīgu «pārcilvēku», kas to iespētu?

Vereščagins reizē izlaidis grāmatu franču valodā par

Napoleonu Krievijā (Napoleon I en Russie) un sarīkojis
izstādi par ilustrāciju savai grāmatai.

Oriģinelas bija domas ilustrēt savu grāmatu nevis ar

gleznām tekstā, bet ar veselu gleznu izstādi; un taisni

pašā laikā nāca grāmata un izstāde. Napoleona cildinā-

šana pastāv jau vairākus gadus un aug vēl arvien au-

gumā. Plaša Napoleona literatūra iepazīstina katru ne

vien ar Napoleonu pašu, bet arī ar viņa sievām un bēr-

niem, tantēm un onkuļiem, svaiņiem un znotiem utt. —

viņa dzīves sīkiem sīkumiem. Un te Vereščagins bez žē-

lastības tēlo, kāds īsteni bija šis lielais vīrs savas slavas

visaugstākā augstumā un grimšanā. Var saprast, ka šāda

grāmata un izstāde darīja lielu iespaidu Francijā. Vereš-

čagins pats Parīzē ilgus gadus dzīvojis, viņš tur atzīts kā

liels mākslinieks, pret viņu nedrīkst sacelties pat vispat-
riotiskākie pilsoņi. Šiem pilsoņiem tādās reizēs sava iz-

runa: «Nerātns bērns — bet tomēr mīļš bērns.»



Vereščagins ir vispirms gleznotājs — ari šinī savā

grāmatā par Napoleonu. Te nav jaunu dokumentu ar vēs-

turisku spriedumu par 1812. gada karu. Te gleznotājs
ar asi vērojošām acīm pēc aculiecinieku nostāstiem attēlo

kā lielu kauju skatu visu Napoleona Krievijas gājienu.
Cik pievilcīgi arī nav rakstīta grāmata, ilustrācijas pie
viņas tomēr paliek galvenais. Ar savu grāmatu viņš nav

lūkojis mēroties ar Tolstoja grāmatu par šo pašu karu,

romānu: Война и мир (Karš un miers), bet gleznām viņš
liek runāt priekš sevis.

Galvenajos iznākumos abi lielie krievu mākslinieki

satiekas un pareizi izprot vēstures gaitu un likumus, ja
sludina, ka ģēniji ne vada, ne rada vēsturi. Kā Tolstojs
sava romāna pēcvārdā un iekaisītos filozofiskos pārsprie-
dumos meklē pēc īstajiem vēstures cēlējiem, noklīzdams

neskaidros prātojumos, — par ko rakstīt nav vieta šinī

vēstulē. Napoleons no abiem tiek tēlots cienīgi un vēstu-

riski pareizi, bet zūd vēstures vadītāja loma — un Na-

poleons ir tikai liels cilvēks citu starpā.

Izstādē lielākās un mazākās gleznās redzam Napo-
leonu vispirms kā slavas apbērtu uzvarētāju, 7 dienas

pēc asiņainās Borodinas kaujas, spīdošu maršalu un ģe-

nerāļu vidū, lepni nolūkojoties uz veco caru pilsētu. Viņš

gaida nākot pazemīgas deputācijas, bet tādu Maskavai

nav. Viņš ieiet Maskavā — tukšā Maskava sāk degt (3.),
Napoleons ar saviem ģenerāļiem drūmi noskatās uguns

jūrā, Napoleonam jābēg (4.), viņa ceļš iet caur degošām
ielām, kuras apkaisītas ar saplosītām mantām un līķiem.
Ar maršalu Davū viņš sēd zemnieku būdā un tur kara

padomi (5.). Nejauši nāk prātā Tolstoja jaukais apraksts

par kara padomi arī zemnieku būdā pirms Borodinas

kaujas. Tālāk franču bēdīgā atkāpšanās; Napoleona sla-

vas un lieluma zvaigzne aptumst. Napoleons sēd vientu-

lis ar pašpārmetumiem ciema baznīcā, kura pārvērsta
par viņa guļamo istabu (6.). — Vēl lejāk, vislejāk... pa

sniega laukumu līdz ar armiju iet ķeizars; iz sniega it kā

draudēdama izstiepjas kāda līķa sakniebta roka (7.).* —

Gleznās katram krīt acīs bez vadošās domas lielais dabis-

kums un dzejiskums; sevišķi jaukas ziemas ainas. Izstādē

bez minētām 11 gleznām ir vēl kādas 145 skices un stu-

*
Tagad jāsaka, ka visa šo gleznu sērija vēršas ne tik daudz pret

Napoleonu kā pret karu kā tādu.
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dijas, kuras arī ļoti pievilcīgas; tad vēl daudz etnogrā-
fiski ievērojamu veclietu.

Vereščagins šinī izstādē parādās atkal kā spēcīgs, liels

mākslinieks, kas spēj un grib aizvien tālāk attīstīties un

apņemt visu glezniecības apvārsni. Šīs 1812. gada glez-
nas tomēr nevar uzskatīt par Vereščagina lielāko darbu,

ja arī uzlūko vienīgi teķnisko pusi; idejas, mākslas un

aizgrābjoša iespaida ziņā viņa ainas iz pagājušā krievu-

turku kara, 1877.—1878. g., stāv augstāk par šo izstādi. Šīs
izstādes ainas liekas būt remdenas, jā, pat aukstas, visādā

ziņā mierīgas, tēlotas no daudzinātā «pilnīgi objektīvā

aplūkotāja un spriedēja», kam nav īstenībā nekādas da-

ļas gar tēloto priekšmetu. Krievu-turku ainās turpre-
tim — ar tikpat daudz teķnikas un mākslas — rādās dziļi
satricināts, līdzi jūtošs cilvēks.

Vereščagins ir subjektīvs kā mākslinieks — visur, bet

tādēļ nav nebūt jādomā, ka viņš būtu šaursirdīgs, ma-

nierēts speciālists savā nodaļā. Kā jau augšā teikts, viņš

apņem visu gleznojošās mākslas aploku; viņam nav ma-

nieru, kā, piem., arī jo ievērojamam māksliniekam pro-

fesoram Aivazovskim, kas sastindzis savās poētiskās, bet

vienmuļīgās jūras ainās. Vereščagins aizvien soļo tālāk.

Viņš saka, ka «jaunā» māksla nav zemāka, bet augstāka

par «veco». Vereščagins nav mākslinieks vien, bet cil-

vēks vārda pilnā un augstākā ziņā. Viņš ar savu plašo
individualitāti pielīdzināms tādiem māksliniekiem-dzej-
niekiem kā Ibsens.

Berlīnē šinīs dienās arī par Ibsenu bija daudz runas,

bet tik lielu ievērību viņš še nav ieguvis, ka parastās
teātra dzīves raksturs viņa dēļ pieņemtu kādu jaunu no-

krāsu. Teātra lielākā interese pie publikas un preses sais-

tās kā arvien pie sekliem, raudulīgiem gabaliem, «Rūhr-

stūcke», vai atkal pie rupjiem jokiem, pazīstamajām Ber-

līnes posēm, kuras franču netikumiskajām komēdijām no-

laupa eleganto, citkārt tik patīkamo apsegu, tā ka tanīs

paliek tikai nekaunība un rupjība; bet tā Berlīnes pilsoņu

«stiprākai garšai» īsti pa prātam. Bez dažiem retiem jau-
niem gabaliem maļ vienmēr tos pašus vecos. Te jau iz-

rāda vairāk simtām reižu «Veilchenfresser» (vijolīšu

ēdāju) un pēc tā tūlīt «Menschenfresser» (cilvēku ēdāju),
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tā ka tos ne ēzdams nevari apēst un brīnies par Berlīnes

publikas apetīti un garšu.
Jādomā, ka būtu jaunu gabalu trūkums, — bet tā ne-

būt nav. Caurmērā te ik gadus tiek iesūtītas lielākiem

teātriem divitūkstoš lugu, arī savā ziņā lielrūpniecības pie-
rādījums, Teātru vadoņi, redzēdami, ka nespēs visas izla-

sīt, labāk nelasa nevienas. Tad, saprotams, ļoti bieži gadās,
ka starp daudziem nevērtīgiem gabaliem arī daudz vēr-

tīgu paliek arķīvu galējā tumsībā, nekad neredzējuši

lampu gaismu.
Jaunam rakstniekam, ja tas nav kāds Zudermanis vai

Hauptmanis, maz cerības tikt ievērotam. Uz priekšu domā

šo ļaunumu novērst, jo tiek runāts par kāda dramatiska

institūta dibināšanu, kurā sastādīšoties vairāku lektoru

kolēģijas no kritiķiem, dramaturgiem un citiem teātra

arodniekiem, kas uzņemšoties visus iesūtītos gabalus caur-

lasīt un labākos izvēlēt priekš izrādēm. Vai tādam uzņē-

mumam, ja tas arī tiktu izvests cauri, būtu panākumi, par

to vēl jāšaubās.
Un kādas tad īsti ir tās lugas, kas nospiež tos tūksto-

šus «pārāk ražotu» lugu? Vai nospiedējas lugas ir no

Ibsena, Hauptmaņa un tiešām ievērojamiem gariem rak-

stītas? Vai arī no rutinētiem, «vienas stīgas» mākslinie-

kiem, kā no Zudermaņa un Fuldas? Ak, nē! Ibsena un

Hauptmaņa dēļ viņas varētu nākt visas klajā, tie viņas

nenomāc un no viņām nebaidās. Arī Zudermaņa, Fuldas

v. d. c. lugām ir sava nenoliedzama nozīme, — bet nomā-

cējas ir tiešām nevajadzīgās un kaitīgās «poses» un «rīr-

stiķi». Še, zināms, nav runa par zemākām šīs sugas lugām,
bet augstākām.

Jau labu laiku atpakaļ pilns ļaužu līdz pēdējai vietai

«Jaunais teātris», kur uzved Viktoriena Sardū «Mar-

celle». — Sardū, šis lugu lielrūpnieks, gadu gadā «lielā mērā

pēc iespējas» raksta tādus pašus gabalus, kādus tas rakstījis

priekš divdesmit gadiem, un it kā cieta klints ir pretī turē-

jies attīstības strāvai; viņš tāpat vēl kā toreiz strādā ar

tiem pašiem rupjajiem efektiem un mašinērijām, kaut gan

jau viņa mūzai ir piemetusies it kā bāluma kaite un sir-

mais rakstnieks izskatās it kā kopija no sevis paša. Bet —

«kas uzticīgs līdz nāvei, tas jau dabū to uzvaras vaiņagu»,
un tā arī Sardū teātru teātros tiek saņemts ar siltu pie-
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krišanu, kura ved sev pakaļ naudu un atkal naudu, un ar

to jau Sardū ir sasniedzis savu īsto mērķi.
Cik aizgrābjoši ir noskatīties, kā kāda nabaga nevai-

nība tiek vajāta un spaidīta visus četrus cēlienus cauri;

tā ir tīri kā zostiņa pasakā, kuru apmētā kovārņi ar dub-

ļiem, bet kura pamērcējas ūdenī un ir atkal balta.

Viktoriena Sardū gabalos ir pastāvīgi divas sievietes:

viena bezgala ļauna, dziļi grimusi, kurā savienojas visas

nelāga kaislības, — un otra atkal pati absolūtā nevainība;

tāpat arī visas citas personas lugā ir iedalītas it kā šaha

spēles kauliņi melnajos un baltajos. No «baltajiem» vis-

baltākā ir, zināms, pati lugas varone Marsela. Kas viņai
viss nav jācieš, šai nabadzītei! Savu brāli no soda glābjot,
tā izdodas par kāda palaidņa mīļāko un apliecina to pat

pie tiesas, bet tad nāk īstais mīļākais, tik pārlieku godīgs

jauneklis un turklāt vēl barons. Šis piedod lugai it kā se-

višķu efektu un daudz piepalīdz, ka tā ar joni iegūst pub-
likas labpatiku. Krietnais jauneklis — barons — grib
Marselu precēt, kauču tā tikai guvernante, bet te nu

izrādās āķis — Marselas pagātne. Viņai jāpierāda, ka tā

nav vainīga, bet, lai publiku sevišķi kairinātu, nežēlīgais
lugas sacerētājs pats iznīcina visus nevainības pierādīju-
mus. Dāmu līdzcietība ar lugas varoni totiesu augtin aug,

un visa publika gaida, kas nu notiks, — un te caur kādu

izveicību — viltīgu sacerētāja ķērienu — nāk patiesība

gaismā un pēc vecā paraduma labie tiek algoti un Jaunie
sodīti. Publika apmierināta ar sacerētāju, kas tik izveicīgi
veda visu pie labā gala, ar Marselu un ne mazāk ar sevi

pašu, kas taču juta līdzi vajātai nevainībai. Šī luga pub-
likai jauns jo svarīgs pierādījums, ka tomēr pasaulē kriet-

nība vienmēr tiek atzīta un ka nav jau vēl nebūt tik ļauni,
kā izkliedz ļaunprātīgi ļaudis un rakstnieki.

Un te nu šādējādi sagatavotai un pietiekoši apmierinā-
tai publikai pasniedz uzreiz Ibsena Džonu Gabrielu Bork-

mani — tik pesimistisku gabalu, pie kura vēl turklāt ir

jādomā! Ja šī publika te tiešām ko domā, tad viņa domā,
ka Ibsens jau ir pats viens no tiem ļaunprātīgajiem rakst-

niekiem, kas visu melnu tēlo, — ir tas krauklis, kas ne-

laimi atķērc, kas pats pie visas nelaimes vainīgs.
«Borkmanis» pirmo reizi tika izrādīts janvārī Norvē-

ģijas galvaspilsētā Kristiāni jā; tad februārī pirmo reizi
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Vācijā, Frankfurtā pie Mainas un Hamburgā, un beidzot

Berlīnes «Vācu teātri».

Šis ziemeļnieku dzejnieks it kā milzu koks sit lapu pēc

lapas, kaut ari pēdējās no viņām jau krāsojas pesimisma
rudens krāsās. Kādi viņam turpmāk būs panākumi pie

publikas? Ibsens no paša sākuma grūti iekaroja sev vietu.

Publika «Borkmaņa» izrādē skatījās un atkal skatījās, sa-

juzdama it kā varenu gara dvašu, kas viņu apņēma, —-

bet spriedumu neviens labprāt negrib dot. Ibsens attīsta

savās lugās arvien jaunus problēmus, tur dziļi jādomā, lai

spētu tos sajēgt, tādēļ viņam arī ar katru gabalu publika
ir jāiegūst no jauna, gluži citādi nekā Sardū; pie tā jau

publika, pār teātra slieksni pārkāpdama, zina, kas jādara
un kā jāspriež. Ka arī šinī vēstulē lasītājs neatrod sprie-
duma par Ibsena «Borkmani», par to neviens nevar brī-

nīties, jo korespondentam nav kritiķa uzdevums — un

atstāstīt vien «Borkmani» nav labi iespējams.

Vēl mazāk nekā pie Ibsena «Borkmaņa» publika atrada

patikšanu pie kāda cita ievērojama autora darba, — bet

tas šoreiz var būt piedodams, jo publika bija — reziden-

ces teātra apmeklētāji un uzvestais gabals — Fridriha He-

beļa «Genoveva». No «Garā Prūša», «Meitu ģēģera» un

Vildenbruha hurrah-patriotisma gabaliem pāriet uz He-

beli — būs laikam bijusi tikai kāda teātra direkcijas kļūda.
Fridrihs Hebelis ir Ibsena priekštecis: viņš apstrādā dziļi

psiholoģiskus, varētu teikt, patoloģiskus jautājumus. It

kā dabas pētnieks tas saplosa un sadala «dzīves skaistās

puķes», lai izpētītu viņu attīstības likumus, bet viņam
trūkst izveicīga mākslinieka spējas izārdītās daļas atkal

savienot par veselu un kā patīkamu gleznu nostādīt pub-
likas acu priekšā. Dzejnieks še nesedz domātāju. Viņa ra-

žojumi ir kā lieli, rupji marmora gabali, kuri vēl nav ga-

līgi izstrādāti par mākslas tēliem. Viņa personas ir visas

abstraktas, kas it kā miglas ainas kustas pār skatuvi. Kurš

gan no bērnu dienām nebūs lasījis mīlīgo tautas pasaku

par grāfieni Genovevu un viņas ciešanām? Tautas pasaka

atstāsta vienkārši gadījumu raibo gājienu; Hebelis prasa,

kādēļ tas tā notiek, kur ir meklējams cēlonis, — un ne-

jaušības vietā viņa rakstā stājas drūmais Golo kā stiprā-
kais apstāklis, kurš lugā citus virza uz priekšu. Bet arī

viņš tiek vadīts no citiem apstākļiem, un tā loceklis, sie-
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kalti pie vergu galeras, «negrozāmās, spiedošās vajadzī-
bas». Viss tas vēl diezgan neskaidri domāts un izteikts, bet

gaiši nomanāma cenšanās tēlot personu nebrīvu gribu.
Hebelis rāda, ka cilvēks izvēršas par zvēru, un tomēr mēs

nespējam šo cilvēku nosodīt. Kā romantiķis Hebelis mīl

daudz raibu skatu, briesmas kraujas uz briesmām, negan-

tības uz negantībām. No mīlīgas pasaciņu lejas mēs topam

pārstādīti kalnos, kur pērkons grauj, un tā arī publika

izturējās lugas izrādē — kā ganāmais bars pērkoņa
laikā — bailīgi, sajukuši. Var būt, ka dažs būtu žāvājies,
bet kāda nesaprasta bijība viņu no tā atturēja.

Tiešām luga «Genoveva» ir Hebeļa paša sāpju bērns,
it kā Genovevas dēls «Schmerzensreich» (sāpju pilnais).
Hebeli vispār viņa dzīves laikā reti kāds saprata, un viņa
«Genoveva» tikai tagad pēc viņa nāves tiek uzvesta «Re-

zidences teātrī». — Vispāri pirmo reizi Vācijā. Publika arī

tagad lugu nesaprot, un paši recenzenti nezina, ko lai īsti

saka. — Jā, ko lai saka — par recenzentiem?
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CĪŅA AP JAUNO LATVIEŠU VALODU

GĒTES «FAUSTS» UN «BALTIJAS VĒSTNESIS»

«MĀJAS VIESA» REDAKCIJAS lEVADS ATGAIŅĀŠANAS RAKSTAM

PRET «BALT. VĒSTNEŠA» UZBRUKUMIEM

Gētes «Fausts» Aspazijas un Raiņa tulkojumā iznāk

«Mājas Viesa Mēnešrakstā» un tiek pušķots labāko māk-

slinieku bildēm. Krievu prese (arī galvaspilsētas lielākās

avīzes «Novoje Vremja» un «Novosti») izsacījās drīz pēc
iesākuma īsti atzinīgi par šī lielā darba tulkojumu. «Lat-

viešiem tagad jau pašiem savi mākslinieki. Latvieši jau
pārtulkojuši pat Faustu,» izsaucās «Novoje Vremja», sava

atzinīgā aizrādījuma beigās pat piebilzdama, ka būtu vē-

lējams, kaut arī labākiem krievu literāriskiem ražojumiem
rastos tikpat labi pārlatviskotā j i kā Aspazija
un Rainis. Bet latviešu prese cieta pilnīgi klusu līdz pat
pēdējam laikam. Pirmais, kas uzdrošinājās spriedumu dot,

ir «Baltijas Vēstnesis» 94. numurā, feļetonā. Spriedums

par visu darbu skan īsi un aši: «Fausta» tulkojums esot pie-
skaitāms pie «sēnalām» un pie «nelietīgiem» rakstiem.

«Nelietīgs» pēc Ulmaņa vārdnīcas nozīmē «nichtig»,

«nichtsnutzig», «verwerflich», «schlecht», «nelietība» pat

«Vergehen»; tātad «Fausta» tulkojums esot: niecīgs, neģē-

līgs. Tālāk: «Tulkojuma forma pa lielai daļai visai neiz-

devusies», saturs «blēņas», vispāri — «sēnalas» un «ne-

lietība».

Tā spriež tagad «Baltijas Vēstnesis» par rakstnieci,

kuru viņš pats pirmais nodēvēja par «ģēniju»; iemesls

tam tas, ka viņa (Aspazija) raksta tagad «Baltijas Vēstne-

sim» tik nepatīkamos laikrakstos kā «Mājas Viesī» un

«M. V. Mēnešrakstā». Jā, tagad «Balt. Vēstn.» pat pār-

met rakstniecei, it kā tā būtu pati sev piesavinājusies

«ģēnija» vārdu, un draudoši uzsauc: īstam ģēnijam vajaga
būt «pareizam uzsvaram uz zilbēm», īstam ģēnijam nav

apostrofu, īstam ģēnijam vajaga būt «puspēdu» atskaņām.

Jūs neesat «īsts ģēnijs». (Vēlāk mēs redzēsim, ka Gēte

pats nespēj izpildīt šos J. Pd. «ģēnija» prasījumus; tātad
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Gēte nav ģēnijs.) — Var iedomāties rakstnieces nepatī-
kamo stāvokli, ka viņai jācieš par «ģēnija» vārdu, kurš

viņai no kritikas pielikts; «Baltijas Vēstnesis» un J. Pd.

kgs gan паи bijuši tādā klizmā, ka tos kāds būtu no-

pietnā ziņā, nevis izzobojot nosaucis par «ģeniāliem»,
un — viņi arī tiešām ir brīvi no «ģenialitātes».

«FAUSTA« TULKOTAJĀ AIZSTĀVĒŠANĀS

Viss bargais «Balt. Vēstn.» «sēnalu» un «nelietības»

spriedums pamatots tikai uz «Mēnešraksta» 4. burtnīcas,

pirmās 3 burtnīcas nemaz nav ievērotas; atzinīgs vārds

nav neviens teikts, nav pievests neviens pie-
mērs, kur tulkojums, pēc viņa domām, būtu kaut cik iz-

devies. Reti gan būs dots tik ļaunprātīgs spriedums un no

tāda nezinātāja, kāds ir J. Pd. kgs rakstniecības, valodas,

jā, pat metrikas un poētikas ziņā, kurā viņš grib pamācīt
un pārlabot rakstniekus; cien. lasītāji tad arī sapratīs, ka

ar nezinātāju jāapietas kā ar nezinātāju. Pierādījumi par

viņa neprašanu še tūliņ.

Pirmais un svarīgākais J. Pd. pārmetums «Fausta» tul-

kotājiem ir tas, ka tie: — «laikam lai vieglāki atrastu at-

skaņas — ņem pilnu pēdu, kur oriģinālā ir tikai «pus-

pēda»». — «Ritums caur to paliek ļoti smags un ne-

veikls.» — Un tādas lietas «В. V.» stāsta saviem lasītā-

jiem! — Kas tās tādas par «pilnu pēdu un puspēdu» at-

skaņām? J. Pd. kgs kaut ko pa ausu galam dzirdējis par

«pēdām» un atskaņām un sastīpojis abus jēdzienus kopā.
Viņam tāpēc še paskaidrojam, ka metrika, mācība par

ritumu, gan pazīst akatalektiskus un katalektiskus pantus,

kuros beidzamā pēda ir pilna vai nepilna. Bet šie nosau-

kumi nezīmējas uz atskaņām; tās iedala vīrišķās un sie-

višķās, īsās un garās, vienzilbju, divzilbju un trijzilbju

atskaņās. Tuvākas ziņas par šiem priekšmetiem J. Pd. kgs
var smelties kaut kurā gramatikā un poētikā, kuras pie-
mērotas viņa spējai. Ritums un atskaņa ir divas atseviš-

ķas lietas, bet J. Pd. kungs domā, ka ritums no atskaņas
tiekot viegls vai smags. Ir taču rituma panti bez atskaņām,
kas gan tur nosaka panta vieglumu un smagumu? Tās visas

ir lietas — līdz apnicībai pazīstamas, bet tomēr par viņām

jārunā J. Pd. un «B. Vēstneša» nezināšanas dēļ.

Ja nu tagad aplūkojam pašu pārmetumu «Fausta» tul-

kotājiem, tad negriboši jāsmejas: «Grūtāki esot atrast
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vienzilbīgu atskaņu nekā divzilbīgu!» Jā, bet par atska-

ņām taču skaitās mūsu dzejniecībā visas galotnes uz a, c,

i, o, v vien- un trijzilbīgos vārdos! Kur tad ir vēl vieglā-
kas atskaņas nekā taisni šīs? Katrs bērns to zina, tik J. Pd,

un «В. V.» ne! Tā tik būtu poēzija pēc J. Pd. un «В. V.»

priekšraksta un parauga, ar īsām vienzilbju atskaņām
vien: а—а, v—v,u—v, ai—ai! Bet nabaga «В. V.» un tā «kriti-

ķis» J. Pd. laikam nemaz nezina, ka viņu pārmetums par

sievišķām divzilbju atskaņām krīt visvairāk uz pašu Gēti,

kuram, sevišķi «Fausta» II daļā, kura daudz mākslīgāki iz-

strādāta nekā I daļa, veselām desmitām lapas pusēm cauri

ir tikai sievišķas — «pilnu pēdu» atskaņas vien. Tūliņ pir-

majā skatā II daļā skaistās tercīnas tikai sievišķām atska-

ņām, tāpat tūliņ vai 7з no visa maskarādes skata v. t. t

«Gētes ritums caur to paliek ļoti smags, neveikls», un

Gētem no «ģēnija daudz kā trūkst», sacīs J. Pd. — Bet

J. Pd. kgs nav nenovēlīgs un nav kritiķis, viņš tūliņ pa-

rāda, kādām vajaga būt «vieglām un veiklām» «puspē-

dām», un izdzejo pats priekšā vienu pantiņu ar «diezgan

parasto atskaņas ne vārdu, bet zilbi — gu». Un patiesi,
cik tas «viegli» un «veikli» skan: gu? un atskan atkal

gu! — gandrīz kā kuku! kuku! Še ir pievilcīgi ievērot, kā

J. Pd. saprot kritiķu uzdevumu. Ja viņš kritizētu dziedā-

tāju, viņš tam izdziedātu priekšā, baletam viņš izdancotu

priekšā, kā veiklāk jācilā kājas. Bet tā nedara kritiķis, ja
daudz, tad varbūt konkurents Proktofantasmists (sk.
«Faustu» «Mēnešraksta» 5. burtnīcā), kurš grib palielīties,
ka viņš «to lietu daudz labāk prot». Bet aplūkosim pašu

pārlaboto pantiņu; «smagais» pants skan: «Mīļr meitiņ! —

Ļaujat! — Vai tu vīsi vaiņadziņu?» J. Pd. «vieglais» pārla-
botais: «Ai, meitiņ! (Oriģinālā: Sūß Liebchen!) — Ļaujat

jel! — Tu vīsj vaiņagu?» Kritiķis un «īstais ģēnijs» sāk

savu parauga pantu ar ielāpu vārdiņu «ai» un vēl

ieliek ielāpu «jel», un beigās vaiņadziņu pārtaisa par vai-

ņagu! Kas nu še devis pantam vieglumu — nevajadzīgais

balasts «ai» un «jel»? — Kas devis dzejiskumu — rupjā-

kais «vaiņagu» mīlīgākā «vaiņadziņu» vietā? Latviešu va-

lodu un tautas dziesmas visai raksturo deminutīvi, kuri

dod daudz piemīlīguma un sevišķa jaukuma, bet J. Pd. kgs
tur varētu atrast tikai «neveiklību un smagumu». Tāds

bija pirmais un svarīgākais pārmetums; mēs redzējām, ka

tas bija taisni jocīgs.

Otra vaina «Fausta» tulkojumā esot tā, ka uzsvars uz

zilbēm neesot viscaur pareizs, piemēri še divi: «Jā, un no
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visas sirds» un «Ak, nekas pilnīgs cilvēkam nav dots».

Arī še J. Pd. tūliņ klāt ar savu uzbāzīgo «pārlabošanu»,
kura vienmēr iznāk par sabojāšanu. Vārdā «nekas» neva-

rot būt uzsvars uz «ne», vajagot teikt «veikli un pareizi»
ar ielāpu vārdu palīdzību tā: «Nekas j о pilnīgs cilvēkam

nav dots.» Bez ielāpu vārdiem nu reiz «pārlabotājs, salā-

pītājs ģēnijs» nevar iztikt. Bet «Flickgenie» varbūt arī še

r.emana, ka ar ielāpu «jo» pants dabūn gluži citu nozīmi.

Tagad, pantu vāciski tulkojot, iznāktu: «Nichts ziem-

lich» vai «sehr Volkommenes ist dem Menschen gege-
ben». «Jo» un katrs cits pielikums pie vārda «pilnīgs» var

tikai pavājināt iespaidu, «ļoti pilnīgs» nav nebūt vairāk

nekā «pilnīgs». «Puslīdz pilnīgais» gan ir dots cilvēkiem;

vai J. Pd. un «Baltijas Vēstnesim» arī tā nav? Niecīgās
uzsvara kļūdas pēc taču nevar tā sašķidrināt saturu. Mūsu

tautas dziesmas ļoti maz piegriež vērības šādai akcentu

pareizībai, vai ne katrā trešā dziesmā būs nepareizs ak-

cents: piem., «Latv. daiņās» Nr. 14. «Teic, māmiņa, tu

dziesmiņas» v. t. t, kur visā dziesmiņā tikai viens pats
vārds ar pareizu akcentu. Un kur ir labāka mēraukla mūsu

dzejai nekā tautas dziesmās? Ja gribētu dzejas mērot ar

tik mazisku un niecīgu mēru, kāds vienīgi saprotams
J. Pd., tad Gētem pašam varbūt izietu visļaunāk, un Gēte

jau savu tiesu dabūja no J. Pd. un «В. V.» par «pilnu

pēdu» atskaņām. Šis pats pants pie Gētes skan: «OdaS

dem Menschen nichts Vollkomm'nes wird,» še tikpat ne-

pareizi svars uz «dafi» kā tulkojumā uz «ne», uz «O» ir

visādā ziņā mazāk svara nekā uz «daû. Tad vēl «Vol-

komm'nes» ir apostrofs, kas arī neesot atļauts pēc J. Pd.

domām. Pāris pantu augstāk arī nepareizs uzsvars: «Kraft,

sie zu fūhlen, Wie m den Busen», lejāk: «Mich vor mir

selbst, Habt ihr nun bald.» — «Te iet kā pa celmiem. Un

tā tas iet viscaur», un Gēte nav «īsts ģēnijs», tā vajadzētu
še J. Pd. kgm sacīt, bet par Gēti jau tā nedrīkst teikt. Tā-

dus piemērus pulkiem var atrast visā «Fausta» oriģināltek-
stā un sevišķi arī no J. Pd. pievestos piemēros. J. Pd. kgs

ņem piemēru «Und zwar von Herzen», skatā «Iela», bet

tur ir tik nepareizi akcenti, kā: Definitionen, Sanctā v. t. j.

un apostrofi viens aiz otra. «Zum Vater blickst dv» (ko
arī J. Pd. pieved) ir nepareiza atskaņa un 3. rindiņā apo-

strofs «Hinauf um sein' und deine Noth». — «Mich ūber-

lāuft's», «Behalt's gewiû — apostrofi, bet tulkotājiem nav

brīv apostrofēt vārdu «vajaga», kuru šādā formā reti dzird,

parasti «vajga» jeb «vajag». Turklāt vācu tekstā šinī pašā
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rindiņā ir ari apostrofēts «dran» un nepareizs akcents «Muß

man», kur jābūt «Mūli man». Gēte tātad neizpilda ari trešo

J. Pd. (un tam līdz ari «В. V.») «ģēnija» prasījumu.
Tālāk J. Pd. nāk uz «blēņām» un atrod tās pantā: «Tam

tā ir viegla spēle», bet vai tad viņš pats nesaka: «kritiku»

sarakstīt, «tā man ir viegla spēle»? Vai vārds «spēle» vi-

ņam neizliekas diezgan tautisks? Tautas dziesmās spēle,

spēlēt, spēlmanīts nāk bieži vien priekšā. «Spēlēju, dan-

coju visu cauru nakti» varbūt gan viņam būs pazīstams,
bet citādi jau no viņa nevar prasīt tautas dziesmu pazī-
šanu, kad viņš nepazīst ne ikdienas valodu, piem., viņam
sveši vārdi: gauži, laipni, dzidrs (sk. Ulmaņa vārdn.: dzid-

rums, ģiedrs), auka šalc (sk. Ulmaņa vārdn.: rauschen,

sausen, brausen — von Wasser, Wind. Wind ir pa lat-

viski «vējš», un auka ir arī vējš), sirds lūst — das Herz

bricht, šķēdēt (ir skaidrāka forma nekā «šķērdēt», jo celma

vārds ir «šķiest», bez «r», sk. Ulmaņa vārdn.), slapt (ta-

gadnē: slopu = es topu slapjš, tāpat kā tapt, topu), baisma

(runā visā Kurzemes augšgalā, kur arī dzirdami vārdi

baiss, bīme, bījas). Visi šie vārdi, bez vien varbūt

«baisma», katram latvietim būs parasti, bet vai tad pēc
J. Pd. prasījuma tiešām nebūtu atļauts lietot arī mazāk

parastus vārdus? Ar to saujiņu vārdu, kas tiek ik dienas

lietoti un kurus arī visus nepazīst J. Pd. k., taču nav

iespējams pārtulkot tik domu un jēdzienu bagāto
«Faustu». Par ko arī noliegt un neizlietot latviešu valodas

kuplumu? Vai tādēļ vien, ka var nākt kāds «kritiķis» un

teikt, ka viņš tādus vārdus nav dzirdējis un tādus jēdzie-
nus nespēj saprast? Tādiem vīriem jāatbild, lai viņi mā-

cās, ko vēl neprot. — «Aizcierējis» laikam būs teikts tā-

dēļ, ka vāciski ir ironiski humoristiski lietots «abspa-
ziert». — «Jauda» esot nepareizi lietots, jo nozīmējot tikai

«spēja». — Nē, tie ir divi vārdi (sk. Ulm. vārdn.):

1) «jaust» viena celma ar «just» — fūhlen (leitiski jausti,

fūhlen) zu vernehmen geben, nejauši — tik daudz kā ne-

samanot, nesajūtot, un 2) jaust, jaudāt — konnen, vermo-

gen; tātad tulkojums še itin pareizs. Par ko viņa forma

neveikla, to zina vienīgi J. Pd., jo viena iespraustā tezisa

tikai padzīvina pantu. Nelāgi tulkots esot arī pants: «Zum

Vater blickst dv, Und Seufzer schickst dv, Hinauf um sein'

und deine Not». Ja attulko latv. tulkojumu («Uz tēva

krūti, Tu nopūtas sūti, Lai viņa un tavam vārgam stāv

klāt»), tad iznāk: «Zum Vaterherzen (Busen) schickst dv

Seufzer, dafi er ihm (d. Sohne) und Dir m der Not beiste-
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hen (helfen) moge.» Kas te no oriģināla zudis? Tikai at-

skaņas ir labākas nekā oriģinālā, jo «blickst dv» un

«schickst dv» ir vājas atskaņas. Vēl pārmetums, ka mīles-

tība rituma dēļ pārtaisīta par mīlu. Bet rituma dēļ vien,
J. Pd., tas laikam nebūs darīts, jo šādā īsākā formā vārds

jau dažus gadus atpakaļ bija lietots no Raiņa, un «Dienas

Lapā» par to izcēlās polemika, kuru zobgals nobeidza ar

to, ka paturēja sev «mīlu» un šī vārda pretiniekiem deva

«stibu».

Pēdējais pārmetums. J. Pd. atradis par visu tulkojumu
tikai vienu neskaidru (viņš saka «netīru») atskaņu: ro-

kās — sokas, bet ari še viņam nav laimējies īsti, jo vārdā

«sokas» galotne tiek izrunāta drīz īsi, drīz gari, kā kurā

pusē. Pie šādām galotnēm tad dzejniekam vajag dot brī-

vību lietot viņas, kā tīk, jo mūsu dzejniekiem jau tā maz

brīvību un atskaņas mūsu valodai maz piemērotas; mūsu

valoda tagad ari vēl nav tā izkopta kā vācu valoda Gētes

laikā, un tomēr Gētem ir pat tik ļoti vājas atskaņas, kā:

«Faustā» — Floh — Sohn, soll's — Holz, spat — Stadt,

Restchen — Bestien; atskaņu pēc viņš saka genung— ne

genug, von Weiten — ne von Weitem, begonnte — ne

begann, eh'r — ne eher. Viņa slavenajā balādē «Fischer»

pat tāda atskaņa kā ihm — ist, ihm — hin, bez tam vienā

pantā 3 atskaņas uz ist, citā 4 uz icht. Jā, Gētem ir pat tādas

atskaņas kā schleunig — heimlich, Būfierinnen
— verschlin-

gen. Par to visu var palasīties Gētes komentāros. J. Pd. svē-

tās «kritiķa — lāpītāja» dusmās noteiktu: «Lai dabūtu at-

skaņas, bija jāteic tādas blēņas!», un tas savā nesaprašanā

ņemtos tūliņ pārlabot «dzejnieku firstu» Gēti, ja tik varbūt

vācu valoda viņam nedarītu grūtības.

Ar to būtu atspēkoti un atraidīti visos sīkumos visi

J. Pd. pārmetumi; atliek vēl tikai uzrādīt, ka viņš nebai-

dās, pievezdams tulkojumu, to sagrozīt un samaitāt, un

tad sacīt, ka tas esot vājš, piemēram: «Jūs visu mūžu

man neiziesat iz omas», kur jāstāv «neiziesat man»

v. t. t*

Līdz šim kritika, «Fausta» pētītāji un vispārība domāja,
ka «Fausts» — viens no visievērojamākiem un dziļdomī-

gākiem literāriskiem gara ražojumiem, jā, daudzi pat tais

domās, ka tas visievērojamākais un dziļdomīgākais literā-

riskais darbs, ko līdz šim cilvēka gars darinājis. Tāpēc tas

*
Varētu būt, ka jau no šejienes sākas «M. V.» redakcijas piezīmes;

atmiņa mani var vilt. R.
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arī tulkots visās civilizēto tautu valodās, daudzās pat vai-

rākkārt, un izdots gan krāšņos un dārgos, gan arī vienkār-

šos un lētos izdevumos. Visi bija pārliecināti, ka šis ģe-
niālais gara ražojums iekustinājis un atrisinājis daudz sva-

rīgu jautājumu un tik brīnišķi aizskar cilvēka dvēseles

stīgas, ka, viņu lasot, ikviens saprātīgs, daudzmaz patstā-

vīgi domājošs un sajūtīgs cilvēks daudzko mantos, ka

viņa prāts un jūtas tiks pacilāti. Par to liecina ļoti plašā
un bagātā «Fausta» literatūra, par to arī liecina kritika, to

zina ikviens daudzmaz izglītotāks cilvēks. Ikviena tauta

Gētes «Fausta» pārtulkošanu viņas valodā uzskatījusi un

vēl arvien uzskata par ko ievērojamu un sevišķu. Tiklīdz

«Fausts» iznāk, vai pat tik tiek izziņots, ka tas iznāks, tū-

liņ arī laikraksti mēdz uz to aizrādīt.

Un pie mums! — Latviešu laikraksti cieta klusu. Un

kā nu ar ne! «Baltijas Vēstnesis» jau aizkļuvis pat tik tālu,

ka mūsu attīstītā gadu simteņa beigas apvaiņago ar se-

košo: «... «Fausts» nav īsti derīgs «Mēnešrakstam» kā

famīlijas laikrakstam, jo, ja to pilnīgu grib dot, tad tajā
atrodas daudz vietu, kuras pie famīlijas galda neklājas
lasīt.» Te nu bija, un kā lai nu tas par tādu darbu būtu

varējis ko labu teikt! — Taču. Viņš jau ari tur tā kā par

garu laiku piebilst, ka, tā «vispārīgi ņemot», jau viņš «va-

rot tikai priecāties, ka Gētes «Fausts» iznākot latviešu

valodā». Nevar taču gluži izrādīt savu melno dabu, jo ci-

tādi vēl ļaudis sāks domāt, ka «Balt. Vēstn.» mūsu laik-

metam gluži nomiris un tik noderīgs circeņiem aizkrāsnē

un ne lasīšanai apgaismotā elektricitātes laikmetā. Bet

J. Pd. un «Balt Vēstn.», vai Jūs nevariet pateikt, par ko

Jūsu famīlijas jau īsti izvērtušās, ka tās vairs nevar pat
lasīt Gētes «Faustu»? Nu — bet «Faustā» taču «daudz

vietu, kuras pie famīlijas galda neklājas lasīt». Tā! Bet

tīrajam un skaidrajam viss esot tīrs. Un Gētes «Fausts»,

pēc visas līdzšinējās kritikas un veselā prāta spriedumiem,
tik izdaiļo un pacilā cilvēka garu. Tātad viņš lasītāju tikai

labo. Jeb vai paliesi latviešu famīlijas būtu tik tālu, ka

tām vairs nekā tīra nebūtu un tās no kā augstāka, garu

pacilājoša un skaidra vairs nekā negribētu zināt? — Nē,

mēs mūsu tautu par tādu neturam. Mēs zinām, tautā

daudzi slāpst pēc kā nopietnāka un dziļdomīgāka. Mūsu

tautas lielum lielā daļa famīliju vēl nesamaitātas, tām ir

kas veselīgs, tajās mājo spēcīgs, pēc kā augstāka slāpstošs

gars. Tiem «Fausts» nodomāts. Tur «Faustam» jānes gais-

mas stari un jāmodina un jāattīsta viņu gars uz patstāvību
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un visu lietu pārbaudīšanu no skaidrā prāta un piedzīvo-

jumu stāvokļa. Ja «Balt. Vēstn.» «famīlijām» ikkatra kāre

un ilgas pēc kā skaidrāka un dziļdomīgāka, pēc kā tīra

un pamācoša jau gluži iznīcinātas un rimušas, nu — lai

nelasa «Faustu». Priekš tādiem tad ar «Mēnešraksts» ne-

iznāk. Ka «Fausts» «vienkāršam lasītājam», kā «Balt.

Vēstn.» saka, «grūti saprotams», to arī mēs zinām. «Fausts»

jau nav nekāds Marlitas vai Heimburgas romāns vai kā-

das nekādas «ielas noslēpums jeb noziegums». Tas nav

lasāms, uz zofajiem atgāžoties, bet nopietni lasāms, jā,

studējams. Marlitas un citu tamlīdzīgu romānu, gara iz-

virumu, drukāšanu mēs arī ar mīļu prātu atstājam «Bal-

tijas Vēstnesim» un tā gara biedriem. Mēs nekautrējamies
tautai pasniegt ij «Faustu». Mēs uzticamies mūsu tautas

un mūsu lasītāju spējai un esam pārliecināti, ka tauta par

«Faustu» priecāsies. Visādā ziņā pati tauta to sapratīs la-

bāki nekā «Balt. Vēstneša» kritiķis J. Pd., kurš gan nav

paspējis to kurmēr aptvert un saprast. Tātad nekāds brī-

nums, ka arī to «famīlijās» to nespēs saprast, jo līdzīgi
taču saronoties kopā. Kad nu pie «Balt. Vēstneša» «famī-

liju» galdiem, kā viņš pats saka, «neklājas lasīt «Faustu»»,

tad mēs arī nebrīnēsimies, ka viņa «famīlijām» un to spē-

jām nav piemēroti Zeltmata «Frāulein Mieze» un Poruku

Jāņa «Mīlestības romāns».

«MĀJAS VIESA» REDAKCIJAS PIEZĪME*

Kad nu J. Pd. reiz ņem «Faustu» un to apstrādā, tad

viņš to arī dara pamatīgi un neatstāj gluži nekā sveikā.

Tas ņem uz grauda arī «Mēnešraksta» «Fausta» ilustrāci-

jas, kuru starpā esot «dažas, kas uzskatāmas kā ļoti neiz-

devušās»; neesot arī tiesa, ka «Fausta» ilustrācijas iznākot

tik dārgas, kā «Mēnešraksta» redakcija to raudzījusi iestās-

tīt (skat. «Mēnešraksta» 4. burtnīcā — «Paziņojumi»). —

Vienkāršiem ļautiņiem jau gan var iekaisīt tādējādi
smiltis acīs, bet «M. V. M.» redakcija lai neaizmirstot, ka

viņas piezīmes lasot arī daudz lietpratēju, kuriem esot zi-

nāms, ka ārzemēs dabūjamas, cik vien grib, gatavas kli-

šejas, tik un tik kapeiku par □-centimetru maksājot,

un tad «Fausta» ilustrācijas iznāktu nevis vairāk tūkstoš

rubļu, bet, ja daudz, tad dažu simtu. To lasot, tīri liekas, it

* Piezīme drusku īsināta un mīkstināta. R.
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kā J. Pd. kādreiz būtu bijis vai arī vēl tagad ir speciālists
vecu klišeju apgādāšanā. Bet laikam gan tas arī šai ziņā
būs izbijis speciālists vecu, nodrāztu klišeju sazvej ošanā,

jo citādi tas nebūtu piemirsis pateikt, cik tad īsti tādas

klišejas maksā par □-centimetru. Te nu šim speciālistam
vecu klišeju lietās mēs iesim palīgā. «Fausts» taču nav

nekāds Heimburgas «Siržu pārbaudījums» ar nodriskātām

un izķēmotām figūriņām un tikko saredzamām bildītēm,

kuras kā mazvērtīgas — kā J. Pd. to labāk zinās — gan
būs par smiekla naudu dabūjamas, bet «Fausts» ir viens

no lielākiem mākslas darbiem, un «Fausta» ilustrācijas
nav vis mākslas ziņā neprašu, bet labāko mākslinieku

darbs. Kā nu var mākslas darbus mērot ar mērauklu,

kāda, piem., jāpieliek bildītēm «Siržu pārbaudījumos»
v. t. t. — Vispāri jāsaka, ka mākslas gleznām ļoti grūti
dabūjamas jau izgatavotas un lietotas klišejas. Būs daudz

gadījumu, kur pavisam neiespējami sadabūt tādu gleznu

klišejas, kādas vēlētos pasniegt. Mākslas gleznu klišejas
arī netiek pagatavotas vienai dienai, to vērtība pastāv
ilgiem laikiem. Un tādas no mākslinieku darbiem izstrā-

dātu gleznu klišejas, ja ar kādreiz dabūtu, maksās dārgu
naudu, ne visai liela klišeja desmitiem rubļu. Tad vēl ļoti

krīt svarā izdevuma, avīzes vai grāmatas formāts, jo jāska-
tās arī uz to, vai nodomātā glezna nav par lielu, vai tā

labi pieder formātam v. t. t. To visu ievērojot, ikviens

nopietnāks cilvēks nopratīs, ka ar mākslas gleznu un citu

ievērojamāku gleznu lietotu klišeju dabūšanu stāv vāji.

Tāpēc ikviens ilustrēts žurnāls, kurš cik necik grib gleznu
ziņā izpildīt dibinātus prasījumus, nevar un nedrīkst tā

rīkoties un spekulēt uz vecām klišejām. Tāds laikraksts

gan sadabūs un varēs pasniegt šādas tādas sultānu, šahu,

turku pašā un citu tamlīdzīgu personu ģīmetnes, jo to

vērtība, tā sakot, tik vienai dienai un viņu klišejas, reiz

lietotas, zaudē savu nozīmi. Ārzemju avīzes tādas kliše-

jas, zināms, atdos par lētu cenu, nopriecādamās, ka no

tām tikušas vaļā. Ar šādiem niekiem žurnālu pildīt, zi-

nāms, smiekla lieta, un nereti pat pusducis vai ducis šādu

gleznu maksas ziņā neuzsvērs vienas pašas kurmēr nozī-

mīgākas gleznas, kas lieluma ziņā ieņemtu «Mēnešraksta»

vienu lapas pusi.

Tātad galu galā ikvienam nopietnākam žurnālam, ja
tas patiesi negrib ļaudis mānīt, atliek tikai viens ceļš, un

tas ir, tam jākož rūgtajā ābolā un pašam jāliek par dārgu
naudu izgatavot klišejas vai, vislabāk, ierīkot pašam



klišeju izgatavošanu, kas, zināms, arī aprīs milzīgas sum-

mas. Un šo ceļu, J. Pd. kgs, «Mājas Viesa Mēnešraksts»

gājis jau tūliņ no paša sākuma. Jau pašās pirmajās burt-

nīcās uz īpašām lapām drukātas mākslas gleznas, kuru

klišejas izgatavotas redakcijas uzdevumā. Tikai trijās pir-

majās pirmā gada «Mēnešraksta» burtnīcās starp šīm

tekstā arī kādas, kur izlietotas vecas klišejas. Tas sākumā

nebija gluži novēršams. Bet tūliņ 1896. g. gājumā jau vi-

sas gleznas priekš «Mēnešraksta» īpaši izgatavotas. Tas

pats notiek arī tagad. Tātad, J. Pd. k., «Mēnešrakstā»,

izņemot tik pirmā gada pirmās trīs burtnīcas, Jūs lietotu

klišeju nespējat uzrādīt. Tā tas arī ir ar visām «Fausta»

ilustrācijām, un to izgatavošana un vispāri «Fausta» pa-

sniegšana mūsu taņtai žurnāla izdevējam maksā lielas

summas. Ja pēc J. Pd. parauga gribētu rīkoties, tad tā

ilustrēts «Fausts», kā tas ilustrēts «Mēnešrakstā»,
vienkārši nevarētu iznākt, jo 1) jau nebūtu tādu «Mēneš-

raksta» formātam noderīgu lietotu klišeju, 2) tās nekad

nedabūtu par tādu cenu, kā J. Pd. saka, un 3) ja mēs

gluži nemaldāmies, tad šo klišeju pavisam nedabūtu.

Bet, ja nu Jūs, Pd. k., domājaties, ka Jūs ij šādas

«Fausta» klišejas tāpat sadabūsiet kā «Siržu pārbaudī-

jumu» nodrāztās, niecīgās klišejiņas, tad novēlam labas

sekmes! Izdodiet arī Jūs «Faustu»! Pārtulkojiet to labāki

un ilustrējiet ar vēl labākām bildēm! Pierādiet, ka ari

Jūs ko nopietnu un krietnu paspējiet un dariet! Bet līdz

tam lieciet mūs mierā! Mēs neesam varējuši dabūt ne

labāka tulkojuma — esam ar to mierā, jo tas katrā ziņā
nostādams blakus vislabākiem cittautu «Fausta» tulkoju-

miem, ne arī esam baidījušies nest lielos naudas upurus

«Fausta» ilustrāciju ziņā, kuras no mums pēc labāko māk-

slinieku darbiem tiek liktas īpaši izgatavot.

«FAUSTA» TULKOTĀJA PIEZĪME

Beigās atstāstīsim cien. lasītājiem vēl joku, kurš brangi
raksturo mūsu «kritiķa» garīgās spējas. Viņš itin no-

pietnā sejā pārmet, ka «Fausta» tulkotāji esot pat
saturu sabojājuši. «Kam jaudas, Kā šaudās Man sāpes

caur dvēseli?» Še, pēc J. Pd. kga domām, esot samainītas

miesu sāpes ar dvēseles sāpēm!!! Tātad Grietiņa

(Cvingera skatā), izmisusi un satriekta bez gala, lokās

neizsakāmās — vēdera sāpēs (Gebein jau varētu arī ар-
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zīmēt kaulus). «Kas še sirdi manim baida» — zīmētos

laikam uz kādu Grietiņas sirdskaiti, varbūt arī uz bīstamo

cukurkaiti, kuras dēļ viņai būtu jābrauc uz ārzemēm. Un

līdz šim visi «Fausta» komentatori un prātīgi lasītāji do-

māja, ka Grietiņas aizgrābjošā lūgšana izsakot viņas dziļi

sajusto nožēlošanu un bailes no gaidāmā kauna (skat.

Dūntzer). — Kā visi prātīgi cilvēki alojušies un J. Pd.

atradis īsto vainu — vēdera sāpes! Dažus skatus tāļāk,
«Baznīcā», Grietiņa saļimstot prasa kaimiņienei pēc pu-

delītes; tulkotāji, saskaņā ar komentatoriem, saka «ožamo

butelīti», J. Pd. tiem varēja pateikt, ka tā ir «satura bojā-
šana» un jāsaka pareizi: «Kaimiņiet! Tilmaņa vēdera dra-

pes!» — Beigsim ar J. Pd. vārdiem: «Ar to lai pietiek! Var

redzēt, ka lielība naudu nemaksā.» — Ja cien. lasītāji brī-

nās, ka pie tāda nesaprašanas sakrikojuma tik ilgi kavē-

jamies, tad lūdzam apdomāt, ka šo sakrikojumu pasniedz

«Baltijas Vēstnesis», «vecākā un visuvairāk izplatītā die-

nas avīze», kā viņa pati mēdz saukties.

«BALTIJAS VĒSTNEŠA» JAUNĀKĀ INDIĀNIEŠU KARA

DEJA

Lasot pēdējā laikā «Balt. Vēstneša» atkārtotos un ne-

beidzamos polemikas rakstus (viņš viņus tagad ņēmies
numurēt, lai neteiktu, ka tie «neskaitāmi»), kuri parādī-

jās drīz neizdevušos humora, drīz tikpat maz izdevušos

zinātnisku rakstu, drīz ļoti izdevušās lamāšanās veidā (šī

pēdējā ir «В. V.» stiprā puse un viņa tā sauktā «speciali-

tāte»), pat veci «Balt. Vēstneša» lasītāji, kuriem šī viņa

«specialitāte» parasta, būs nobrīnojušies par viņa tagadējo

sevišķi nikno «saspēkojumos» (kā «Balt. Vēstn.» saka).
Netīšām arī nāk prātā indiāniešu kara dejas, vērojot

«Balt. Vēstneša» dažādo — «cienīto» un necienīto — līdz-

strādnieku fantastisko, jocīgo kūliņu mešanu, uzbrukšanu

un atkāpšanos. Kā ilustrācijas pie savas indiāniešu kara

dejas «Balt. Vēstn.» pasniedz sludinājumos mežonīgu ap-

bruņotu kareivju noģīmes; nebūtu brīnums, ja šie «me-

žoņi» izrādītos par pakaļtaisītiem un būtu tikai pārģēr-
bušies «leiborgāna» līdzstrādnieki; tagad jau tik daudz

tiek pakaļtaisīts.

Nopietni runājot, vai tā nav mežonība, ka «Balt. Vēst-

nesis», «Mājas Viesi» un gribēdams viņu

visādiem līdzekļiem vai iz pasaules izēst — aiz kāda
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iemesla, par to tūliņ runāsim —, uzbrūk bez mitēšanās

visrupjākā, taisni necienīgā un civilizētos ļaudīs neciešamā

kārtā latviešu spējīgākiem, atzīti labākiem rakstniekiem

un dzejniekiem, tādēļ _ka tie raksta «Mājas Viesī»: mūsu

pirmajam dramatiķim Ādolfam Alunānam, Rūdolfam Blau-

manim, Aspazijai; vājākos rakstniekus «Balt. Vēstnesis»

laiž mierā un pat uzliela, tā ka viņa uzbrukumu niknums

un daudzums var pat derēt par mērauklu rakstnieku spē-

jībai. Alunāna goda vārds, kuru viņam 25 gadu jubilejā
deva simtiem biedrību, — «latviešu teātra tēvs» — pār-
vēršas «Balt. Vēstn.» mutē par lamu vārdu! Katra jauna

luga no Alunāna, tikko tā paspēj parādīties, tiek no «Balt.

Vēstn.» puses saņemta ar t. s. «kritiku», kura pastāv vie-

nīgi iz prastiem pelšanas vārdiem. Tā vēl līdz pat šai die-

nai nav pilnīgi apklususi trokšņainā kara deja, kuru

«В. V.» uzveda ap lugu «Labie cilvēki». Nīst gan «В. V.»

labus cilvēkus! Bet, lai tagadējais Rīgas Latv. teātris un

viņa «leiborgāns» (tagad «8.V.» pats pieņēmis šo vārdu)
arī diez cik greizi skatās uz Alunāna darbiem un panā-
kumiem, pelnīto slavu viņi tam neatņems. Ar tādu mežo-

nību «В. V.» prātīgu ļaužu acīs kaitē tikai pats sevim.

Tāpat arī dažus gadus izpelnījies «Balt. Vēstneša»

skaudību Rūdolfs Blaumanis, kurš no viņa agrāk tika tik

augsti cildināts. Blaumanis pret sevi vērsis vēl personisku
«Balt. Vēstneša» redaktora skaudību (mēs nemaz nelie-

dzam, ka pret citiem arī griežas šī personiskā skaudība),
un nu viņš tiek nonicināts līdz pēdējam: «В. V.» viņu
taisni nosauc par traku! un tad piezīmē teikumu, kurš

dod ne visai labu liecību par «Balt. Vēstn.» spējām: «Dā-

vanas ir laba lieta, bet mēra un prāta gan arī

vajaga.» Ko «Balt. Vēstn.» ar to grib teikt? Ka cilvēkam

nevajagot būt «bez mēra», t. i., pārmērīgi, apdāvinātam?
Sāds izskaidrojums liekas ticamāks, ja ievērojam «В. V.»

garīgo stāvokli — «Balt. Vēstn.» pats nav pārmērīgi ap-

dāvināts un tādēļ necieš šādu garīgu pārmērību arī pie
citiem. Varētu arī teikt, ka «Balt. Vēstn.» domājis: dāva-

nas nav jau tik visai kaitīgas, ja tikai viņas nelieto bez

mēra, piem., nedzejo par daudz. Arī šāds izskaidrojums
būtu ticams no «В. V.» puses: — ja Blaumanis mazāk un

arī drusku vājāk dzejotu, tad jau ar viņu varētu iztikt.

Bet, ja «В. V.» ar to gribējis teikt, ka Bl—im trūkst prāta

(dāvanas bez prāta nav labi domājamas) un bez kāda

mēra (pantmēra?), tad ikkatris taču teiks, ka «Balt. Vēst-

nesim» pirmajam trūkst pieklājības mēra un vesela cii-
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vēka prāta, kad viņš polemikā savu pretinieku nosauc

par traku, tādēļ ka pats to nav sapratis.

Visjaunākie un visniknākie «zinātniskie» uzbrukumi

sarīkoti pret Aspaziju, kurai, kopš tā atgriezusi muguru

«Balt. Vēstnesim», jau gadiem pastāvīgi uzbrūk. Šoreiz

uzbrucējs ir kāds slepens «cienīts valodnieks», kā

«В. V.» viņu dēvē; tas parāda savu cienīgo izturēša-

nos, apmētādams rakstnieci ar tādiem lamu vārdiem kā:

neprātīga nelga*, stumpfe To 1 pel, āksts, un

savu valodas zināšanu, dodams pazīstamai rakstniecei

pārāk nosebojušos padomu mācīties ābeci, kuru pats lai-

kam nu 1 c būs atradis par lietderīgu, bet grūtu. Šie lamu

un nicināšanas vārdi atrodas rakstā, kurš grib būt no-

pietns un zinātnisks, un lamas tiek pievestas par pierādī-

jumu pret kāda ražojuma krietnumu.

Kurā izglītotā sabiedrībā, kurā attīstītā tautā tik prasta

un zema izturēšanās, gadiem cauri turpināta, ir piere-
dzēta — pret rakstniekiem, kuri jau tiek vispār atzīti un

godāti!? «Mežoņi, mežoņi!» grimušai Francijai meta acīs

Zolā, kad pret viņu auroja: «Nost ar Zolā!» pūlis, kurš

savu sirdsapziņu pārdevis. Bet tur bija satracināts pūlis,
še avīze, kura auksti apdomā, ko viņa dara; tur visā pūļa

nejēdzībā bija kaut dūša klaji izrādīt savu mežonību un

savu muļķību, še visnicināmākā gļēvība un bailīga slap-
stīšanās aiz «cien. valodnieka» vārda un aiz «zinātnisku

rakstu» maskas, kur taču neviens nemeklē tik prastu
lamu uzbrukumu. Pie mums ir atrodami īstie mežoņi!
Grūti tikt pie attīstības tai tautai, kuras «lielāko avīzi» tādi

vada. —

Un kādēļ tad šis pastāvīgi atkārtotais tracis pret «Mā-

jas Viesi» un pret visu, kas ar viņu kaut kādā sakarā?

Pret rakstniekiem, lasītājiem (tie jau nekad nav tikuši

taupīti, it kā arī būtu ko noziegušies), varbūt arī pret

burtličiem, papīra apgādātājiem, varbūt pret pašām vie-

lām, iz kurām tiek taisīts «Mājas Viesa» papīrs? Kādēļ
tracis tagad visniknāks?

«Balt. Vēstn » pa daļai pats atzīstas, kur šī naida

iemeslis. Kas «M. V.» un «M. V. M.» aiztiktu, ja viņam

nebūtu labākas gleznas nekā draugu žurnālam**, ja viņam

nebūtu ārzemju korespondenti un ceļojumu aprakstītāji

(«В. V.» ceļojumu apraksti sniedzas tikai līdz Talsiem), ja

* Interesanti būtu dabūt zināt no «cien. valodnieka», kuri «nelgas»

tad ir «prātīgi», vai varbūt viņš pats pieder pie šādiem «prātīgiem»?
** «Austrumam». R.



122

viņa redaktors nebūtu doktors un «В. V—a» — tikai kursu

nepabeidzis politeķnikas skolnieks, ja viņam nebūtu tādi

līdzstrādnieki kā augšā minētie? —- Tātad konkurences

naids un redaktora personiska skaudība pret «M. V.»

vadītāju doktora tituļa dēļ un pret minētiem rakstniekiem,
kuriem viņš nevar tikt līdzi ne ar savām lugām, ne ar

dzejām, kaut gan pats savā laikrakstā nav kaunējies no-

teikt, ka Pūriņu Klāvs, t. i., viņš pats, līdzās Skujeniekam
esot labākais latviešu dzejnieks.

Ja «Māj. Viesis» būs pie malas dabūts — šim mērķim
visi līdzekļi labi, «В. V.» studējis visu Jūdasu, Efialtu,
Kaupo* v. c. vēsturi, — ja ari «M. V.» līdzstrādnieki būs

nonicināti un sariebts viņu ražošanas prieks (pēdējie gadi

jau ir tik tukši oriģināllugām, ka Rīgas Latv. teātris pērn
uzveda tikai divas oriģinālludziņas «aiz līdzcietības»), —

tad reiz «В. V.» domā sasniegt to mērķi, pēc kura viņš
tik karsti centās jau pirms otras dienas avīzes dibināša-

nas: nodibināt avīžu monopolu, tā ka «В. V.» būtu viens

pats kungs presē; teorētiski viņš liedz, ka sīkkapitāls nīkst,
bet praktiski viņš to gribētu izvest cauri, tad reiz ari viņa
redaktors — «labākais dzejnieks» spētu brīvi uzelpot un

tiktu ievērots. Bet — cerības ir vājas, nonicināt kriet-

nākos rakstniekus neizdodas, un tādēļ tad zobus atņirdzo-
šais niknums un bēdīgie «smaidi»** — hinc illae lacrimae

(tādēļ tās asaras).
Kādā kārtā un kādiem līdzekļiem «Balt. V.» cenšas

sasniegt šo monopolu un vienvaldību avīžniecībā un rakst-

niecībā, to vislabāk tēlo pēdējais un jaunākais no augšā
minētiem viņa kara gājieniem, un, tā kā citi «В. V.» uzbru-

kumi ir jau tuvāk aplūkoti un pienācīgi atraidīti, tad pār-

ejam uz šo.

«Baltijas Vēstneša» kara deja šoreiz grozās atkal ap
«Fausta» atdzejojumu, kurš «Balt. Vēstn.» vīriem neļauj

mierīgi gulēt jau kopš vairāk nekā pusotra gada. Rak-

sturojuma dēļ jāatskatās atpakaļ uz «В. V.» cīniņiem pret
«Faustu». Nebija vēl sācis iznākt «F.» atdzejojums, jau
«Balt. Vēstn.» vīri sāka daždažādās meldijās skandināt

uzbrukumu uvertīru. Kad «Fausts» patiesi parādījās «Mā-

jas Viesa Mēnešrakstā», «B. Vēstn.» bija pilnīgi pārsteigts
un tikai pēc trim mēnešiem atjēdzās uzbrukt. Kautiņā tika

sūtīts kāds milzens pērkoņa dēls (kā jau milži, stiprs mie-

sās, bet vājš garā), kas uz vietas atdzejojumu pieskaitīja

* Pazīstami nodevēji. R.
**

Pūriņu Klāva humoristiski raksti. R.
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pie «sēnalām», «blēņām» un pat «nelietīgiem rakstiem».

Viņš noteica «Faustu» par nemorālisku, bildes par pārāk

dārgām un atrada tulkojuma kļūdas «puspēdu» trūkumā,

apostrofos, 3 neskaidrās atskaņās (kuras vēlāk izrādījās

par itin skaidrām), neparastos vārdos (kā piem., gauži,

laipni, dzidrs, šalc) un beigās vācu teksta nesaprašanā
un sabojāšanā, jo Cvingera skatā Grietiņa ciešot ne dvē-

seles mokas, bet gan kaulu vai vēdera sāpes. Tamlīdzīgi
nedz kaunīgi, nedz gudri uzbrukumi turpinājās pāris mē-

nešu un tad pēc pienācīgas atbildes piepeši apklusa: «Balt.

Vēstnesis» beigās pat nodievojās, ka nemaz negribējis
uzbrukt ne «Faustam», ne atdzejojumam, bet tikai bil-

dēm. Pēc šīs lielās blamāžas «В. V.» vairāk nekā gadu

turēja — spalvu, ar muti viņa vīri neapnikuši strādāja,
bet viņi toreiz pļāva citā laukā.* Pa to starpu pagājušā

gada decembrī Latviešu draugu biedrība bija ļoti atzinīgi
izteikusies par «Fausta» atdzejojumu, ieskatīdama to «par

ievērojamāko literārisko parādību 1897.

gadā», par darbu, kuram nevarot liegt apbrī-
nošanu un cienību. «Balt. Vēstn.» lūkoja aplinkus

pret tādu atzinīgu spriedumu protestēt, bet māc. Hilners

(Draugu biedrības spriedumu devējs) viņu apkaunoja, pa-

stāvēdams uz to, ka «Fausta» atdzejojums gan pelnot
apbrīnošanu un cienību. Līdzīgi atzinīgi izsacījās
vācu un krievu (arī galvaspilsētas) avīzes.

Pusgadu pēc šiem spriedumiem un pēc «Fausta» galī-

gas nodrukāšanas «Mājas Viesa Mēnešrakstā» kāds no

«В. V.» nomāts slepens «cien. valodnieks» uzdrošinājās

tulkotājus nosaukt par «neprātīgiem nelgām» un

«ā кsti cm» un likt viņiem mācīties ābeci!!

Viss materiāls, uz kura pamatojās šī savādā slepencie-
nītā valodnieka «spriedums», ir ducis formu un vārdu,

kuri — kaut gan patiesībā itin pareizi — pēc viņa grei-
zām domām atdzejojumā esot neparasti vai nepareizi lie-

toti vai «jaundarināti». Turklāt viņš — citu pamācītājs
ābecē — izrādīja tādu valodas neprašanu, ka nosauc

par «jaundarinātiem» vārdus, kuri jau gadu desmitiem

mierīgi guļ iespiesti vārdnīcās. Ir jau arī ābeci vieglāk

zināt nekā vārdnīcu, un «cien. valodnieks» līdz šim pa-

spējis sevišķi «iedziļināties» tikai ābecē.

Mēs turpmāk aplūkosim tuvāk šo «zinātnisko» uzbru-

* Zīmējas uz denunciācijām no šo aprindu puses pret brīvprātī-

giem elementiem un «M. V—si». R.
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kumu vārdu pa vārdam un tad redzēsim, masku pa-

ceļot, cik maz tur zinātnes un cik daudz ļaunprātības
un varbūt skaudības un nenovīdības, ka «Fausta» tulko-

jums pabeigts un atzīts par apbrīnošanas cienīgu, kamēr

Homērs izrādījās par grūtu viņa tulkotāja spēkiem.* Pie-

vilcīgi vajadzētu būt ieskatīties šinī «divdabī» (neveikls

jaundarinājums! — bet darināts no paša «cien. valod-

nieka»), kurš reizē grib būt Homērs un Coils (Homēra

pēlējs, arī savā laikā «cienīts valodnieks»). Mēs šo «div-

dabi» mērosim pēc teikuma: «Ar kādu mēru jūs mēro-

jat, ar tādu jums tiks mērots.»

II

Kad «Balt. Vēstnesis» izgājušu gadu velti bija izsūtījis
cīņā pret «Faustu» savu pērkoņdēlu, kurš gan nikni rūca

un spēra, bet kura spērieni bija auksti un nedarīja ne

iespaida, ne saukuma, kad vēl Draugu biedrība bija de-

vusi savu atzinīgo spriedumu par «Fausta» atdzejojumu
un Rīgas Latviešu teātris bija ieguvis «Fausta» izrādīša-

nas tiesības, — tad «Balt. Vēstnesis» pēc savas parašas

grieza mēteli uz otru pusi, pasniedza ievadrakstu par

«Faustu», kā jau minējām, un ieteica apmeklēt «Fausta»

izrādes.

Tādu «Balt. Vēstneša» apsviešanos uz otru pusi tanī

pat laikā varēja ievērot arī viņa spriedumos par Zuder-

mani, kurš gandrīz piepeši pārvērtās iz kaut kāda «zu-

delmaņa» par vīru, kas pieskaitāms pie vācu šī laika

visspējīgākiem un uzcītīgākiem rakstniekiem («В. V.»

Nr. 94.), — «Balt. Vēstn.» tiešām varēja būt drošs, ka

par tādu viņa «apsviešanos» neviens nebrīnīsies. Emīls

Zolā pat tiek vienā pašā nedēļā te nonicināts un apbal-
vots «morāliskiem spērieniem», te ievadrakstos cildināts

«В. V.» vispār savos spriedumos par darbiem un rakst-

niekiem neļaujas vadīties no iemesliem, kuri atronami

darbos pašos, no viņu īpašībām, bet no iemesliem, kuri

stāv ārpus tiem.

Šis apstāklis «Balt. Vēstnesim» nācis par labu arī, at-

tiecoties uz «Faustu». — Radās jauns rakstītājs, kurš bija

*
Homēra Odisejas nedaudzi dziedājumi tulkoti no Mīlenbaha kga,

tā paša, kurš kā «cienītais valodnieks» veda cīņu pret «Faustu» un

jauno latviešu valodu. R.
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ar mieru «Faustu» saplosīt, un «B. Vēstn.» plaši atver viņam
savas telpas, jo pretiniekam uzbrukt un nevis viņa dar-

bus atzīt ir īsti «lietderīgais jeb prātīgais virziens», pie
kura pieturas arī nupat minētais rakstītājs, kāds «cien.

valodnieks».

Bet pirmais uzbrucējs — «referents» — bija skaudīgi

blamējies, vajadzēja būt apdomīgākam. «Cien. valod-

nieks» nāk lēnām pa tiltu. Kādu pusduci numuru cauri

viņš it nevainīgi notulko garus nostāstus: «Valodas pa-

reizības virzieni» iz dažādu valodnieku (it sevišķi No-

rena) rakstiem; šie nostāsti ir tik gari, viss, ko viņi iz-

klāsta, ir tik pazīstams, jā, pat «nodrāzts» (kaut gan
«cien. valodnieks» pūlas visu stāstīt ar cienības pilnu zi-

nātnisku ģīmi), — ka pat «Austrums», kurš citkārt nezin,
kā viņu cildināt, nosauc šo «apcerējuma» daļu par

«sausu», maz «pievilcīgu» un maz «praktisku»; esot

tikai «skaisti piemēri» iz mūsu valodas.

Bet tad «Balt. Vēstn.» 117. num. nāk pirmais un vēl

diezgan nedrošais uzbrukums «Fausta» atdzejojumam —

un te tūliņ «Austrums» ar paceltu pirkstu priecīgi aiz-

rāda: lūk, lūk kādi «sevišķi ievērojami, skaisti,

kodolīgi, lietpratīgi» raksti («Austr.» VI. 491.).
«Austrums» pat taisni un gaiši izsaka, iekš kā meklējama
šīs rakstu virknes «sevišķā interese», un atklāj raksta no-

lūku, teikdams, ka «sevišķi interesants sāk palikt nupat
117. numurā iesāktais (uzbrukums «Fausta» atdzejojumam,
iz kura ņemti pa lielai daļai piemēri. Red.) apcerējums

par valodas lietderīgo virzienu... kurš liekas būt arī

autora virziens». Lai tikai nekādā ziņā nepārprastu, uz

ko viss zīmējas, «Austr.» vēl piemetina: «īpaši mūsu

rakstniekus darām uzmanīgus uz šo rakstu virkni.» Jā,

vēl vairāk. Tūliņ zem šīs piezīmes tas dod garu pamā-

cību «rakstu tulkotājiem», ka tiem vajagot prast

abas valodas, nevajagot «verdziski» pārcelt v. t. t. «Var

būt, ka tie viens otrs, šādu klaju aizrādījumu lasīdami, sa-

ņemas un parāda brīnumus.»

Nu, pēc tik daudziem aizrādījumiem uz rakstniekiem

un tulkotājiem un 117. numuru, mēs taču beigās nopro-

tam, uz ko viss zīmējas. Bet mēs pēc šiem aizrādījumiem

noprotam arī to, ka tas nav zinātnisks raksts, kam

tādi nolūki, kuri gan ir «praktiski», skatoties no

«Austruma» stāvokļa (ka konkurentam «Mājas Viesa

Mēnešrakstam» sadod), bet nav savienojami ar «teorē-

tiskiem» un «zinātniskiem» rakstiem.
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Tomēr «zinātniskais ietērpums» daudzējādā ziņā bija

patīkams un pat vajadzīgs «Balt. Vēstnesim» un viņa ai-

cinātam talciniekam: uzbrukumus daudz vieglāk apslēpt
aiz šādas «zinātniskas» maskas, cirtienus var dot sāņis un

negaidot; «zinātniskais ietērpums» pats par sevi jau dod

zināmu autoritāti pie nedomātājiem lasītājiem, un šādu

šaubāmu autoritāti vēl pastiprina «Balt. Vēstneša» apgal-

vojums, ka rakstītājs esot «cien. valodnieks». Ar sava vārda

neminēšanu šis rakstītājs lūko sevi darīt vēl interesantāku

un — varbūt arī izbēgt apkaunojumam. Bez tam jau ari

nekādā citādā veidā nevarēja «Faustam» uzbrukt, jo «re-

ferāts» — uzbrukums, kāds bija pirmais, nebija vairs

vietā: «Fausts» jau pusgadu kā bija nodrukāts «M. V.

Mēnešrakstā»; «kritikas» uzbrukums ari nebija iespē-

jams, jo sevišķā izdevumā «Fausts» vēl nebija iznācis.

Un tomēr Zinību komisijas vasaras sēdes bija durvju

priekšā, un, ka šogad atkal tāpat kā pērn «Fausts» tiktu

tur godam minēts, to nevarēja pielaist nekādā ziņā. īstā
laikā gadījās vai arī tika sadzīts kāds «cien. valodnieks»,
kurš prata «lietu aranžēt», sarīkot īstu polemikas maske-

rādi.

Sekosim valodniekam viņa līču loču politikā. Kara

deja sākās 117. numurā, kur viņš apgalvo, ka «Fausta»

tulkotāji esot «lasītājus maldinājuši», nepārstatīdami rin-

diņas tā, kā «cien. valodnieks» vēlas, bet turēdamies tu-

vāk pie vācu teksta; tad viņam būtu labāk paticies «lūko-

ties» nekā «lūkot dejā», — beigās esot pulks viņam maz-

pazīstamu un jaundarinātu vārdu: vizma (Ulmaņa vārd-

nīcā: vizēt — glānzen, schimmern; vizma — jau sen un

jo bieži latv. rakstniecībā lietots vārds. R.), virdze (skat.
Ulm. vārdnīcā, 342. lpp.: virdze — grosser Hause; «cien.

valodnieks» nav turējis par vajadzīgu palūkoties vārd-

nīcā, viņš iztiek ar vienu pašu «ābeci», kuru ieteic arī

citiem. R.); spirdze (Ulm. vārdn. spirdzināt, arī — spirdzēt;
katrs caurmēra lasītājs min. vārdu «pareizi sapratīs un

ātri bez lielām pūlēm iegaumēs», tikai «cien. valodnieks»

ne. R.). — Še jau pirmo reizi parādās pārmetums, ka

«Fausta» atdzejojumā esot «nelaimīgi jaundarināti» un

«valodniekam» maz pazīstami vārdi; vēlāk šī «jaundari-
nāšana» un tas apstāklis, ka «cien. valodniekam» ir «maz

pazīstami» latviešu vārdi, tiek reižu reizēm pārmests
«Fausta» tulkotājiem un ir, kā lielākais grēks,

kuru tiem pieskaita; mēs viņu tādēļ vēlāk aplūkosim tu-

vāki, jo vairāk vēl tādēļ, ka šo pašu pārmetumu darīja
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arī tāda pērkoņdēla autoritāte kā J. Pd. k., pazīstamais
«puspēdiņu» un «vēdersāpju» referents.

Vispirms pāriesim uz nākošo, «В. V.» 120. numuru,
kurā «cien. valodnieks» ir jau tik tālu sadrošinājies un,

dzejniekus kritizēdams un savā «ābecē» pamācīdams,
ticis pats «savās acīs» par tādu dzejas mākslinieku, ka

pārlabo tautas dziesmas un izdzejo tautai

priekšā, ka tai īsti būtu bijis jādzejo!!!
Ir gan šis «cien. valodnieks» savā ziņā īsts «dublikāts»

no «pēdiņu» referenta J. Pd. kga! Tas arī izdzejoja
«Fausta» tulkotājiem priekšā «jaukus pantiņus»: gu—gu!
gu gu! Un tāpat kā «pēdiņu» kga «pārlabojums» pastā-
vēja iekš tā, ka viņš maiga deminutīva vietā lika rup-

jāku vārdu un panta robus pildīja ar dažādiem ielāpu
vārdiņiem, — taisni tāpat ar rupjākiem vārdiem un ielā-

piem strādā arī šis «pārlabotājs» valodnieks. Pie šiem

kungiem var īsti redzēt, cik tālu spēj iet «aiznaglots pe-

dantisms», — mēs negribam lietot sīvāku vārdu, kurš

būtu gan vairāk vietā. Dieva laime, ka tautas dziesmu

izdošana nākusi Barona tēva lēnās rokās; «valodnieks»

viņas visas bez žēlastības būtu graizījis un pārlabojis jo,
kad viņas tika dzejotas, neviens vēl nepazina «cien. va-

lodnieka» ābeci.

«Cien. valodnieks» pārmet tautai, ka viņa runā tā,

kā tautas dziesmā teikts: (man ...) saulītē cēlušai «iedod

maizes gabaliņu»; viņš tad jau labāk ņem izloksnes

formu «piesacēlušai», kuru lieto tāda autoritāte latviešu

valodas ziņā kā «Baznīcas Vēstnesis», kas, zinādams ga-

rīgas lietas, zinās vēl labāk laicīgas un kas nesen tika

drukāts pie «kunga Leifērta» un vēl šobrīd izķēmo lat-

viešu vārdus pēc leišu vai žīdu izloksnes, piem.: Elizabete

Kalnine, Jūlija Galdine, Alise Reinsone («Bazn. Vēstn.»

Nr. 3.). Beigās «kungs cien. valodnieks» gan noteic, ka

«vislabāki sacīt»: «saulē man ceļoties...», bet mums

šķiet, viss viņa «sīvais cīniņš, kurš grasās vai pat pavi-
sam izskaust iz latviešu valodas» («cien. valodnieka»

vārdi) minēto tautas dziesmās lietoto formu, ir veltīgs
darbs un turklāt «nedarbs» un varmācība; jo tauta bieži

vien atmet šo refleksīva galotni un viņu neizmācīs pēc
valodnieka ābeces runāt: klausītājies, vēlējumies, kur

viņa runā: klausītājs, vēlējums. «Neder valodu iežņaugt

stingros gramatikas likumos», saka tas pats «cien. va-

lodnieks».

Vēl nelaimīgāks būs «valodnieka» «sīvais cīniņš», ja
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viņš sekos augšā min. autoritātei, «Bazn. Vēstneša» redak-

toram, kurš latviešu valodu arī gribēja pārlabot pēc leišu

valodas un ieveda tādus vārdu centaurus vai sumpur-

ņus kā: dukte, reik, viespatis v. t. t. Uz šī «pusleitības»

jeb «latavības» ceļa «cien. valodnieks» arī atrodas, ja
viņš nosaka latviešu vārda «ziegties, ziedzīgi» pareizību
vai nepareizību, skatoties pēc tā, kā šis vārds tiek lie-

tots — leišu valodā.

Tanī pašā «Balt. Vēstneša» 120. numurā «cien. valod-

nieks» iet tāļāk. Savā latv. valodas pārlabošanas jeb «re-

formācijas» darbā tas ir ieracies tanī naivā pārliecībā, it

kā viņš pats būtu aicināts (vai no «Balt. Vēstneša»?) refor-

mators visai latviešu valodai, kā jau viņš bija drošu pieri

uzņēmies «pārlabot» un «pārdzejot» tautas dziesmas. Tādēļ
tad arī viņa «reformatora» dusmu ceras (visi reforma-

tori ir dusmīgi) un lamu vārdu bagātība. «Jo pie mums

dažs labs, pats vēl pat ne latv. valodas ābecē neielauzī-

jies, ākstās tā, it kā viņš būtu aicināts valodas reforma-

tors», tā viņš nobeidz savu rakstu virkni, tikai pašā galā
atklādams sava iekaisuma cēloni, kā veikls romānists uz

beigām pataupa atrisinājuma efektu. Lūk, «mūsu valo-

das reformators» aizskārts savās vienvaldības tiesībās! Nu,

tad sargājaties ar, jūs neprātīgie nelgas!
No Norena «mūsu reformators» noraksta kādu «li-

kumu», kurš viņam dod iespēju sodīt atkal «Fausta» atdze-

jojumu. «Sliktāks ir ikviens garāks teiciens, ja tas neko

citu nenozīmē kā īsākais; р. р., trejāds, nevis trīsējāds,
sadursme, nevis saduršanās.» «Valodniekam» ir liels pie-
mēru trūkums, laikam tādēļ, ka «ir maz viņam pazīstamu»
latviešu vārdu; mēs varētu šo skaitu papildināt: vizma,

nevis vizēšana, spirdze, nevis spirdzināšana, uztice, nevis

uzticēšanās, rība, nevis rībēšana, bez valda, nevis bez

savaldīšanās (2 zilbes 5 vietā), mīla, nevis mīlestība v. t. t..,

un «cien. valodniekam», ja tikai viņš pats turas pie sava

nupat izteiktā likuma, vajadzētu būt ar mums vienis prā-

tis, jo tiešām: «sliktāks ir ikviens garāks teiciens, ja tas

neko citu nenozīmē kā īsākais»!

Un būtu arī bijis «cien. valodnieks» ar mums vienis

prātis un pats varbūt būtu pievedis mūsu minētos piemē-

rus, ja tik tie būtu ņemti iz kāda «patīkama dziesminieka»

rakstiem.

Bet tā jau, lūk, ir tā ķibele, ka piemēri visi iz «Fausta»

atdzejojuma. Un nu neder vairs nekāds likums: der Jude

wird verbrannt (žīds jāsadedzina!)! Nu visi šie piemēri
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pierāda nevis valodas likuma Nr. 6. («В. V.» 120. num.)
ievērošanu, bet to, ka «Fausta» tulkotāji ir «nesaprātīgi

nelgas», «nemākuļi», «āksti» v. t t.; cik šo piemēru, tik

daudz grēku pret «cien. valodnieka» ābeci; par sodu viņš
liek tulkotājiem ābeci mācīties!

Lasītāji nobrīnīsies vien: kā tas tā iznāca, ka par

likuma izpildīšanu dabūn tik bargu sodu un rājienu?
«Cien. valodnieks» prot arī šo lietu «arangžēt», viņš uz-

stāda jaunu likumu, pēc numura 8.: «pavisam atmetams

ikviens valodas parašas grozījums, kas nespēj noteiktāki

un pareizāki runātāja domas klausītājam izsacīt nekā va-

lodas parašā nodibinājušies teicieni»; «no diviem vienāda

labuma vārdiem parastākais jāatzīst par labāko»; «valodā

mēdzam uzlūkot to par jaukāku, ar ko esam apraduši». Uz

šī likuma 8. panta pamata nu tiek notiesāti visi augšā
minētie piemēri, kuri tik pilnīgi izpildīja likuma 6. panta

prasījumus, jo izteica īsāki to pašu, ko garākie teicieni.

Pēc 8. panta ir labāks un ari jaukāks tas vārds, kas

parasts; «valodnieks» tad arī «ar mīļu prātu apsveicinās»

«brūtgānus», varbūt arī «spīsmanes», «porrīterus», «arķi-
daktus» (arķitekts), «denķelbukus» un «špicbukus» un

biedrus; pielaiž, ja arī ne ieteic: jodkurmus, joda kājas,
Salmiņ' Jēkabus (zalmjaks), un apstājas tikai pie: prāta
"kulēm, pīļu zobiem un vella pēdām (protokols, filozofs,

velosipēds. R.). Šādi vārdi, viņš saka, «dara valodu sapro-

tamāku»! «Neparastie» vai, kā viņš agrāk mēdza teikt,

«mazpazīstamie un jaundarinātie» vārdi ir īsti tie, pret
kuriem viņš «sācis savu cīniņu», — jo šie vārdi parādās
«Fausta» tulkojumā. Viņa likuma 6. pants ir tikai tādēļ

vajadzīgs, lai varētu nosodīt par «aplamu» «Fausta» tul-

kojumā vārdu «slēpja» (Kalns... daudz neizkalta zelta

-slēpja). — «Sliktāks ir garāks teiciens!» Bet patiesībā šis

6. pants te nemaz nepiederas. Pareiza šī vārda konjugācija
ir: es slēpju, tu slēpji, viņš slēpja. Ikdienišķā nevērīgā

runā dzird sakām: tu slēp, viņš slēp jeb slēpj; bet tas ir

tikai vārdu strupinājums, kuru tas pats «cien. valodnieks»

par kādām pāris rindiņām tālāk («В. V.» 122. num.) ne-

zina kā nonicināt un nolamāt par: «strupinājamu nedarbu,

strupastēm un strupašķiem» v. t. t. Bez tam visi bieži vien

lieto veco, pilnīgo formu, parastās īsākās vietā, piem.,. pa-

zīstamā Ausekļa trimpulā: Kā Daugava vaida (tagad pa-

rasts «vaid») un Staburags asaras rauda (tagad parasts

«raud»). Gēte «Faustā» saka pat «begonnte», «abestūrtzt»,

kur jāsaka: begann, sturtzt.



130

Pāriesim nu uz galvenāko pārmetumu: «mazpazīs-
tami un jaundarināti» vārdi, kuri tiek sodīti pēc
8. panta; aplūkosim vispirms, kā «cien. valodnieks» izturas

pret «jaundarīšanu» tur, kur viņš ar to sastopas savas paša

vajadzībās. Tanī pašā 117. «В. V.» numurā, kurā izsacīts

pirmais rājiens par vārdiem «vizma, virdze, spirdze»,
«cien. valodnieks» pats lieto «nelaimīgi jaundarinātus» vār-

dus: satiksmes vārds (kāda satiksme? lasītājs pirmāk vis-

maz tiek maldināts), izteiksme, «īstenības izteiksme» (kur

pat ar «īstenību» «lasītājs tiek maldināts», jo te nav do-

māta «īstenība», bet kāda gramatikāliska forma); nākošā

numurā viņš nokļūst jau līdz «salikteņiem», «atgriezenis-
kiem izteiksmes vārdiem» un pat «divdabjiem» (partici-

piem), bet «divdabis» tikpat labi varētu apzīmēt daudz

citas gramatikāliskas formas un «divdabis» var būt arī

amfībija (abinieks), varde, kas kurc dzirnavstrauta

maliņā; jā, «divdabis» var būt arī «teorētisks» «cien. va-

lodnieks», kurš kalpo «praktiskiem» uzbrukšanas nolū-

kiem. «Divdabis» tādēļ ir tiešām «nelaimīgi» — priekš
paša darinātāja — «jaundarināts» vārds; šis pats «valod-

nieks» «jaundarina» arī tādus vārdus, kā: šķietami, dīdināt

(parastajam vārdam «dīdīt» «cien. valodnieks» piekar
asti klāt, kuru viņš vispār ļoti iemīļojis un sirdīgi aizstāv

pret visiem «strupinātājiem»: ir jau arī viņa līdzi ar ra-

giem neatņemams piederums pie «В. V—ša» «simboliskā

liellopa»*), strupinājamais nedarbs (zīmējas uz astes no-

griešanu) v. t. t.

Tanīs pat «Balt. V—ša» numuros, iz kuriem dveš pretī

stipra pārliecība, ka vārdu «jaundarināšana» ir liels grēks,
un kuros par šādu nedarbu izsaka vissīvākos pārmetumus
«Fausta» tulkotājiem, jā, pat lamas: neprātīgi nelgas, ne-

mākļi, āksti, aplamības v. t. t., — tanīs pat «В. V—ša» nu-

muros «nelaimīgi jaundarināti» vārdi mudžēt mudž, pie-
mēram: vēstkārība («Balt. Vēstn.» 109. num.), kur parasti
saka «ziņkārība», un nav ne mazākā iemesla šo vārdu

«pārcept» un pārcepšanu uzticēt «nemākļiem»; panodaļas

(«В. V.» 112. п.), kur parasti saka: apakšnodaļas; saimotā-

jas («B. Vēstn.» 117. num.), kur agrāk bija saimnieces; tur

ir: biezokņi («В. V.» 106. num.), Dickicht, ir labs vecs

vārds: biežņa; greznekļi («В. V.» 122. п.), vaibstieni

(«В. V.» 103. п.), parasti: vaibsti; še piekārta atkal aste, un

vēlāk: piekritums («В. V.» 120. num.: «izpelnījās lielisku

piekritumu un aplausu». No «cien. valodniekā» «В. V.»

* «Balt, Vēstneša» parastais joku vārds bija «Baltais Vērsis». R.
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par to gan neizpelnīsies «piekritumu», ka atmetis asti un

nesaka «piekrišana»); tad nāk: piespiedīgāki (?) («В. V.»

129. п.), lūgtava («В. V.» 129. п.), pienākošā (!!) vietā

(turpat), piecgadu (!) laikmets un pat «gadu piecatne»!

(«В. V.» 130. num.) — Lai piemēru rinda neiznāk par

daudz gara, minēsim tikai vēl «В. V.» 126. num.: «derdzīgs

riebīgums», kurš sevišķi ievērojams tādēļ, ka «derdzīgs»

pirmo reizi lietots «Fausta» atdzejojumā, iz kura to mā-

cījies «Balt. Vēstnesis». It kā par apmierinājumu «cien.

valodniekam» «Balt. Vēstnesis» tūliņ pasteidzas iz «Fausta»

tapinātam vārdam piebiedrot vārdu: riebīgums, kurš ir

apbalvots ar «cien. valodnieka» iemīļoto asti, jo parastais
vārds ir «strupastis»: «riebums, rieba».

Un nu pēc visa tā palūkosim, ko saka pats «cien. va-

lodnieks» «В. V.» 122. num.: «Savu valodu labi pazīdami,
atradīsim daudzkārt tur īsti vecu latviešu vārdu, kur va-

lodas nemāк1 i s lietos vai nu kādu svešvārdu, vai arī

kādu neveikli jaundarinātu vārdu!»

Kuri nu ir tie «nemākļi»? Vai ne «Balt. Vēstnesis» un

pats «cien. valodnieks»?!

111

Polemikas lietā ar «Balt. Vēstnesi» pēdējā laikā daudz

apstākli pārgrozījušies; uz dažiem jau īsumā aizrādīts, uz

dažiem jāaizrāda arī še, jo nu viss jautājums stāv gluži
citādā gaismā. Galvenais «Balt. Vēstneša» mērķis, nonici-

nāt «Fausta» tulkojumu ar kādu «cienītu valodnieku» un

nosaucot tulkotājus par «neprātīgiem nelgām, nemākliem,

ākstiem, ābeces nepratējiem» v. t. t., lai Zinību komisijas

vasaras sēdēs panāktu neatzinīgus spriedumus par

«Fausta» tulkojumu un tā atspēkotu Draugu biedrības

spriedumu, — šis mērķis nav sasniegts, — ja taisni tam

pretī izrādās, ka pats Zinību komisijas priekšnieks pašā
atklāšanas runā, īsi apskatot visu mūsu pagājušā gada ga-

rīgo darbību, ir turējis par vajadzīgu aizrādīt «kā uz

sevišķi ievērojamu parādību latviešu daiļ-
literatūrā: uz labi izdevušos klasiķu tul-

kojumu: Gētes «Faustu». Pievilcīgā runa, kura

ievērojama daudzējādā ziņā, nodrukāta «В. V.» 134. un

135. numuros. Viņš šim spriedumam, kurš nepaliek pakaļ
Draugu biedrības spriedumam, vēl piemetina: «Tam

līdzīgiem tulkojumiem droši vien būs pa-

liekama vieta latviešu literatūrā.»
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Kas pasniedz tādus labi izdevušos tulkojumus,
kuriem būs paliekama vieta mūsu literatūrā

un kuri ir sevišķi ievērojama parādība, tie

nevar būt «neprātīgi nelgas» un «āksti», «nemākļi», jā,
pat «ābeces nepratēji», kuri jāpamāca «ābeces zinātnē»

no kāda «cien. valodnieka»; visi šie «zinātniskie termini»,
kuri ir «cien. valodnieka» amata rīki, mums jāatstāj viņa
lietošanai sava paša personiskās vajadzībās, tur viņi arī

labāk piederēs. , , ,G
<

Augšā minētos «labi izdevušos tulkojumus» Zinību

komisijas priekšnieks uzskaita šādā rindā: «Homēra Odi-

seja no K. Mīlenbaha, Gētes Fausts no Raiņa un Aspazijas,
Šekspīra Hamlets no Svešā un Julius Cēzars no Fr. Ada-

moviča» v. c, — bet, tā kā nu daži, nedaudzi dziedājumi
no Odisejas iznākuši starpā no 1890.—1895. gadam, bet

neviens pagājušā gadā, tad Fausta tulkojums nāk pašā

pirmā vietā un kā pabeigts liels darbs (nevis mēģinājums
dažus dziedājumus tulkot), kurš sarakstīts atskaņās un ne-

vis vienkārši metriski kā visi citi minētie tulkojumi, kādus

uz pastellējumu pagatavo Rīgas Latv. teātrim, — tad «F.»

tulkojums ir «ievērojama parādība» ne vien pērnā gadā,
bet par daudziem gadiem, t. i., vispār latviešu literatūrā.

Arī «speciālists» «referents par mēnešrakstiem», kura

spriedums, protams, krīt daudz mazāk svarā, salīdzinot ar

oficielo un vispārīgo paša priekšnieka spriedumu, saka

apmēram to pašu, ka ar «Fausta tulkojumu latviešu lasī-

tājiem atveroties jaunas izredzes (!)», kā viņš to ar prieku

lasījis v. t. t. Bet prieku pie Fausta tulkojuma lasīšanas

viņam liekas būt sarūgtinājis pērnā gadā «Balt. Vēstnesī»

nodrukātais «pērkoņdēla» «sēnalu un nelietības» referāts

par «Faustu», un no šī draudīgā «referāta uzbrukuma»

iespaida «speciālists» nav arī vēl šogad atsvabinājies* jo

pārmet (vismaz pēc «Balt. Vēstneša» vārdiem) oriģināla

pārpratumus (vienīgais līdz šim uzrādītais ir tas, ka Cvin-

gera skatā Grietiņa ciešot vēdera un ne dvēseles sāpes!
Tātad «speciālists» nostādās ļaužu apsmieklā līdzi Pd.

kgam!) un nianšu neievērošanu (kādu? Pd. uzrādīto?). Pār-

metumu par grūtām konstrukcijām un «nelietojamiem vār-

diem» speciālists turpretī laikam būs ņēmis no «cien. va-

lodnieka».

Še varam minēt vēl vienu apstākli, kas pārgrozījies, —

ka pa šo polemikas laiku («Balt. Vēstn.» priekš sevis

piepatura labāk vārdu «lamāšanās», kurš viņam izrādās

parastāks un tautiskāks) «cien. valodnieks» ir ticis no
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«Balt. Vēstn.» paaugstināts par «filoloģijas kandidātu»

(«В. V.» 137. num.), laiks būtu, ka «Balt. Vēstn.» redaktors

ari tiktu paaugstināts par kādu «alķīmijas kandidātu». Bet

ari šis apstāklis, kurš nāca gaismā tikai pēc Zinību komi-

sijas sēdēm, nav «Balt. Vēstn.» par labu, un «cien. valod-

nieka» spriedums un viņa «pesimistiskā filozofija», kurā

viņš nonāk līdz «neprātīgam nelgām», arī tagad, kad «va-

lodnieks» izkūņojies par «filoloģijas kandidātu», nepie-
rāda nebūt Fausta atdzejojuma nederīgumu, bet vienīgi
«kandidāta» uzbrukšanas kāri un nespēcīgas dusmas pret
iedomātiem «reformatoriem», pareizāk, pret konkurentiem.

Savu nespējību «Balt. Vēstn.» pats atzīst 137. numurā,

teikdams, ka nevarot un (tādēļ) negribot polemizēt ar

«Mājas Viesi» un «atstājot to mierīgi viņa liktenim un»

bezzobainiem «Smaidoņa smaidiem». Bez šaubām, tas ir

prātīgākais, ko «Balt. Vēstn.» savā nepatīkamā stāvoklī

var darīt; kad viņš būtu agrāk apdomājies un līdzi ar sa-

viem «pērkoņdēliem» un «filoloģijas kandidātiem» nebūtu

ar lamāšanu gribējis pamācīt pazīstamus rakstniekus,

viņš nemaz nebūtu ieticis savā tagadējā ķibelē, kur viņam

atliek tikai klusēt un — bērnišķi smaidīt. Nepalīdz «Balt.

Vēstn.» nekā, ka viņš sūdzas, mēs nenākot viņam pretim
«frakā un glazē cimdos», teikdami: «No suņa riešanas mē-

ness neaptumšosies.» Bet malku cirst jau nemēdz iet

«frakā un glazē cimdos». Jau no 1870. g. «Balt. Vēstn.»

pats sevi mēdza nosaukt par zināmu lopiņu un tam

arvienu godu darījis — tātad še nav nekāda apvainojuma
un rupjības. Kas zīmējas uz otru teikumu, tad tas ir vis-

pāri lietots un neapgāžams «zinātnisks fakts», jo tiešām

neviena mēness aptumšošanās nav notikusi caur suņu rie-

šanu, tāpat kā Ādolfs Alunāns aizvien paliks par latviešu

teātra tēvu, kaut «Balt. Vēstn.» arī vēl niknāk tam uz-

bruktu un to zākātu. Pret šādiem zākātājiem griezās ar

vārdiem: mežoņi, mežoņi! (kanibāli!) slavenais rakstnieks

Zolā; šis sauciens ticis vēsturīgs un nepieder «Mājas Vie-

sim», un «Balt. Vēstnesim» to vajadzēja zināt, ja viņš cik

necik interesējas par lietām, kas notiek ārpus «mucas un

tēvijas». Baiļu brīdī «Balt. Vēstn.» cerē atrast glābiņu pie
kāda kursu beiguša «kandidāta», no kura viņam tik liels

respekts, tādēļ ka pašā redakcijā «nebeiguļi» vien sēd.*

*
Polemikā tika minēts, ka «В. V—ša» redaktors ir kursu nepabei-

dzis students, pretī tam aizrādījumam, ka Dr. P. Zālītis esot tikai «ār-

zemju» Dr. R.
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Savā pārmērīgā respektā no «mācīta grāda» viņš pat ne-

tura par vajadzīgu «kandidātu» saukt pie vārda, bet domā,

ka visi sabaidīsies jau no šīs burvīgās skaņas vien: «filo-

loģijas kandidāts». Cik naivi ir tādi pusizglītoti cilvēki!

Viņi izkar kandidāta cepuri un grib, lai priekš tās klanās

kā priekš Šveicijas Geslera cepures! Vai šis «filoloģijas
kandidāts» nav tikai «slavenais pētnieks» Longomangam-
barls, kuru izdomājis humorists Marks Tvens?

Tanī pašā runā Zinību komisijas priekšnieks, it kā pa-

pildinādams cita starpā ari savu spriedumu par Fausta tul-

kojumu un viņa likteni, saka: «Visi mūsu literāriskie dar-

binieki vēl nav apkusuši; bet, ja līdzšinējie apstākļi vēl

ilgi valdīs, tad ari viņi ar laiku pagurs.» Gadījums bija

vēlējis, ka mēs tanī pašā dienā izteicām tās pašas domas

savā polemikas rakstā. «Materielu labumu no saviem dar-

biem un pūliņiem tie nevar sagaidīt un, kā rādās, arī ne-

sagaida, bet pat atzinības un uzmudināšanas tie neda-

būn... Ja kāds atklāts latviešu darbinieks paliek nezākāts

un nekengāts, tad tas var tiešām runāt par laimi. Lielākā

daļa dabūn kā atmaksu par saviem pūliņiem dzirdēt ķen-

gāšanas vārdus vai pelnīti, vai nepelnīti, gan biedrībās,

gan avīzēs, gan sevišķās «brošūrās». Jāievēro, ka še runa

tikai par «literāriskiem darbiniekiem», t. i., rakstniekiem

un dzejniekiem; sevišķas ķengāšanas brošūras līdz šim iz-

dotas tikai pret Aspaziju, un no avīzēm ar rakstnieku un

dzejnieku nozākāšanu visvairāk nodarbojas «Baltijas Vēst-

nesis», kura redaktors N. Pūriņš pats sevi atzīst par lie-

lāko dzejnieku. «Tas nereti saceļ niknas ķildas, kuras iz-

karo ne vien pašu mājās, bet pārnes arī citā lē-

ģerī» — «šī citā lēģerī pārnešana» pieder arī pie «Balt.

Vēstn.» specialitātes, un viņa rakstnieciskā nespēja ir

diemžēl atradusi «citā lēģerī» saģiftētus ieročus.*

IV

Griezīsimies nu atkal atpakaļ pie «cien. valodnieka»,

kurš, pēc «Baltijas Vēstn.» domām, kā «filoloģijas kandi-

dāts» var tikai pavicināt ar cepuri, lai visi drebētu «re-

formatora» priekšā. Mūsu līdzšinējie aizrādījumi bija va-

jadzīgi, lai visi gaiši redzētu, ka «Balt. Vēstn.» ar saviem

*
Teikums «citā lēģeri» zīmējas uz denunciācijām pie cara valdības

iestādēm pret mūsu reakcionāriem nepatīkamām personām. Denunciā-

cijas nāca no «В. V—ša» aprindām.
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«kalpojošiem gariem» paliek viens pats, «Fausta» tulkotā-

jus zākādams gan par «neprātīgiem nelgām», gan «āk-

stiem» v. t. t. Minētie ļoti atzinīgie spriedumi krīt jo lie-

lākā svarā tādēļ, ka 1) tie nāk no abām vienīgām iestā-

dēm, kuras referē par mūsu literatūru, t i., no «Draugu
biedrības» un «Zinību komisijas», 2) ka ar šīm iestādēm

ne mēs, ne tulkotāji nestāvam nekādā tuvākā sakarā un

3) ka vismaz «Zinību komisija» un viņas priekšnieks stāv

taisni tanī «lēģerī», kura orgāns ir «Balt. Vēstnesis». (Ja
nemaldāmies, tad Zinību komisijas priekšnieks pat ir vai

bija «Balt. Vēstn.» pastāvīgs līdzstrādnieks.) Tātad paša
«Balt. Vēstn.» lēģeris nav mierā ar viņa zākāšanas kāri,

kura ar tādu niknumu griežas pret mūsu pazīstamiem
rakstniekiem. Un, ka pat pretinieki (t. i., tie no viņiem,

kuri ir godīgi un garīgi spējīgi) atzīst še «Fausta» tulko-

juma krietnumu, ir lielākā uzslava, kāda vien iegūstama.
Bet «cien. valodnieks» «Fausta» tulkotājus nonicina.

Un tas tādēļ, ka tie lietojuši «jaundarinātus» vārdus un

«strupašķus», kā daiļi saka «cien. valodnieks», «celdamies

pareizi latviešu valodas apziņā»! Mēs agrāk jau redzējām,
ka viņš pats «nelaimīgi darina jaunus vārdus», lai uz to

būtu vai nebūtu vajadzība. Tātad «viņš pats sevi apēd»,
kā viņš arī mēdz teikt; protams, tas viņam daudz nekait,

kā jau — «divdabim».

Lielāko daļu no «jaundarinātiem vārdiem» «Faustā»

mēs jau minējām un redzējām, ka viņi īsti sader ar «cien.

valodnieka» pēc Norena uzstādītā likuma, ka: «sliktāks

arvien garāks teiciens, ja tas neko citu neapzīmē kā īsā-

kais»; pārējā daļa atkal ir literatūrā un tautā pazīstami
vārdi, kurus tikai «cien. valodnieks» nepazīst. Izskatīsam

nu tālāk līdz galam cauri visu sarakstu no «kandidāta»

nepazītiem un tādēļ nosodītiem vārdiem «Faustā». — «Brī-

nus» — vecs vārds, Stendera vārdnīcas 29. lpp. «brīnu-

lieta», «brīnīgs» (nevis «brīnumīgs», tātad atvasināts no

«brīnus» vai no verba); «saka, Sage, Erzāhlung», Stendera

vārdnīcā 235. lpp. «Cien. valodnieks» arī šoreiz nav vīžojis

palūkoties vārdnīcā, bet apmierinājies ar savu ābeces zi-

nāšanu; viņš arī zina tikai divas nozīmes vārdam «sakas»:

rīki un dakšas, — bet «saka» nozīmē vēl daudz ko citu:

linu sauja, tad Haspel, tad kādu Daugavas ieteku, — lai

«cien. valodnieks» palūko atkal vārdnīcā, piem., Ulmaņa

245., 246. lpp., — «Fausta» tulkotāji varbūt ar nolūku ņē-
muši šo vārdu, gribēdami izjokot pedantus — kritiķus un

«valodniekus», no kuriem nu viens «cien.» tiešām sapinies
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«sakās» un nu nesīs savu «saku mūžu». «Ziegt», skaties

Stendera vārdnīcas 245. lpp.: «ziegt, noziegt, mifihandeln,

verschulden, Strafe verdienen, noziegties, sich vergehen,
ziedzis, praet. no ziegt». Ulmaņa vārdn. 232. lpp. ziegt,
ziegties, nur m der Composition noziegt gebrāuclich, tātad

«ziegt» bez prepozīcijas ir tikai vecāka un dzejiskāka
forma, un «valodnieks», kas tik maz zina valodu un jau
vārdnīcās atrodamus vārdus, spēj, ja daudz, tikai nolamāt

dzejnieku, bet ne vadīt un mācīt. «Cien. valodnieks» atrod

latviešu vārdu īsto nozīmi nevis mūsu vārdnīcās, bet leišu

valodā un nu gudri prāto, ka «noziegties» esot īsti «no-

kāpt» un nevarot bez prepozīcijas teikt «likumu kāpt», bet

«pārkāpt». Bet «cien. valodnieks» velti pūlējies prātot, jo
nevar taču arī teikt ar prepozīciju «likumu noziegt», tik-

pat maz kā «likumu ziegt», jo iz latviešu valodas apziņas
pilnīgi izzudis, ka «ziegt» nozīmē: «kāpt». Mēs nevaram

leišu valodas likumos iežņaugt latviešu valodu, lai to arī

vēlētos tādi «valodas reformatori» kā pats «kandidāts». —

«Sprēg», infinitīvs «sprēgt», Stendera vārdn. 290. lpp. —

«Risse bekommen, fein zerplatzen», Ulmaņa vārdn.

276. lpp. ar to pašu nozīmi: «sprēgāt», bet arī «sprēgt —

sprāgt» 275. lpp. Bet «cien. valodnieks», nepazīdams

«sprēgt» vai nemācēdams no tā atvasināt 3. personu

«sprēg», sauc šo vārdu par «strupašķi», un, ja «viņš negrib
pats sevi apēst», viņam nu vajadzētu arī Stenderi un Ul-

mani«aukt par «neprātīgiem nelgām», un viņš tad būtu vie-

nīgais «prātīgais». — «Laulu pāris» — skat. Ulmaņa vārdn.

136. lpp. «laulnieks, ein angehender Ehemann» (celms —

laul-), tāpat «laulājiņa, Braut» (celms laul-); Stendeга

vārdn. 134. lpp. «laulnieki Trauungsleute»; vārds «laulāt»

nāk no igauniskā «laulatama». — «Spirdz» ir tik pazīstama
forma un literatūrā, sevišķi dzejās, tik bieži lietota, ka

tikai tādam valodniekam kā «cien. kandidātam» tā varēja

palikt nepazīstama un izlikties par «Fausta» tulkotāju

«jaundarinātu» vai «strupinātu». «lemākts» — skat. Sten-

dera vārdn. 150. lpp. mākt — konnen, verstehen zu

machen; «iemākt» tautā tiek pastāvīgi lietots kā «iemācī-

ties» un nevar nekad atlīdzināt nojēgumu «iemācīt» (tran-

zitīvs); no «mākt» atvasināts arī «māklis» un «nemāklis»,
skat. Ulmaņa vārdn. 148. lpp.; līdz «nemāklim» arī pats

«cien. valodnieks» ticis, jo lieto šo vārdu «Balt. Vēstn.»

122. num., bet «iemākt» viņam nav bijis pa prātam, viņš
vārdam «mākt» zina arī tikai vienu nozīmi: «nospiest», bet

ar citu «nospiešanu» vien nav nekas panākts, vajaga pa-
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šam ari ko «iemākt» un zināt — viņam kā «valodniekam»

it sevišķi valoda un vārdnīcas. Gandrīz visa garā rinda

nupat minēto vārdu, kā ari agrāk minētie «vizma», «mir-

dze» v. t. t. nav pazīstami «cien. valodniekam», un viņš

nosauc tos par «nelaimīgi jaundarinātiem» un nolamā par

«strupašķiem», kaut gan visi šie vārdi ir vai nu rakstnie-

cībā sen lietoti, vai tautā dzirdami, vai pat pa lielākai daļai
vārdnīcās atrodami. Labi, ka šis «cien. valodnieks» nav

tas pats, kurš rakstot «Latviešu vārdnīcu», kā tika paziņots
Zinību komisijas sēdē 17. jūnijā. Tādam vārdnīcas rakstī-

tājam vajadzētu būt diezgan nepatīkami, ka viņš līdz šim

tik maz vīžojis ieskatīties Stenderi un Ulmanī.

Mēs nebūsim tik nežēlīgi zīmēt uz pašu «cien. valod-

nieku» viņa paša vārdus: «pats vēl pat ne Latviešu valodas

ābecē neielauzies, ākstās, it kā viņš būtu aicināts valodas

reformators»; «cien. valodnieks» «latviešu valodas ābecē»

gan varbūt «ielauzies», bet «vārdnīcā» vēl nav «ielikts»,

kā veci ļaudis saka.

Vai «cien. valodnieks» tiešām ieskata sevi par «aici-

nātu reformatoru», kas mācīs visus jaunu «latviešu valo-

das ābeci»? Vai šī viņa rakstu virkne ir jau tā jaunā
«ābece», jeb vai mums būs uz citu gaidīt? Norens saka,
ka «valodas pareizības ceļu nostigot nav

ikviena cilvēka spējā. To iespēj tikai va-

lodas filozofs un valodas mākslinieks», un

«valodas mākslinieki ir mūsu labākie rakstnieki», bet pie
tiem taču sevi neskaita «cien. valodnieks». Viņš arī vie-

tām pats apgalvo, ka nevajagot valodu iežņaugt stingros
likumos, ka valodnieks nevarot rakstniekam un dzejnie-
kam ceļu noteikt, bet, kad «vajadzība prasa», kad jāuz-

brūk «Fausta» tulkotājiem, tad viņš visu teikto aizmirst un

piedraud «nepatīkamos» rakstniekus mācīt ābecē un no-

lamā tos par «nelgām» un «ākstiem», ka tie nav turējušies

pie viņa «ābeces», kura toreiz vēl nemaz nebija parādīju-
sies. Tas neizklausās vairs pēc «reformatora», bet pēc

«inkvizitora», kas neticīgos sadedzina.

«Cien. valodnieks» gan liekas turot pats sevi par «aici-

nāto valodas reformatoru» un par vienīgo, kas drīkst «da-

rināt jaunus vārdus»; trūkst tikai vēl, ka viņš oficiāli liek

izsludināties kādā komisijā par «jaunvārdu darinātāju» vai

«vārdu darinātavas priekšnieku» un pagatavo vārdus uz

pastellējuma. Ja tā, tad lai viņš pasteidzas, jo rakstnieki

var tikt klizmā, tikt nolamāti par «ākstiem», nezinādami,

vai viņu lietotais vārds ir atļauts vai ne. Tā notika ar «F.»
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tulkotājiem, kuri nekur nebija uzstājušies par «reforma-

toriem», nevienam ne mācījuši, ne uzspieduši savu va-

lodu. Bet nu viņi ir krituši «valodas tnkvizitora» «ērgļa

nagos» (kā saka «Austr.»), kurš visiem grib uzspiest savu

«valodas ābeci» un nepaklausīgos visādi nozākā un gri-
bētu izēst iz mūsu literatūras.

Līdzi «jaundarinājumiem» «cien. valodnieks» pārmet
arī «strupinaj.umus» un min bez agrāk pārrunātiem piemē-
riem vēl, ka vārdiņš «ik» ticis lietots bez vārda «viens».

Šis «valodnieks» tiešām iedomājas, ka «ik» nemaz nav

lietojams bez vārda «viens» un ar to vien savienojams.
Bet vai tad viņš nemaz nezina, ka ir arī vārdi: ikkatrs, ik-

kurš, ka «ik» ir patstāvīgs vārds (salīdzini leišu ēkas), kurš

lietojams tur, kur grib izteikt, ka kaut kas atkārtojas?
Ulm. vārdn. 85. lpp. teikts: ik, Vorsatzsilbe, die eine Ve-

rallgemeinerung andeutet; also ikdienas, ikgadus v. t. t.

Vai pēc «c. vai.» domām tiešām būtu jāsaka: ikvienas die-

nas avīze, ne — ikdienas avīze? Par nelaimi, tanī pašā
«В. V.» 122. num. teikts: «uz ik 15 iedzīvotājiem viens tele-

fona abonents», kur vajadzēja pēc «valodas inkvizitora liku-

miem» teikt: «uz ik vieniem 15 iedzīvotājiem». Ja nu pats

pirmais «cien. valodnieka»«ābeces» skolnieks, «В. V—sis»,

tanī pat numrā tā kļūdās, ko tad lai dara ar citiem?

Vēl kā «strupinājuma nedarbu» «c. vai.» pārmet «dau-

dzināto mīlu», bet viņam, tāpat kā Pd. kgm, derētu atgā-
dāt, ka ar šo pārmetumu izgāja jau reiz vāji arī

«valodniekam» K. Mīlenbaha kgm, kurš, aizstāvēdams

«mīlestību», dabūja — «stibu», kamēr viņa pretinieks Sir-

mais paturēja sev «mīlu». Labi, ka šis «cien. valodnieks»

nav toreizējais Mīlenbahs.*

Bet arī šim «valodniekam» nederētu par Sirmo necie-

nīgi runāt (skat. «В. V.»), jo viņš pats tik daudz ir mācījies
no Sirmā; viņš saka tagad: «šaubāms», kur agrāk sacīja

«šaubīgs», «līdzšinējs», kur bija «līdzšinīgs», «vietējs», kur

bija «vietīgs laiks» v. t. t.; viņš no Sirmā arī mācījies «at-

ronamais», kur bija «atrodošais», bet iemācīto nav labi sa-

pratis, jo «jaundarina» tādus nevārdus, kā: «strupinājams
nedarbs» un viņa «pakaļtecis». «В. V.» (129. num.) izdomā

«audzinājamu komisiju», kura tomēr nevis pati ir audzi-

nājama, bet citus audzina; «pakaļtecis» domā visur iztikt

cauri ar «am, am, am».

Ar «strupinājamo pārmetumu» «cien. valodniekam»

*
Viuš ir tas pats. R.
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nelaimējās arī tanī ziņā, ka viņš neviļus pats lieto «stru-

pašķi» tur, kur pārmet «strupināšanu» citiem; viņš gari

gaužas, ka «mīļā garā astes» galotne «-šana» tiekot at-

mesta, un saka, ka «valodu paīsināt un pastrupināt esot

visjaunākā laikā manāma — kāre». Viņam, garastes un

visa garastaina mīļotājam, viņam taču vismaz bija jāsaka:

kārošana, bet ne jaunmodes, nicinātais «strupašķis» —

kāre, kurš pat «Faustā» tiek lietots. Nav brīnums, ka tad

ari «В. V.» piekopj «strupinājamo nedarbu», bet ar parasto
neveiklību, un tā tad viņam iznāk tādi vārdi, kā: «starp-

tautu putnu izstāde» («Balt. Vēstn.» 112. num.), kas tās par

«starptautām»? kas dzīvo citu tautu starpā, varbūt čigāni?
Parasti taču saka «starptautiska putnu izstāde»; «tekniķu
skolas paidagogu komiteja», «klasiķu ģimnāzija» («Balt.
Vēstn.» 126. num.) — kurā mācās klasiķi? tātad Homērs,

Cicerons? «Balt. Vēstn.» arī saka «kvēl», nevis «kvēlē»

vai «kvēlo»; jā, viņš pat raksta: «zaud», «pazaud» («В. V.»

131. num.), kur taču neviens citādi nesaka, kā «zaudē, pa-

zaudē». Tas viss tikai pierāda, ka pat «Balt. Vēstnesim»

apnikusi «garastība». Garastības laiki ari valodā pagājuši,
un velti «cien. valodnieks» žēlojas par «garastes neatzī-

šanu» un «strupašķu» ieviešanos. Arī citas jaunlaiku va-

lodas attīstās tādējādi, ka tiek lokanākas, pieglaužas vieg-
lāk domām, vārdi tiek īsāki, atkrīt sugas, pat galotņu de-

klinācijas, angļu valodā vairums vienzilbīgu vārdu, un

ir tendence sarunas valodā saīsināt vārdus: krieviski,

piem., nemēdz vairs sacīt организировать, bet органи-

зовать v. t. t. Mēs šo piezīmi nebūt neuzstādām par

likumu, pie kura būtu jāturas, bet aizrādām tikai uz valo-

das virzienu. — Un, ka latviešu valodā «strupināšana»
arvien tālāk izplatās, to vislabāk zina un nožēlo «cien. va-

lodnieks». Tanī «Austruma» burtnīcā (6.), kurā bija «aiz-

rādāmais pirksts» uz «valodnieka» «praktiskiem rakstiem»,

pat ieviesušās «ilgas» un «gaidas», taisni nākdamas iz

«Fausta» tulkojuma. Arī citi šinī tulkojumā lietotie «maz

pazīstamie un nelaimīgi jaundarinātie» vārdi pamazām pa-

rādās mūsu rakstniecībā, un rakstnieki (it kā «Fausta» tul-

kotājus saudzēdami) tos izdod par saviem «jaundarināju-
miem». — Bet viss jautājums galu galā nav nebūtvalodnie-

cisks, bet grozās ap to, vai tulkojums dzejisks vai ne. —i
«Cien. valodnieks» «Fausta» tulkotājiem vēl pazagšus

pārmet, ka tiem trūkstot «atskaņu», jo atskaņas dēļ lietota

forma: «slēpja» un «sprēg». Uz to ir tikai viena atbilde:

kam netrūka atskaņu priekš 11 737 pantiem (tik daudz



pantu «Faustā»), tas tās spēja atrast ari priekš 2 pan-

tiem. — Latviešu dzejas literatūra tagad ir

atskaņām nesalīdzināmi bagātāka nekā

pirms «Fausta» tulkojuma.
Svešvārdu lietošanu vēl pārmet «cien. valodnieks»,

kurš uz katra soļa pats lieto svešvārdus savos rakstos.

Vai nu «cien. valodnieks» dod beigās objektīvu mēr-

auklu, pēc kuras varētu bez šaubām noteikt, vai zināms

vārds jr lietojams vai ne? — Nē, viss, ko viņš dod, ir

tikai patvaļīgs, subjektīvs spriedums, un viņa tā sauktais

«virziens» ir īsts «salašņu virziens», drusku «dabiskā vir-

ziena», drusku «paraugu virziena»: — jāraksta tā, kā pa-

rasts, bet jāievēro mūsu tagadējo labāko rakstnieku valoda

(«Balt. Vēstn.» 136. num.). — Kura puse no šī «divdabju
Likuma» vairāk derkatru reizi viņa «praktiskiem nolūkiem»,

vai «paraša» vai «paraugi», to viņš lieto kā mērauklu un

droši nolamā apspriežamo rakstu. Bet tāda metode nav nedz

godīga, nedz zinātniska. īstenībā «cien. valodniekam», tu-

roties pie sava likuma, vajadzētu atzīt, ka viņam piekrīt
nevis pamācīt «valodas ābecē» Aspaziju, bet no tās mā-

cīties, jo viņa pieder, bez šaubām, pie mūsu

tagadējiem labākiem rakstniekiem. Visi
sīkie — mazie duču dzejnieki tiek cildināti, tā, piem., arī

kāds «cien. valodnieks» atrada latviešu «Heini bez Heines

kļūdām» (labi, ja tas nav šis pats mūsu «cien. valod-

nieks»), bet tiešām ievērojamu dzejnieci nekaunas pras-

tiem vārdiem nolamāt vīrs, kurš tiek saukts par «pēt-
nieku», «valodnieku» un vēl «cienītu». Pat gluži neizglī-
tots cilvēks tā nedarītu.

Mēs, protams, šim savādajam «augstskolas audzēknim»

negribam sarūgtināt prieku lamāties, bet to lai viņš izdara

privāti, savējo starpā. Arī par valodu spriedelēt, par -ša-

nām un -amiem, divdabjiem un atgriezeņiem, viņam ne-

viens neliedz, bet lai viņš savus prātojumus nelūko uztiept
citiem par «likumu» un sodīt ar lamāšanu tos, kas neie-

vēro šos «likumus». Katra nebrīvība un apspiešana ir kai-

tīga un pretīga visiem izglītotiem cilvēkiem.

CĪŅA PRET «FAUSTA» LATVISKO TULKOJUMU*

izgājušu gadu, t. i., vairāk nekā pusgadu at-

pakaļ, apklusa, kad Zinību komisijas vasaras sapulcē šis

*
Raksts nāk no «M. V.» redakcijas, tikai iespraustās atbildes no

«Fausta» tulkotāja. R.
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tulkojums bija no trim referentiem minēts ar sevišķu
atzinību un no viena (L. Bērziņa kga) par
labāku nekā kāda pasaulsslavena dzej-
nieka (I. S. Turgeņeva) «Fausta» tulkojums.

Tad galvenais «saucējs kaujā», kāds anonīms

kungs, kurš slēpās aiz burtiem J. Pd. un bija «Fausta»

latvisko tulkojumu nopēlis par «sēnalām», izskaidroja
«Balt. Vēstnesī», ka viņš it nebūt negribējis teikt ko sliktu

par šo tulkojumu.
Pēc tam mums tika piesūtīts p. g. augusta pēdējās die-

nās garš raksts no otra kunga, kurš līdzi J. Pd. kungam
«Balt. V—sī» anonīmi bija uzbrucis «Fausta»

tulkojumam, nosaukdams tulkotājus un «dažus citus» par

«neprātīgiem nelgām» (Stumpfe Tolpel), «ākstiem», «ne-

mākļiem», «ābeces nepratējiem» v. 1.1., un kuram mēs «Mā-

jas Viesī» bijām atbildējuši. Šinī savā rakstā anonīmais

kungs, kuru «В. V.» bija apzīmējis ar «cien. valodnieks»,

atklāja savu īsto vārdu: viņš saucas K. Mīlenbahs, — un

izskaidroja, ka viņa pirmā raksta nolūks ne-

esot bijis «Fausta» tulkotājus noķengāt,
bet tikai aizrādīt uz kādām 5 vai 6 kļū-
dām. — К. M. kgs, laikam zem «Balt. V—ša» iespaida,

t>ija aizmirsis, ka arī ne uz 1000 «kļūdu» pamata zinātnis-

kos rakstos nav parasts lietot tādus vārdus. Par šo savādo

izturēšanos vien tik bija bijusi runa; M. kgs bija nostā-

dījies vienā pulkā ar «Balt. V—ša» «darboni» J. Pd. kungu,
turkā tādu tad mēs viņu ari rādījām publikai rakstā, kurš

griezās vispār pret «Balt. V—ša» nepieklājīgiem uzbruku-

miem «Māj. Viesim» un atzītiem rakstniekiem: A. Alunā-

nam, R. Blaumanim, Aspazijai v. с. M. kgs bija «mitgegan-

gen, mitgefangen» (līdzi gājis, līdzi ķerts). — Bet perso-

niskā sarunā ar «M. V—sa» redaktoru septembra mēnesī

K. Mīlenbaha kgs vēlreiz atkārtoja, ka negribējis uzbrukt

«Fausta» tulkojumam, atļāva savu pretrakstu pēc patikša-
nas «mīkstināt». Bet še viņu pasniedzam nemīkstinātu —

kaut arī pēc ilgāka laika (Mīlenbaha kgs toreiz atstāja
raksta uzņemšanu vai neuzņemšanu redakcijas ziņā un

teica, ka, ja arī «Mājas Viesis» raksta neuzņemtu, viņš to

«Balt. V—sim» nedošot, lai gan viņš ticis uzaicināts pret

«Mājas Viesi» rakstīt).

К. M. kgs raksta sekošu:

«Cien. redakcija! Jūs savā rakstā ««Baltijas Vēstneša»

indiāniešu kara deja» uzstājaties arī pret manu «Balt.

Vēstn.» nodrukātu rakstu «Par valodas pareizību». Es ceru,
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ka Jūs manai atbildei savā godājamā lapā telpas ne-

liegsiet.

Savu pārliecību vadīts un tieši pie lietas turēdamies,
īsumā tikai aizrādīšu uz dažādiem jautājumiem, kuri jā-

paskaidro.
Jūs rakstiet, ka es Fausta tulkotājus esot nosaucis par

«neprātīgiem nelgām» (stumpfe Tolpel), «nemākļiem»,
«ābeces nepratējiem» «v. t. t.» Man uz to jāatbild, ka es

neesmu gribējis Fausta tulkotājus tā nosaukt. Pēc Jūsu

raksta varētu domāt, it kā mana raksta nolūks būtu no-

ķengāt Fausta tulkotājus. Bet es tur rakstu vispāri par

virzieniem valodas pareizības jautājumā. Piemēri valodas

nepareizības ziņā nav ņemti vienīgi no Fausta tulkojuma,
bet no «Balt. Vēstn.», «Austruma», «Tēvijas», K. Kalniņa,

Purapuķes, Vilibalda rakstiem. Par valodas strupināšanu

(122. num.) runādams, es izrakstu vairāk piemērus arī no

Fausta tulkojuma, tāpēc ka Fausta tulkojumā vārdu no-

st rupinā jumi vairāk sastopami nekā kaut kur citur — cik

man vismaz zināms. Man šķiet, ka valodu bez iemesla (bet
Fausta tulkojumā tas arī nenotiek. Red.) strupināt tiešām

nav teicami. Norens māca, ka no valodā pastāvošiem vār-

diem sliktāks ikviens garāks teiciens, ja tas citu neko ne-

nozīmē kā īsākais. Ar šo Norena pareizo mācību nekādi

nevar aizstāvēt Aspazijas un Raiņa strupinājumus, р. р.,

«uztice» («uzticības» vietā), «ik» zobens («ikviens zobens»

vietā) v. c.» (Par ko ne? — Un par ko var aizstāvēt M. kga
paša «strupinājamos nedarbus» (piem., kāre) un jaundari-
nātus vārdus? Par ko tāds divējāds mērs? Red.)

Tas ir viss, ko M. kgs zina teikt: «Nekādi nevar aizstā-

vēt.» Bet ar to taču nav pierādīts, ka tulkotāja lietotie

vārdi būtu nederīgi. Savam uzskatam par labu M. kgs ne-

spēj pievest neviena pierādījuma, neviena at-

spēkojuma pret mūsu izteiktām domām, — un tomēr

viņš taisni «strupinājumu» dēļ lietoja neminamos vārdus

pret tulkotāju.

Tad M. kgs pāriet uz tām «5 vai б kļūdām» «F.» tulko-

jumā, bet tur ir runa tikai par valodnieciskiem sīkumiem,

par kuriem vispārējai publikai maz intereses. Mūsu pole-
mikas rakstā bija ari runa par valodnieciskiem jautāju-

miem, bet tik ar nolūku — aizrādīt, ka M. kga pārmetumi
«F.» tulkotājiem, tā sauktās «kļūdas», ir vēl strīdus jautā-

jumi, par kuriem var būt dažādās domās un kurus M. kgs
nevar izšķirt vienbalsīgi, nosaukdams tos par «kļūdām».
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Tad M. kgs raksta tāļāk: «Vēl man atliekas īsumā pār-
runāt tos vārdus, kas pēc Jūsu domām, cien. redakcija,
literatūrā un tautā esot pazīstami, tikai manis nepazīti
(«Māj. Vies.» 29. num.). N..

Aspazijas un Raiņa «brīnus» («brīnumus» vietā) Jūs

domājiet jau pilnīgi aizstāvējuši, aizrādīdami uz Stendera

vārdnīcā sastopamo «brīnu-lietu». (Protams, jo «brīnus»

pilnīgi patstāvīgs vārds un pretpierādījumu M. kgs nekādu

atkal nepieved. Red.) Bet, cien. redakcija, tad Jums ari

būtu jāatzīst tādi teikumi, kā, р. р., es aprakstīšu viņa dzī-

ves «gāju» («gājuma» vietā) par pareiziem («gājuma»
vietā ir gan brangs īsāks vārds: «gaita» — dzīves gaita.
Red.), jo «gāju putns» jau ikvienam latvietim tāpat bez

vārdnīcas pazīstams. (M. kga piemērs «gājuputns» nekā

nepierāda, jo klibo uz abām kājām, pēc šī piemēra analo-

ģijas M. kgam vajadzēja teikt: nevis dzīves gāja, bet gāju
dzīve, un tad mēs to arī atzītu, jo «gāju dzīve» būtu ap-

mēram klaidoņa dzīve. Bet M. kga jaundarinātais vārds

«dzīves gāja» mums nebūt nav pieņemams. Red.)
Tanī ziņā Jūs pareizi aizrādiet, ka vārds «saka» (Sage)

atronams Stendera vārdnīcā; bet diemžēl pēc mūsu vārd-

nīcām nedrīkst rakstnieki akli rīkoties (tikpat maz kā pēc
mūsu valodniekiem. Red.); jo mūsu vecajās vārdnīcās uz-

ņemti gan īsti latviešu vārdi, gan pārpratumu ražojumi, gan

neizdevušies jaundarināti vārdi, р. р., algādži = alga (!)
Langes un Bergmaņa vārdnīcā, dzelžu velkamais ak-

mens = magnēts (Stend.) [bet, kad «valodnieks» M. kgs
saka: «pievelkamais spēks», tad tas ir labi!? Red.] v. c. Ul-

manis, savu vārdnīcu sarakstīdams, dara itin pareizi, sa-

viem priekštečiem akli neuzticēdamies, pat Stenderam ne,

bet it pareizi izsaka savas šaubas par dažiem savu priekš<
teču vārdiem ar vaicājuma zīmi. Bet «saku» teikas nozī-

mējumā viņš pat savā vārdnīcā nemaz neuzņem, bez šau-

bām, domādams, ka «saka» jaundarināts vārds (vai, pēc
M. kga domām, «pasaka» — tas pats vārds kā «saka», tikai

garāks — arī ir jaundarināts? R.) tagadējās «teikas» vietā,

kas Stendera laikos vēl nebija nodibinājies tagadējā nozī-

mējumā. Mūsu laikos, kur «teika» jau vispāri ieviesies

vārds nozīmējumā «Sage», Ulmaņa neievērotā «saka», vis-

maz pēc manām domām, tiešām nav ievērojama. (No Ul-

maņa neievērotais vēl nebūt nav neievērojams! Ulmanis,

piem., neievēro tādus vārdus, kā steigšus, diedzēt, ņirbēt,

sliept v. d. c. Tātad Ulm. nevar arī ņemt par mērauklu.

Red.) Tāpat nevaru piebiedroties, cien. redakcija, kad Jūs
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Aspazijas un Raiņa lietotos vārdos «ziedzīgi» («noziedzīgi»

vietā), «ziegties» («noziegties» vietā), «ziegu (!) slepkavī-
bas lietas» atroniet poēziju. (Par poēziju lai M. kgs labāk

nerunā; kas ir tā kā viņš atradis Heini bez Heines kļūdām,
tas ir pazaudējis sajušanu priekš poēzijas. Par poēziju «F.»

tulkojumā mums nāksies minēt kādus vārdus beigās. Red.)
Ari še es tāpat kā Ulmanis un Bīlenšteins (Lett. Spr. I, 366)

pārliecināts, ka minētos vārdos prepozīcija «no» nekādi

nav atlaižama. Gluži kā «viņš pavisam gājis» nevar apzī-
mēt to, ko nozīmē: «pavisam nogājis», tā arī nevar «zieg-
ties» nozīmēt «noziegties», jo «Balt. Vēstn.» 122. numurā

jau aizrādīju «noziegties» pirmatnējo nozīmi, es neticu

(tas arī ir pierādījums?! Red.), ka «ziegt» Stendera laikā

bijis lietojams blakus formai «noziegt», «noziegties». Sten-

ders vai nu izlobījis «ziegt» no salikteņa «noziegt», «no-

ziegties», vai varbūt arī atradis to kādā dziesmā izlietotu

pareizā «noziegties» vietā. Šīs manas domas apstiprina
Stendera raksti, kur sastopam (p. piem., vārdnīcas II d.)
tikai noziegties, noziegums (Sūnde), noziedzība (Mifihand-
lung), noziedzīgs (strafbar), nenoziedzīgs (unstrāflich, un-

schuldig), nenoziedzība (Unschuld), bet nevis: «ziedzīgs»,

«ziegums», «ziedzība», «ziegu» (!) lietas, «neziedzīgs», «ne-

ziedzība», t. i., Stendera rakstos nesastopam tās formas,

kas Jums kā poēzija skan, bet man kā nepareizības ausīs

griež. (Bet St. raksti taču nevar būt mēraukla mūsu poē-

zijai! — Stenders lieto vārdu «ziegt», bet vai, kā un kur

šis vārds lietojams dzejā, vai tas dod poētisku nokrāsu,

vai tas sparīgāki un īsāki izsaka to pašu, ko prepozīcijās
ietītais, par to var spriest vienīgi dzejnieks un ne valod-

nieks, ne Stenders, ne Norens, ne vēl M. kgs. Un par dzej-
nieka vārdu izvēli spriedīs nākotne. To pats M. kgs atzīst,

bet tikai gadījumos, kad tas viņam izliekas derīgi. Tad —

mūzikas kritiķiem «grieza ausīs» Bēthovena, Šopēna, Lista,

Vāgnera jaunā mūzika: kā mūzikas, tā, liekas, arī valodas

kritiķiem reiz tā ir konstruētas ausis, ka viņās griež viss,

kas vēl jauns. Red.) Pēc Jūsu domām, no latviešu apziņas

pilnīgi izzudis, ka «noziegt» nozīmē «nokāpt». Savā ziņā

(tikai savā ziņā!? Red.) Jums taisnība. Bet tomēr mūsu va-

lodas apziņa arī vēl tagad sajūt prepozīcijas no svara pār-

runājamos vārdos, pretodamās tādiem vārdiem, kā: ziedz-

nieks (!), ziedzīgi, ziedzība v. c. Bet, ja vēl tagad latviešu

apziņai prepozīcijas svars minētos vārdos sajūtams, tad

jau tas nevarēja būt citādi Stendera laikā (par to, ka

M. kgs tā saka?! Red.), kas, lai gan nebija tuvu, tad tomēr
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tuvāki nekā mūsu laiks apcerēto vārdu sākumam. Ja pat
Stendera laikā «ziegt» tiešām būtu bijis pazīstams vārds,

par ko aiz pārrunātajiem iemesliem (tā kā M. kgs tam

«netic»!? Red.) vairāk nekā šaubas, tad tomēr tas nedotu

mums tiesību tagadējo valodas apziņu ievainot (dzīvo va-

lodas apziņu sargā rakstnieki un dzejnieki. Red.) ar tā-

diem vārdiem, kā: «ziegties», «ziedzīgi», «ziegums»,
«ziedznieks», «neziedzība» v. c. Jo ikviens lieks valodas

grozījums ir nepareizs, saka it pareizi Norens. (Bet pareizi
arī tas, ka labāki būtu, ja augšējie M. kga prātojumi būtu

īsi. Red.). Es loku šitā: es sprēgstu jeb sprāgstu, tu sprēgsti
vai sprāgsti, viņš sprēgst jeb sprāgst, bet nevis: «sprēg».
Skat. Biel. Lett. Spr. I, 376. un 127. sek. I (Abas formas

«sprēgst» un «sprēg» lietojamas Kurzemes augšgalā. Red.)
Trešās personas ziņā Jūs arī citur ejat pa neceļu. Par

«spirdz» Jūs sakiet, ka tā esot it pazīstama forma. Bet kam

pazīstama? Vai tautai? Kur tā pazīstama? (Piem., Laucie-

šos: spierdz. R.) Te, cien. redakcija, Jūs redzat, cik nepie-
ciešami ir sevišķi polemikā aizrādīt uz avotiem, no kuriem

savu sprieduma pamatu ņemam. Ja Jūs būtu paši sev lū-

kojuši atbildēt uz jautājumu, kādā apgabalā «spirdz» sa-

stopams, tad Jūs būtu pārliecinājušies, ka šo formu nekur

Jūs tautā neesiet dzirdējuši. Jo tādas kļūdas tautā nav ne

ar uguni sameklējamas. No «spirgt» ir 1) trešā persona

«spirgst» (Biel. Lett. Spr. I, 376., 11, 127. 1. р.), tāpat kā no

«sprēgt» trešā persona ir «sprēgst», 2) «spirgt» latviešu

valodā ir nepārejošs laika vārds, tāpēc nevar ar Aspaziju
un Raini sacīt: gaismas rieti aizkusušas krūtis «spirdz», jo
neviens latvietis nesaka un nevar sacīt: ūdens mani

«spirdz» («spirdzina» vietā), tāpat kā nesaka: viņš mani

«vārdz» («vārdzina» vietā) [Bet «spirdz» jau nebūt nenāk

no «spirgt», bet no «spirdzēt», kas ir tranzitīvs vārds; tiek

lietotas formas: «spirdz» un «spirdzē», kā «iznīd», «iznīdē»

(no «nīdēt», «iznīdēt», 3. pers. «nīst» no «nīst»); tā arī

«remdē», «remd» no «remdēt». Red.] Jūs, cien. redakcija,

apgalvojiet, ka pie mūsu dziesminiekiem apceramā forma

«spirdz» (= spirdzina) esot bieži lietota. Lai gan neatceros

šādu formu citur kur lasījis, tad tomēr jau var it labi būt,
ka Jūsu apgalvojums pareizs. Ja Jūs šinī savā apgalvo-

jumā nealojaties, tad tas pierādītu, ka Aspazija un Rainis

pārrunāto kļūdu patapinājuši no citiem dziesminiekiem.

Bet kļf 4 ir un paliek kļūda. (Ko M. kgs neatceras lasījis
vai nav dzirdējis, tā ir vienkārši kļūda! «Der Jude wird

verbrannt» (žīds jāsadedzina). Red.) «Slēpja» nepareizo
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trešo personu «noslēpt» Jūs lūkojiet ar vispārīgiem teiku-

miem par atskaņu bagātību latviešu valodā attaisnot. (Nē,
to mēs taču neesam teikuši: latv. valodā ir atskaņu naba-

dzība, bet ne bagātība! Red.) Bet ar vispārīgiem teikumiem

jau it neko neizteicam (tāds «vispārīgs teikums» ir seko-

šais no M. kga. Red.). «Slēpja» («slēpj» vietā) ir tikpat ne-

pareiza forma kā «ģērbja» (!) no ģērbt, «kopja» (!) no

kopt v. t. t. Nelūkojoties uz atskaņu bagātību, Fausta tul-

kotāji darinājuši formu «slēpja», lai iegūtu atskaņu uz

«klēpja». (Ar vispārīgiem teikumiem nekas nav izteicams,

bet vēl mazāk kaut kas apgāžams. Mēs bijām savā pole-
mikā aizrādījuši, 1) ka šī galotne «a» 3. pers. ir vecāka,

pirmatnēja forma; 2) ka šo formu lieto, piem., Auseklis:

Daugava vaida, Staburags rauda, kur tagad parasti saka:

vaid, raud, tā arī: ir, ira, nav, nava, tur, tura; 3) ka mazāk

parastas un vecas formas ļoti bieži un bez bailības tiek

lietotas Fausta oriģināltekstā. Uz visu to M. kgs nav ne

vārdu atbildējis un lūkojis tikai attaisnoties ar «vispārī-
giem teikumiem» un ar savu parasto: tam tā jābūt, jo es

to saku. Red.) Formu «iemākts» = angelernt Jūs, cien.

redakcija, domājiet aizstāvējuši, aizrādīdami uz Stendera

«iemākt» — kčnnen, verstehen zu machen. Jūs piebilstiet,
ka «iemākt» tautā pastāvīgi tiekot lietots kā «iemācīties».

Bet kurā apgabalā (gan visā Kurzemē) tad Jūs šo vārdu

tik bieži dzirdējuši? Ja tiešām Jūs šo vārdu tautā noklau-

sījušies, tad nemaz nav izprotams, ka Jūs variet no šī

vārda ciešamas kārtas divdabi jeb participu «iemākts» (!)

par pareizu atzīt; jo, tāpat kā nav iespējams no tagad pa-

rastā laika vārda «mācēt» ciešamas kārtas jeb pasīva for-

mas darināt, tā tas nav iespējams no vecā mākt = mācēt.

(Bet iemākt nav nemaz liekams = mācēt, un, tāpat kā no

saprast ir particips: saprasts un sapratis, tā arī no iemākt:

iemākts un iemācīs. R.) Pagātnes divdabis no «mākt»,

«iemākt» nav vis, kā Jūs domājiet, «mākts», «iemākts»,

bet «mācis», «iemācis», kā no sekošām tautas dziesmām

redzams: «Visi ļaudis mani teica netikušu, nemākušu»

(Būttnera t. dz. 1020), nevis «nemāktu» (!). Izmākušas tās

meitiņas, kas ūdeņa maliņā; izmākušas laivu iet (Būttn.

1350), nevis «izmāktas» (!) Tāpat Būttn. t. dz. 969, 1185.

Skat. Biel. Lett. Spr. I, 375 (mēs redzam, ka še atkal prā-

tojumi gari, bet .maz vajadzīgi, t. dz. pantiņi jauki, bet še

pilnīgi lieki, jo pret «iemācis» jau nemaz neprotestē. Red.).

Jūs redziet, cien. red., ka «iemākts» latviešu valodā

citu neko nevar nozīmēt, kā vienīgi drusku māktu,
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nepilnīgi nomāktu, no «mākt» — nospiest, bet nevis no

«mākt» = mācēt. Kā Jūs, c. red., iedomājaties, «laulu pāri»

(laulāta pāra vietā) par pareizu pierādījuši, aizrādīdami uz

vārdiem «laulnieks», «laulājiņa», «laulāt», tas man pavi-
sam neizprotams. Pēc Jūsu pētījumu metodes tad jau va-

rētum it labi runāt par «cepu» (!) gaļu (ceptas gaļas vietā),

jo latviešu valodā sastopami vārdi «cept», «ceplis» v. t. t.

(It naivi izklausās, ka M. kgs grib visu pēc vienas recep-

tes cept! Nē, no katra vārda nevar katru formu atvasināt.

Red.) — Tātad kļūdas, kuras esmu «Balt. Vēstn.» minējis,
uzskatu arī vēl tagad par kļūdām. Bet uz pieci seši

kļūdām Fausta tulkojumā aizrādīt neno-

zīmē Fausta tulkotājus nolamāt un noķen-

gāt. Par Fausta tulkojumu es neesmu nekur spriedis. (Par

tulkojuma kļūdām plaši un gari runāt, tas taču ir —

spriest. Red.) — Ja man nāktos par viņu spriest, tad droši

mans spriedums nelīdzinātos noķengāšanai. (Savādi tikai

izliekas, ka M. kga garu garajos rakstos nav iemaldījies
itin neviens atzinīgs vārds par «Fausta» tulkojumu, kamēr

5, 6 kļūdu dēļ tulkotājs nosaukts par «neprātīgu nelgu,
ākstu» v. t. t. Red.) Ķengāties un lamāties nav mans amats,

jo domāju, ka ikviens, kas ķengājas un lamājas, pierāda,
ka viņam lietišķu pierādījumu trūkst; esmu pārliecināts,
ka ikviens, kas ķengājas un lamājas, apšauda pats sevi

pašu negoda aptraipītām bultām. (Pareizi! Nedarāt vairs

tā! Red.)

Augstcienībā K. Mīlenbahs

24. augustā, 1898. g.»
Ar šo mēs polemiku turam par nobeigtu. Mēs savu

mērķi esam sasnieguši: apvainotiem rakstniekiem gādāts
mazs gandarījums, jo M. kgs izskaidro, ka viņa nolūks

neesot bijis «Fausta» tulkotājus nosaukt rakstniecībā ne-

pielaižamiem vārdiem. Mēs tikai vēl varam piemetināt,
ka, ja jau «nav M. kga amats lamāties un ķengāties», tad

viņš būtu labāk darījis neiet biedros ar J. Pd. kgu un

«Balt. Vēstn.». M. kgs gan lūko attaisnoties ar to, ka vārdu

«stumpfe Tolpel» (neprātīgi nelgas) pirmais lietojis Sopen-
hauers; bet Šopenhauers šo vārdu lietojis nevis pret
dzejniekiem, bet pret valodniekiem. Tad

vēl: neatzīdami, protams, «F.» tulkojumu par bezkļūdainu,

jo katram darbam, pat visu lielākajam, ir kļūdas, atgādi-
nāsim M. kgm viņa paša vārdus, ka «nevajaga iežņaugt
valodu stingros likumos, ka valodnieks nevar rakst-

niekam un dzejniekam ceļu noteikt», ka «lai rakstnieks
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jadzīgs» v. t. t. Ja nu rakstnieki dara pēc šī padoma, tad

nevajaga viņiem uzbrukt ar rupjiem vārdiem, kādi lietoti

no M. kga. Valodas «likumu visa stingrība» griežas pret
prozaiķiem, nevis pret dzejniekiem, ko arī atzīst pats
M. kgs. Dzejnieks nav apspriežams pēc valodas kriku-

miem un «pieci seši kļūdām», kuras, kā mēs redzējām, tik

loti «griež ausis» M. kgm, ka viņš nespēj aiz viņām atrast

poēzijas. Bet par poēziju «F.» tulkojuma valodā, it sevišķi
«jaunadarinātiem vārdiem», runā gluži citādi kāds kritiķis,
kuram poēzijas sajušanas spēju nav izdeldējusi dzīšanās

pēc valodnieciskiem krikumiem. Teodors raksta (Jauna
raža I): «Vietas («F.» tulkojumā) ar sevišķu dzejisku no-

krāsu patura arī latviski savu savādību. To panāk dažreiz

ar vārdiem, ko latviešu literatūrā pirmoreiz dzird. Gan tur

šis tas būs, kas neiederēs valodas dzīvajā organismā, bet

vispārīgi šie vārdi un teicieni atver va-

lodā jaunus, līdz šim tautas klēpī noslēp-
tus, bagātus jaukumus. Nav acumirklī ap-

sverams, cik latviešu valoda un dzeja caur

šādu «F.» tulkojumu manto.» Tālāk krievu lie-

lākā avīze «Novoje Vremja» atzīst, ka latviešiem esot

sava māksla un ka Fausta tulkojums mākslas darbs. Tikpat

atzinīgi izsakās ari vācu avīze «Dūna Zeitung», un «Ri-

gasche Rundschau» pat izsaucas, ka Fausta tulkojums un

izdevums latviešu valodā esot «zelta burtiem jā-
ieraksta latviešu attīstības vēsturē».

Red.
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PIEMĒRS SAIMNIECISKAI ATTĪSTĪBAS

GAITAI

«Ceļojot caur Somiju, it īpaši caur viņas austruma da-

ļas novadiem, var novērot blakus zemām, apkvēpušām,
no resniem, tikko aptēstiem baļķiem saceltām ēkām bran-

gas, plašas un gaišas dzīvojamās mājas, necik tāļu no

tām — priekšzīmīgas lopu kūtis augstiem griestiem, lie-

liem logiem, nereti vēl ar sevišķu piebūvi priekš sviesta

izgatavošanas. Daudzos namos var redzēt caur logu priekš-

kariem, gardīniem, kuri še viscaur sastopami, neveiklas

vecmodes stakles, uz kurām auž ar rokām, — kamēr tur-

pat tuvumā pie strautiņa malas ir uzcelta milzīga aužamā

fabrika, kura strādā ar jaunmodes mašīnām. Tāpat pilsētās
vienā rindā ar zemiem un šauriem koka nameļiem pace-

ļas augsti gaisā stalti nami, kuri uzcelti pēc viena vai

otra vēsturiska būvju stila parauga. Ar vārdu sakot,

vecā Somija stāv blakus jaunajai Somijai, kura tik

ātri attīstījusies un vēl aizvien attīstās. Bet pamazām šī

vecā Somija pazūd un tiek par priekšmetu vēsturei un

teikai līdz ar savu maizi, kurai bija piemaisītas samaltas

koku mizas, līdz ar savu mežu bagātību, dūmaiņām ista-

bām, skaliem, pieticīgiem, pazemīgiem zemnieciņiem un

sīkām, garlaicīgām pilsētām.»

Tā kāda nesen krievu valodā iznākusi grāmata par So-

miju tēlo vispārējo iespaidu no šīs zemes, kura pašu laiku

atrodas pārejas stāvoklī no veciem uz jauniem laikiem un

šinī pārejā apmēram sasniegusi to pakāpienu, kuru arī

mēs nupat pārdzīvojam.

Pārejas laikmets Somijā iesākās apmēram tanīs pašos

gados kā arī mūsu guberņās un lekškrievijā, t. i., 60-tos

gados, bet, kamēr Somijas un lekškrievijas attīstība nav

noturējusies, blakus iedama, tikmēr mēs esam gājuši pus-

līdz vienādā ātrumā līdz ar somiem, un tādēļ šis piemērs
no viņu attīstības gaitas var būt jo vairāk pamācošs un

ne vien paskaidrot, kā romnieki mēdza teikt par piemē-

riem, bet arī dažu ko pierādīt.
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Somijas attīstība parādījās vispirms zemkopības un

rūpniecības uzplaukšanā. Vakareiropa sāka pieprasīt lielā

vairumā ražojumus, kuri še bija sastopami bagātīgā
mērā — koki; nauda, kas ienāca par meža pārdošanu, So-

mijā saplūda zemnieku rokās, kuri nu varēja pareizi iekār-

tot savas saimniecības. Pie mums gan arī tirgošanās ar

kokiem bija vēl dažus gadus atpakaļ brangi uzplaukusi,
bet zemniekiem viņa neatnesa tik tiešu un lielu peļņu, jo
tiem nebija pašiem meža, ko pārdot, un viņi piedalījās pie
šī tirdzniecības un rūpniecības zara tikai, mežu cirzdami

un izvezdami un kā dažādi uzpircēji un vidutāji.
Mežu pārdošana Somijā līdzi ar lēto un brīvo ūdens

spēku — jo Somija bagāta straujiem, priekš mašīnu dzī-

šanas derīgiem ūdeņiem — spēcīgi pamudināja uz rūp-
niecības attīstīšanu: tika dibināts liels skaits koku zāģē-
tavu, fabriku priekš koka masas izstrādāšanas v. t. t. It

sevišķi koka masu, dēļus un citus koku izstrādājumus
ārzemes pieprasa milzīgā daudzumā. Tāpat ātri vien attīs-

tījās papīra ražošana iz koka, un tagad Somija apgādā ar

lētu papīru Pēterburgu un pa daļai arī tuvākās Baltijas

guberņas.

Viena otru pabalstīdamas, sāka celties rūpniecība un

attīstīta, racionāla (kārtīga, uz zinātņu pamata dibināta)

zemkopība. Zemkopība un amatniecība sāka ražot priekš

tirgus, ne vairs priekš pašu māju patēriņa. Tirdzniecībai

kā vidutājai starp ražotājiem un pircējiem arvienu tāļā-
kos tirgos piekrita arvien lielāka loma. Auga ienākumi,

bet auga ari izdevumi. Dzīves vajadzības tapa arvien pla-
šākas, tautas labklājība un turība pieņēmās tiklab Somijā,
kā arī lekškrievijā, ārzemju kapitāli sāka plūst Somijā,
meklēdami sev peļņu jaunajā, plaukstošā rūpniecībā, ku-

ras attīstības gaita caur to vēl labu tiesu tika paātrināta.
Citi apstākļi darīja ari ievērojamu iespaidu, — mēs do-

mājam: periodisko somu saeimas sasaukšanu, sākot no

1863. gada, un vispār apziņas celšanos garīgā un politiskā
dzīvē, kas sāka parādīties arī presē. Viss tas vairoja saim-

nieciskās attīstības gaitas uz priekšu virzīšanos tik lielā

mērā, ka Somija var jau stāties līdzās Eiropas attīstītām

zemēm ar nodibinājušos jaunlaiku lielražošanu.

Tam pretī varētu runāt, ka Somijā pilsētu iedzīvotāju
skaits sasniedz tikai 10% no visa iedzīvotāju skaita; bet

vispirms jau arī Somijā, tāpat kā pie mums, manāma stipra
laucenieku plūšana uz pilsētām, un, otrkārt, zemais pil-
sētnieku procents nebūt nevar norādīt, ka Somijā būtu
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vāji attīstījusies rūpniecība kapitāliskā veidā, — jo pil-
sētās atrodas tikai drusku vairāk nekā puse no visām rūp-
niecības fabrikām un ietaisēm un no visa strādnieku skaita

Somijā. Ļoti daudz fabrikas un dažādas darbnīcas atrodas

uz laukiem, kas pa daļai izskaidrojas caur lēto ūdensdzi-

nēju spēku. Šo parādību, kaut gan daudz mazākā mērā,

var ievērot arī pie mums, un nepareizs ir bieži sastopamais
aizrādījums, ka tikai mūsu lielākās pilsētās — Rīgā, Liepājā,
Jelgavā — koncentrējoties visas fabrikas un ka tādēļ pie
mums nevarot būt runas no kaut kādiem lielrūpniecības
ar viņu sakarā stāvošiem jautājumiem par ražotājiem.

Somijā tagad skaita pāri par 6735 rūpniecības ietaisēm

ar 60 000 fabrikas strādniekiem un amatniekiem. No šī

skaita 3493 rūpniecības ietaises atrodas pilsētās un miesti-

ņos; -turpretim 3470 ietaises uz laukiem. Lauku fabrikās

nodarbojas drusku mazāk nekā puse no visiem

fabriku strādniekiem. Skaitļi, kas attiecas uz šo

pašu priekšmetu mūsu guberņās, pierāda, ka arī še attīs-

tības gaita ir tā pate un tikai pavadošās parādības uzrāda

starpību, kura tomēr neattiecas uz pašas parādības, nele

vēl attīstības virziena kodolu, bet tikai uz mazāku vai

lielāku vairumu un izplatības mēru, un augšanas ātrumu.

Mans nolūks še nav kaut cik plašāk attēlot Somijas
saimnieciskās attīstības gaitu no veciem uz jauniem lai-

kiem, no klausības uz brīvu ražošanu, no grauda saimnie-

košanas uz naudas saimniekošanu, no mājas patēriņa ra-

žošanas uz ražošanu priekš tirgus, — es gribu tikai pie

Somijas piemēra vēlreiz aizrādīt, ka šī pāreja no viena

laikmeta uz otru notiek visās zemēs un ka viņas parādības
noredzamais virziens un gala iznākums ir visur tas pats.

Pie šī sprieduma nāk arī minētās grāmatas sacerētāji,
kuri vairākās nodaļās apskata cita starpā Somijas lauk-

saimniecību, lauku iedzīvotājus un strādniekus un kuriem

gan neviens nevar pārmest, ka tie vienpusīgi būtu ievē-

rojuši tikai saimniecisko jautājumu un partejiski sprieduši,
turēdamies pie jau iepriekš nodibinātiem uzskatiem. Taisni

otrādi, var nomanīt, ka spriedums minētā jautājamā ir

iznācis varbūt pretī agrākajiem sacerētāju uzskatiem. Viņi
atzīst, ka velti būtu vēl tagad plaši pierādīt, ka Somijā,
attiecoties uz rūpniecības arodu, notiek tās pašas pārmai-

ņas un parādības, tie procesi, kuri nomanāmi ari pārējās
Vakareiropas valstīs. Se jāievēro, ka minētā grāmata rak-

stīta priekš krievu publikas; mūsu publikai vēl ir šī vaja-
dzība.
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Somijā gan vel tagad zemkopība un viņas zari ieņem

pirmo vietu, un somus ar tādu pašu tiesību varētu saukt,

par «zemkopju un arājiņu tautu» kā mūs, latviešus. Bet

nopietnam laiku novērotājam neko vairs nepierādīs šis

iemīļotais vārds: «arājiņu tauta», un tikpat maz ko paspēs
tik bieži dzirdamais piekodinājums: arājiņi mēs esam, un

arājiņi mēs lai ar paliekam. Zemkopība pate tik ļoti pār-

grozījusies pēdējā laikā un tik redzami pieņēmusi jaun-
laiku ražošanas veidu, ka viņa nevar derēt par pretpierā-
dījumu vispārējai saimnieciskas attīstības gaitai. Lauk-

kopība, sevišķi graudkopība, pamazām tiek ierobežota no

dažiem zemkopības zariem, lopkopības un piensaimnie-
cības, dārzkopības v. t. t., kuri stāv diezgan tuvu rūpnie-
cībai, apstrādādami pirmražojumus un prasīdami kapitālu
un teķniskus ierīkojumus.

Gan vēl līdz šim Somijā, kā jau minēts, oficiāli skaitās

tikai 60000 fabrikas strādnieku (patiesībā šis skaitlis būs

jau tagad daudz augstāks) jeb vai 200 000, ja skaita līdz

strādnieku sievas un bērnus. No visa Somijas iedzīvotāju
skaita strādnieku būtu tātad tikai nepilni 2 ar pus pro-

centi, kas, protams, nav vēl daudz, salīdzinot, piem., ar

Vācijas strādnieku skaitu; tur, pēc pēdējām ziņām, uz

53 miljoniem visu iedzīvotāju skaita 6 167 584 rūpniecības

strādniekus, kas līdzinātos drusku vairāk nekā IIV2pro-

centiem. Bet arī šis samērā zemais rūpniecības strād-

nieku skaits Somijā nepierāda neko pret to, ka Somija ar

pilnu sparu ierauta līdzi jaunlaiku saimnieciskā attīstībā.

Sis skaitlis nav jāņem pats par sevi vien, bet jāsalīdzina
ar skaitļiem par to pašu priekšmetu, tikai iz agrākiem
laikiem. Tad mēs tūliņ redzēsim, ka tikai kādus gadus 30

atpakaļ rūpniecības strādnieku skaits bija tik neievēro-

jams, ka varēja tikt zīmēts tikai kādām desmitdaļām pro-

centu un par viņu gandrīz nemaz nebija runas; toreiz jau
no pašas rūpniecības vēl labi nebija runas. Bet 1875. g.

jau skaita 18700 strādnieku, 1894. g. — 58 200 un

1895. g. — 60 000.

Nu iznāk, ka rūpniecības strādnieku skaita augšana

pašā pēdējā laikā ir visai ievērojama un apstiprina domas,

ka saimnieciskas attīstības virziens ir visur tas pats.
Še varu pasniegt arī sekošus pāris skaitļus par pilsētu

iedzīvotāju vairošanos, kas pierāda to pašu augšējo.
1805. gadā pilsētnieku Somijā bija 57г proc. no visiem

iedzīvotājiem, tagad to ir apmēram 11 proc. Kamēr no

1805. līdz 1860. gadam pilsētnieku skaits pieauga no 57г
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līdz 6,3 procentiem no visiem iedzīvotājiem, t. i., pieaug-
šana 55 gados bija tikai par nepilnu vienu (pareizāki,
3Л procentu), tikmēr no 1860. — 1895. gadam, t. i., 35 gados,
pieaugšana sniedzās līdz 4V2 procentiem. Viss tas gaiši
norāda, kāda spēja pārmaiņa notikusi Somijas saimnie-

ciskā dzīvē pēdējos gados.
Bet ne tikvien vispārīgais saimnieciskais attīstības vir-

ziens iziet uz rūpniecību pēc pārgrozīta ražošanas veida,

arī visa attīstības gaita norisinājās pazīstamajā kārtā, ku-

ras likumi tika jau priekš vairāk desmit gadiem noteikti

pēc zinātniskiem novērojumiem. Tā mēs redzam arī pie
Somijas piemēra, ka — parasti — rūpniecības iestāžu

skaits aug daudz lēnāk nekā strādnieku skaits katrā no

šīm iestādēm jeb, ar citiem vārdiem, ka lielākā rūpnie-
cība aug ātrāk nekā sīkākā, ietaises pāriet no sīkkapitā-
listiem lielnaudinieku rokās. Tā Somijā 1875. gadā bija
6600 rūpniecības ietaises ar 18 700 strādniekiem, t. i., katrā

ietaisē bija pa 3 strādniekiem; 1894. gadā ietaišu skaits

pieaudzis uz 6940, t. i., tikai par 340 ietaisēm 9 gados, bet

šinīs ietaisēs strādnieku skaits bija pa to pašu laiku pavai-

rojies jau līdz 58 200, t. i., trīs reizes tik daudz, un nu uz

katru ietaisi nāca 8 strādnieki. Tātad mazākās fabrikas

bija nīkušas un lielās viņu vietā stājušās un milziski pa-

vairojušas savu ražošanas spēju. Šī parādība iet pat tik

tāju, ka zināmā laikmetā ietaišu skaits pamazinājās, ka-

mēr viņu strādnieku skaits un ražojumu summa lieliski

aug. «Kurzemes Guberņas Avīzes» to, piemēram, saka par

Kurzemes brandvīna dedzinātavām un alusbrūžiem.

Tomēr ir nenoliedzams fakts, ka Somijā šimbrīžam vēl

zemkopība, un turklāt nevis lielgruntniecība, bet sīkgrunt-

niecība, zemnieku saimniecība, mierīgi sadzīvo kopā ar

rūpniecību (pēc jaunā ražošanas veida), ka zemkopība vēl

attīstās un ka viņa vēl uz diezgan ilgu laiku paturēs va-

došo lomu.

Kā jau minēts, Somijas iedzīvotāji ir šimbrīžam vēl pa

lielum lielākai daļai laucinieki. 1895. gadā, par kuru ir

pēdējie statistiskie skaitļi, visu iedzīvotāju Somijā bija

pāri par 2V2 miljoniem, no kuriem tikai ap 270000 ir

pilsētnieki, kamēr visi pārējie 2 miljoni un 248 000 dzīvo

uz laukiem. Tātad 89 procenti no visa iedzīvotāju skaita

ir laucinieki.

Zemkopība vēl ir galvenais peļņas avots Somijā, kas

izskaidrojas caur brīvas zemes daudzumu ziemeļos, kā

saka Somijas aprakstītāji, piebilzdami, ka «vēl nevarot
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noredzēt to laiku, kad lauku apdzīvotāji pazaudēšot savu

pārsvara stāvokli».

Zemes īpašums turklāt ir vēl sadalīts diezgan sīkās

daļās.
1896. gadā

3,5% no visiem zemes īpašn. bija 100 hektāru* un vairāk,

18,7% " " " 25—100

48,1%
" " " 5—25

„

29,7% "

bija mazāk nekā 5
„

zemes.

Tātad lielum lielākā daļa zemes īpašnieku (77,8%) pie-
der sīkgruntniekiem, kuriem, visaugstākais, kādas 70 pūr-

vietas zemes.

Par visu to nebūt nav jābrīnās, jo naudas saimniekošana

ar visām viņas sekām neliekas caur sīkgruntniecību trau-

cēties un attīstās visur tur, kur tikai ir brīva nauda, tirgus
priekš ražojumu pārdošanas un brīvs darba spēks. Kā re-

dzējām, tad Somijā nauda sāka vairāk parādīties pēc
1860. gada, tirgus atvērās jo plaši priekš somiem un viņi
paši labi prata uzmeklēt tirgus saviem ražojumiem, se-

višķi dažādām precēm un vēlāk sviestam. Pie šī pēdējā
piemēra sevišķi skaidri var novērot lielrūpniecības

iespaidu. Kamēr pie mums tikai kopš dažiem gadiem saim-

nieki sāka cītīgāk nodarboties ar lopkopību un sviesta

ražošanu, domādami tur atrast īsto izeju iz grūtajiem lai-

kiem, tikmēr Somijā šis laikmets jau liekas pārdzīvots un

sviesta ražošana mājās, katrā saimniecībā par sevi, gan-

drīz pilnīgi izzudusi. Viņu vietā stājušās pa daļai sabied-

rības no tuvākās apkaimes saimniekiem, kuri dibina ko-

pēju piena rūpniecības ietaisi. Sinī ietaisē apkārtējie saim-

nieki saved savu pienu, kurš nāk separatoros; nokrei-

moto pienu ņem atpakaļ, kamēr iz krējuma pagatavo
sviestu priekš izvešanas uz ārzemēm. Tādas zemnieku

piena ietaises ir izplatītas Ziemeļjavoloksā un Karēlijā.
Bet piena ietaises un sviesta uzglabāšana un izvadāšana

uz ārzemēm prasa diezgan prāvus kapitālus, un tādēļ arī

šīs sīkās piena ietaises uz sabiedriska pamata pamazām
tiek izspiestas no lielām ietaisēm, kuras ir dibinātas no

lielnaudiniekiem ar plašu darbību, lielu kapitālu, visiem

dārgiem teķniskiem ierīkojumiem un kuras tad arī atnes

samērā lielāku peļņu nekā mazās. Pate sviesta ražošana,

protams, caur to vēl paceļas, un, kamēr 1875. g. izveda uz

* 1 hektārs apm. 1 desetiņai.
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skaitlis bija jau pieaudzis uz 14 milj. kilogramu, t. i., par

37г reizēm.

Attiecoties uz trešo apstākli, kurš vajadzīgs priekš liel-

rūpniecības attīstīšanās, t. i., uz brīvo darba spēku, jāsaka,
ka tas ir īsti labvēlīgs lielrūpniecībai, jo gandrīz trešā daļa

no visiem iedzīvotājiem jeb 840 000 cilvēku ir ne tikvien

bez zemes, bet arī bez droša un zināma peļņas avota un

pārtiek no darba un peļņas, kāda taisni gadās.
Tā arī izskaidrojas tas apstāklis, kurš varbūt likās vis-

vairāk pretī runājam ražošanas veida un līdz ar to visur

saimnieciskas attīstības pārmaiņai, t. i., lauku iedzīvotāju

un sīko zemkopju lieliskais pārsvars par pilsētnieku un

strādnieku skaitu. Kā mēs jau redzējām, tad lielrūpniecība
še nebūt nav nometusies vienīgi pilsētās, bet puse no vi-

sām fabrikām atrodas uz laukiem, un, otrkārt, paši lauci-

nieki it nebūt nav tādi zemes īpašnieki, kas var pārtikt
no zemes, bet viena daļa no viņiem dzīvo no blakus peļņas,
kāda kuru reizi gadās, un vesela trešā daļa no visiem

iedzīvotājiem ir pilnīgi bez zemes īpašuma. Visa šī trešā

daļa tātad nav nekas cits kā arī strādnieki — algādži, viņi
nav tikai oficieli pieskaitīti pie rūpniecības strādniekiem,

jo viņiem nav pastāvīga darba pie rūpniecības.
Pie šiem ļaudīm bez pastāvīgas nometnes un pastāvīga

darba pieder visi vaļenieki, kuriem ar zemi nav sakara kā

īpašniekiem vai nomniekiem, ļaudis, kuriem nav ienā-

kumu no kapitāla, kuri nestāv privātā vai valsts dienestā,

kuri nav amatnieki. Iz šī skaita nāk visādi apkalpotāji,

algādži pie lauku darbiem, rūpniecībā, pie dzelzceļu bū-

vēm, mežu ciršanas, kalnraktuvēs, pilsētās v. t. t. Viņu

vispārējais procents priekš visas Somijas ir 32,63% no lau-

ciniekiem; dažās vietās, kā Ņulandes guberņā, šis procents
krīt līdz 25,4, citās turpretī paceļas līdz 35,5 (Kuopijā) un

39,4 (Uleaborgā). Dažās draudzēs pat puse no visiem iedzī-

votājiem pieskaitāma pie šīs šķiras.

PriekJ lielrūpniecības attīstīšanās šīs šķiras lielais

skaits, protams, no lieliska svara; līdz šim viņa spējusi no-

darbināt tikai 200000 cilvēku, bet vēl 640 000 gaida uz

viņu, lai tā dod pastāvīgu darbu. Tātad Somijā jau tagad
varētu būt ne tikai 272% rūpniecības strādnieku, bet gan

līdz 30%, ja tikai būtu diezgan kapitāla rūpniecības
iestāžu celšanai.

* 1 kilograms = apm. 27г mārciņām.
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PAR STRĀDNIEKU AIZSARDZĪBAS

LIKUMU DOŠANU KRIEVIJĀ

NO DR. G. J. ROZENBERGA, LEIPCIGA, 1895. а

Ikkatrs speciālists, tiesu zinātnieks un praktisks ties-

lietu arodnieks, bet ari vispār izglītoti cilvēki, kas grib

tagadni saprast un piegriezt vērību sabiedriskajiem jau-
tājumiem, it sevišķi tie, kas vēlas tuvāk iepazīties ar lekš-

krievijas un Baltijas strādnieku apstākļiem un jaunajiem
tabrikas likumiem, būs laikam atdūrušies ari uz augšējo

grāmatu, meklēdami pēc droša avota vai vismaz pēc gaiša
vēsturiska pārskata par interesējošo jautājumu.

Grāmata liekas to solām, un viņā var to meklēt jo vai-

rāk tādēļ, ka viņas apcerētājam — tas iz grāmatas re-

dzams — ir bijuši pieejami ari plaši materiāli iz arķīviem,
kuri citkārt mēdz būt slēgti.

Grāmata ir dāvāta mūsu tagadējam finanču ministram

Sergejam Juljevičam Vites kungam, kuram sacerētājs sa-

kās daudz pateicības parādā par viņa pamudināšanu un

darbaveicināšanu.

Ari šis pēdējais apstāklis būs dažu pamudinājis ņemt
rokā šo glīti izdoto nelielo, bet samērā diezgan dārgo grā-
matiņu (3 markas — 150 кар.).

Pēc nelielas, labi iekārtotas, gaiši un visiem saprotami
rakstītas grāmatiņas par augšējo jautājumu, kura turklāt

cenas ziņā būtu pieejama ari plašākām aprindām, tiešām

sajūtama liela vajadzība.

Fabriku likumi līdz ar fabriku inspektoru iestādi tika

nesen kā pie mums ievesti, un tomēr viņi tik ļoti svarīgi

priekš visas zemes attīstības un aptver ar katru gadu aiz-

vien lielāku un lielāku daļu no visiem mūsu iedzīvotā-

jiem, tā ka nezināšana par šiem likumiem un sevišķi par

inspektoru iestādi var saimnieciski vājajiem ievērojami
kaitēt materiālā ziņā un noturēt mūsu tautsaimniecisko un

sabiedrisko attīstību vecajā, lēnajā gaitā, kamēr citas
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valsts daļas aizsteidzas mums priekša. Bez tam, man šķiet,

noteikta zināšana un interese par sava stāvokļa, savu tie-

sību un tam līdz savu pienākumu likumisku nokārtošanu

caur minētiem nosacījumiem dotu šiem saimnieciski vā-

jajiem, kuri līdz šim nav daudz varējuši domāt, ka viņiem
arī ir tiesības, pamudinājumu pašiem ar sevi un savu stā-

vokli iepazīties un sākt apzinīgi lūkoties uz apkārtni un

saprast laiku.

Krievijas likums nosaka, ka ar likuma nezināšanu ne-

var atrunāties, t. i., ka katram jāzina, kādas viņam ir tie-

sības, un jāprot pašam sevi un savas tiesības aizstāvēt.

Valsts pate caur saviem tiesnešiem un ierēdņiem nevie-

nam neaizrāda, kādā kārtā tam vislabāk jāsargājas pret
savu tiesību aizskāršanu caur citām tiesībām, valsts aiz-

sargā tikai pret noziegumiem. Lai varētu sekmīgi aizsar-

gāties, katram jāzina savas tiesības. lepazīšanās ar savām

tiesībām tātad vispirms dod lielāku iespēju likumiski ai/

sargāties, un, otrkārt, kas man liekas esam pat no vēl lie-

lāka svara, saimnieciski vājie, kuriem ir ļoti aprobežota
izdevība izlietot savus likumiskos aizsardzības līdzekļus,
tiek caur iepazīšanos ar savām tiesībām pieradināti vairāk

gādāt paši par sevi un nepalaisties uz palīdzību no citām

pusēm. Jo — kā jau nupat teicām — no citiem palīdzību

gaidīt ir velti, ar līkumu neprašanu nevar atrunāties, un

katram jālīdzas pašam sev, kā to nosaka visu tagadējo
likumu gars — ar sīkiem izņēmumiem.

No augšējās grāmatas pēc tā, kur kas par viņu teikts,

mēs, protams, nevaram sagaidīt, ka viņa izpildītu šos pra-

sījumus, kuri būtu visvairāk vēlējami mūsu laikā. Bet sava

nelielā apmēra pēc minētā grāmata neapmierina arī tos,

kuri viņā meklē zinātnisku avotu par visiem mūsu strād-

nieku likumiskās aizsardzības jautājumiem. Vispār aplū-

kojamās grāmatiņas zinātniskā vērtība ir ļoti zemu lie-

kama.

Sacerētājs savā rakstā pamatojas uz prātojumiem, ku-

riem gar tautsaimniecisko zinātni nav ne mazākās daļas,

bet kuri attiecas uz ētiku un vispār jau sen netiek atzīti

par zinātniskiem un pielaižamiem. Par strādnieku tiesībām

viņš nerunā un zina tikai to teikt, ka tie arī esot cilvēki,

pēc dieva vaiga radīti un tādēļ saudzējami, par ko taču

jau vergu laikos vairs nešaubījās; sacerētājs liekas neie-

vērojis, ka pat mūsu valsts likumi jau sen uzskata visus

pavalstniekus par līdzīgiem likuma priekšā un ka nav ne-

maz runa par «darba spēka zaudēšanu», lai tas būtu spē-
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aizsargāšanu.

Izejot no šāda stāvokļa, sacerētājs tad arī atrod, ka, lai

gan šis jautājums pie mums nenokārtots un še daudz ne-

taisnības, viņu tomēr varot skaitīt par vēl neesošu. Tam

pretim jāatgādina, ka mūsu valdība pat jau 1882. g. izdeva

fabriku un strādnieku aizsardzības likumus, tātad atzina

šo jautājumu par esošu. Līdzīgas domas, ka augšminētā

grāmatiņa ir ļoti iemīļota no zināmas puses, kura savu

peļņu interešu labā tiešām vēlētos, kaut šāda jautājuma
nemaz nebūtu. Bet jautājums reiz ir uz dienas kārtības,

likums pats turējis par vajadzīgu viņu nokārtot, un ne-

kādas «mācītas» grāmatas nevarēs iestāstīt viņu par ne-

esošu. Šādu grāmatu nolūks tad ir — bez noliegšanas un

apmierināšanas — vēl nodarbošanās ar priekšmetu, kurš

ir «nācis modē».

Katrs interesējas par šo jautājumu un katram arī jāin-

teresējas, ja tas negrib pats sevi dzīvu aprakt vai tikt par

pārakmeņojumu, kas mūžīgi stāv uz vietas. Bet tādas grā-
matas kā augšējā, kas jautājumu apskata «modes» vai

kādas personiskas intereses pēc, nenoderēs šim mērķim.

Rozenberga grāmata bez tam vēl nav brīva no dau-

dzām kļūdām, svarīgu faktu izlaidumiem un sagrozīju-
miem, tā ka nevar izpildīt praktiķa — tieslietu pratēja un

zinātnieka — prasījumus.
Līdz šim pie mums vēl katram vislētāk un vieglāk iepa-

zīties ar interesējošo jautājumu, kā viņš šo brīdi nokār-

tots, ja ņem rokā taisni pašus jaunos fabriku likumus, kuri

iznākuši arī vācu valodā. No lielākiem zinātniskiem dar-

biem varētu minēt Janžula rakstus, tikai tie ir diezgan

vientiesīgi, turpret teicama ir profesora Tugana-Baranov-
ska «Krievu fabrikas attīstības vēsture». Ar mūsu jautā-

jumu nodarbojas arī Jurecka grāmata par «Strādnieku ap-

drošināšanu» un Mikuliča — «Par nelaimes gadījumiem

rūpniecības iestādēs».
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VĒSTULES NO LATVIETIJAS

PAR LATVIEŠIEM

Latvieti ja ir zeme, kur dzīvo latvieši un kas atrodama
latviešu nacionālistu iztēlē. Šo zemi Baltijas novadā at-

klāja latviešu dzejnieki tā sauc. «nacionālā jeb tautnie-

ciskā laikmeta» sākumā — tautības laikmets.

Vārds Latvija, t. i., Latvietija, nav latviešu tautas da-

bisks darinājums, bet veidots mākslīgi, nākot talkā lat-

viešu filoloģijai un vārddarināšanas zinātnei, kas vēl nesen

latviešu vidū bija modē un ļoti iecienīta. Latviešu tautai

nebija jēdziena Latvietija, t. i., kaut kāda latviešu kopības

jēdziena, kaut vai tikai teritoriāla. Dažos novados, piemē-
ram, ap Aiviekstes upi, tauta vēl tagad lieto vārdu

«Latva», taču arī šis vārds var būt svešas, konkrēti, lietu-

viskas cilmes. Krievu terminu «Латышия» krievu filologi
un etnogrāfi sākuši daļēji lietot vēl krietni vēlāk, un ar

to apzīmē Kurzemes, Vidzemes un Vitebskas guberņas lat-

viešus kopā kā etnogrāfisku jēdzienu.
Ar Latvijas atklāšanu vien nebija diezgan, Baltijas no-

vadā sāka atklāt arī dažādus šai Latvijai nepieciešamus

īpašumus. Vispār ar Brēmenes tirgoņu vieglo roku un, pēc
vācu hroniku nostāstiem, ar pašu Baltijas novadu «atklā-

jušo» vācu bruņinieku smago roku šajā novadā tika izda-

rīti dažādi «atklājumi». Vācieši pirms 80. gadu reformu

ieviešanas te atklāja «Dieva zemīti», Gotteslāndchen, kas,

patiesību sakot, bija paradīze zemes virsū un kur viss bija
tik labi iekārtots, ka nekas tajā nebija maināms; viņi to

labi zināja, jo paši bija visu iekārtojuši atbilstoši savām

vajadzībām. Vēlāk viņi, kā liekas, savus ieskatus mainīja.
Katrs te atklāja, ko vien vēlējās, gluži kā tādā Āfrikas

vidienē. Nejauši cauri braucoši galvaspilsētas avīžu ko-

respondenti arī te izdarīja atklājumus katrs savā gaumē.
Dažs atklāja, ka mūsu novads, salīdzinot ar iekšienes gu-

berņām, kultūras ziņā aizsteidzies tālu uz priekšu, cits tur-
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pretī atrada, ka latvieši ir galīgi nekulturāla tauta, un sa-

līdzināja viņus ar indiāņiem, kas greznojas ar spalvām.
Viens brīnījās, ka latvieši, sapulcējušies skaitā 4000 dzie-

dātāju, nav vis tūliņ sakāvušies, bet patiešām dziedājuši,
bet otrs atklāja latviešu barbarisma pazīmes apstāklī, ka

latvietes slikti dejojušas. Arī pašā krievu sabiedrībā vēl

nav izveidojies priekšstats par Baltiju un latviešiem. Lai-

kam tomēr novads un tauta vēl nav pietiekami atklāti un

visi «atklājēji» bijuši līdzīgi Nansenam, kas nesasniedza

Ziemeļpolu.
Mums šķiet, ka visi šie kungi velti piešķīruši tik lielu

nozīmīgumu saviem nejaušajiem atklājumiem. Viņiem būtu

vajadzējis ielūkoties vērīgāk, tad viņi pamanītu, ka šie

atklājumi ir jau sen zināmi, un ari Brēmenes tirgoņiem

nevajadzēja «atklāt» Baltijas novadu un pievērst kristie-

tībai pagānu zemi. Šī zeme jau pirms viņu ierašanās atra-

dās krievu kultūras ietekmē, un krievu misionāri tajā bija
sākuši ieviest kristīgo ticību. Krievu sabiedrībai un pre-

sei arī tagad nenāktu par ļaunu labāk iepazīt mūsu no-

vadu, citādi korespondenti atbrauc šurp uz kādiem īpa-
šiem svētkiem, paēd svinīgas pusdienas, kaut ko atklāj,
uzrakstīdami dažas ne visai trāpīgas un patiesas piezīmes,
kas toties ir drosmīgas un apliecina reportiera krāšņo fan-

tāziju, un tad atkal it kā pilnīgi izbeidz interesēties par šo

novadu — līdz nākamajai reizei.

To viņiem pārmest tomēr nevar: Krievijā vispār ļoti

maz pazīst Krieviju.
Galvenie nopelni patiesi rosīgā, plašā precīzu un visai

lietderīgu ziņu izplatīšanā par Baltijas novadu ir avīzei

«Рижский Вестник», kas līdz pat šim laikam nepārstāj
darboties šajā virzienā. Avīzes «Рижский Вестник» re-

daktors nelaiķis Cešihins sevišķi daudz paveicis Baltijas
novada vēstures izpētīšanā, viņš padarījis krievu zinātnie-

kiem pieejamas Baltijas hronikas un šī novada vēstures

avotus un devis pareizu ievirzi šīs vēstures pētīšanai, at-

klādams vietējo vācu vēsturnieku secinājumu nepamato-
tību un melīgumu. Tagad avīze «Рижский Вестник» ne-

mitīgi seko Baltijas dzīves attīstībai. Tāpēc šo rindiņu

autors cer, ka arī šīs vēstules, kas nepretendē uz pilnību
un vēl jo mazāk uz izklāsta zinātniskumu, dažs labs neie-

skatīs par liekām, bet varbūt kāds tajās atradīs kaut ko,

kas viņu interesē un ierosina pašam savas domas. Šo vēs-

tuļu mērķis — iepazīstināt sabiedrību ar vienu vai otru

Baltijas, bet it īpaši latviešu dzīves parādību, kas varbūt
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nav tik visai pazīstama un pamanāma, norādīt uz latviešu

tautas attīstības gaitu un pamudināt par mani kompeten-
tākus cilvēkus patstāvīgi nodarboties ar šeit skarto parā-
dību izpēti un izskaidrošanu un izdarīt secinājumus. Ja

vēstules sniegs šai ziņā kādu palīdzību, tad to rakstītājs
būs pilnīgi apmierināts.

Šīs vēstules pamudināja rakstīt nevienam nevēlamā,
tomēr katram jūtamā parādība, ka par spīti visiem pūli-

ņiem, avīzes «Рижский Вестник» lielajiem nopelniem un

nemitīgajai darbībai, iepazīstinot ar Baltijas novadu un

tā iedzīvotājiem, bet, no otras puses, latviešu avīzes «Die-

nas Lapa» darbībai, iepazīstinot ar Krieviju un tuvinot

tai, Baltijas novads tomēr vēl arvien dzīvo kaut kādu no-

slēgtu savrupu dzīvi. Visas trīs tautības — krievi, latvieši

un vācieši — pat šaurajā guberņas lokā itin kā neko ne-

zina cita par citu; pat tik lielā pilsētā kā Rīga, kas visā

impērijā ir septītā pēc iedzīvotāju skaita, līdz pat šim

laikam nav biedrības, kas apvienotu visas tautības, bet ir

tikai atsevišķi pulciņi. Krievu klubi vēl nav sasnieguši šo

apvienošanas mērķi. Arī dažādo tautību avīzes un žurnāli

tikpat maz pazīst cits citu. Nav Baltijas biedrības, nav Bal-

tijas preses, bet ir tikai atsevišķu tautību biedrības un

prese.
Krievu sabiedrībai vēl nav tādas ietekmes uz novada

iedzīvotājiem, kāda tai būtu jāiegūst. Tam par iemeslu

galvenokārt ir tas, ka krievu sabiedrība vēl maz pazīst

vietējo dzīvi un apstākļus, un tālab tai nav līdzekļu, ar ko

iedarboties uz vietējiem iedzīvotājiem, lai tos piesaistītu
sev. Par to krievu sabiedrību nevar īpaši vainot, jo vis-

maz tās inteliģentā daļa pagaidām vēl lielākoties sastāv

no kustīgiem, ienākušiem elementiem, kuri pirmajā izde-

vīgajā gadījumā atkal atgriežas iekšējās guberņās. Tiem

nevar būt ar novadu daudz kopēju interešu. Taču ar katru

gadu vairāk pieaug krievu pastāvīgo iedzīvotāju skaits,

un tie tad arī aicināti veikt tos uzdevumus, kas augstāk

pieminēti.

I

Pēdējoreiz par latviešiem mazliet vairāk tika runāts

sakarā ar 1895. gada ceturtajiem latviešu dziesmu svēt-

kiem Jelgavā un latviešu etnogrāfisko izstādi pagājušajā

gadā Rīgā. Citādi krievu avīzes aprobežojas ar sīkām pie-
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zīmēm, piemēram, tādām, ka latviski pārtulkots Dostojev-
ska romāns «Noziegums un sods» vai ka tiek tulkots Gētes

«Fausts».

Ceturtajos latviešu dziesmu svētkos un latviešu etno-

grāfiskajā izstādē latviešu iedomība svinēja savu lielāko

triumfu. Toreiz visos tostos un runās, visos neskaitāmajos
latviešu avīžu rakstos, it īpaši «Baltijas Vēstnesī», «Tē-

vijā» un «Balsī», to vien dzirdēja kā «mūsu tautiņa, mūsu

tautiņa», «mūsu tautas» savdabība, nez kāda latviska an

und fūr sich «īpaša latvietība» (латышность), ja ir iespē-

jams darināt šādu barbarisku vārdu, kas tika saprasts vis-

šaurākajā nozīmē kā latviešu noslēgšanās sevī pašos, kā

kaut kas līdzīgs pilnīgai pašapmierinātībai un atsvešinā-

tībai no visas pārējās pasaules. Latviešu nacionālisti bija

apmierināti paši ar sevi, ar savu triumfu, svinēja «latvie-

tības» svētkus, katrā ziņā «komangos» krietni iedzēra un

uzkoda, kas itin kā esot «latvietības» raksturīga iezīme.

Vērotājam no malas pirmajā brīdī vajadzēja izlikties

dīvainiem šiem tipiskajiem vārdiem «mūsu tautiņa»,
«mūsu tautele». Šī «mūsu tautiņa» patiesi raksturo visu

latviešu nacionālistu ievirzi. Galvenajos tautas svētkos,

pilnīga triumfa laikā latvieši sevi godina par «tautiņu»!

Viņi ieslēdz paši sevi visšaurākajās robežās, netiekdamies

pēc plašākas dzīves kopā ar citām tautām, ar milzīgo brā-

līgo krievu tautu.

Latviešiem nācies dzīvot savdabīgu dzīvi. — Daudzus

gadsimtus viņi atradušies svešzemnieku spaidā, visu laiku

dzīvojuši it kā kaktiņā, un, kad krievu valdnieki viņus

beidzot izveda no šī kaktiņa, atbrīvoja no dzimtbūšanas

īstai, brīvai dzīvei, mūsu narodņiki «tautībnieki» sāka vi-

ņiem kā dzīves ideālu atkal tēlot kaktiņu, kaut arī vairs ne

gluži tādu kā agrāk, sāka par ideālu dēvēt «laimi kaktiņā»,
tikpat nožēlojamu kā Zudermaņa nogurušā un izmisušā sko-

lotajā «laimi kaktiņā». Taču latviešu tauta nav ne nogu-

rusi, ne arī izmisusi, bet pilna zaļoksnēju spēku un cerību;

tā vēlas dzīvot vērienīgu, nevis Baltijas vāciešu šauro,

novecojušo uzskatu iežogoto dzīvi, tā vēlas darboties līdzi

plašajā krievu dzīvē, kur ir iespējams lielajai tēvzemei

kalpot ar visiem spēkiem, kā to darīja, piemēram, nelai-

ķis Valdemārs, kam bija tik daudz nopelnu krievu jūrnie-
cības attīstībā un jūrskolu dibināšanā.

Patstāvīgu valsts dzīvi latviešu tauta nekad nav dzīvo-

jusi. Latviešiem nav vēstures. «Toties ir nākotne plašajā

Viskrievijas dzīvē,» — pauž jaunie, cerību pilnie spēki,
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kas augstāk vērtē vēl nerakstītu nākotni nekā jau uzrak-

stītu pagātni. «Nav vēstures, bet ir etnogrāfija,» saka lat-

viešu nacionālisti un cilvēki, kas apmierināti ar mazumiņu
un it īpaši paši ar sevi, kas nekur netiecas un netīko ne

pēc kā cita kā vien noslēgtības.

Ziņas par mums, latviešiem, sākas ar to, ka mūs atklāj,
bet arī tad tikai tāpēc, lai mūs tūliņ atkal uz sešsimt ga-

diem noslēptu zem karotāju mūku mantijām un tirgoņu
svārkiem. Vēsture mūs sastop kā tautu, kas vēl nav pa-

guvusi organizēties par kādu politisku kopumu. Krievu

tautības bija sākušas organizēties divus gadsimtus agrāk,

ap to laiku tās jau bija paguvušas saliedēties visai spēcīgos
valstiskos veidojumos — kņazistēs, pieņemt kristīgo ticību

un kultūru, ar ko tās jau sāka ietekmēt radniecīgās latviešu

un lietuviešu ciltis. Lietuvieši, kuriem bija izdevies pa-

nākt valstisku formāciju izveidošanos, kultūras ziņā tomēr

pakļāvās krievu ietekmei, kas sevišķi spilgti izpaudās ap-

stāklī, ka valsts valoda nekad nav bijusi lietuviešu, bet

baltkrievu. Līdz pat šim laikam nav atrasts neviens vēstu-

risks dokuments, kas būtu rakstīts lietuviešu valodā. Vē-

lāk Lietuvā baltkrievu valodu nomainīja poļu valoda. Lat-

vieši tolaik vēl atradās ģints iekārtas periodā. Vācu

hronikās kļūdaini daudzinātie kņazi, priekšnieki, vecākie

bija dažādi cilšu virsaiši. Jautājums par šī laikmeta lat-

viešu cilts uzbūvi ir ārkārtīgi interesants, taču ir vēl pil-

nīgi neizpētīts, var pat teikt, vietējo vēsturnieku ne-

skarts, — tiem patīk nodarboties ar dažādu bruņinieku
dzīves epizožu aprakstīšanu un veco labo laiku apjūsmo-
šanu, kaut paši tos nepazīst. Ar šo un tam līdzīgiem jau-

tājumiem ļoti lietderīgi būtu nodarboties arī latviešu na-

cionālistiem, kuri tik daudz spriedelē par «mūsu tautiņu»

un «latvietību». Tas nāktu par labu pat viņu izdaudzinā-

tajai «etnogrāfijai» un palīdzētu viņiem izveidot sev daudz

saprātīgākus un pareizākus uzskatus par Baltijas dzīvi, tās

virzību un gala mērķi. Viņiem kļūtu skaidrs, ka gluži vel-

tīgi, nevajadzīgi un pat smieklīgi ir viņu pūliņi kaut kādas

vairs nelietderīgas, nosebotas patstāvīgas latviešu mitolo-

ģijas veidošanā. Avīze «Рижский Вестник», kas pirms
dažiem gadiem par šo jautājumu iespieda virkni rakstu,

kuros latviešu nacionālistu mitoloģiskie pasākumi tika pa-

rādīti smieklīgā gaismā, ar to izpelnījās visu saprātīgo,
reāli domājošo latviešu pateicību. Ka latviešu presē šādi

raksti neparādījās, tas izskaidrojams ar cenzūras apstāk-

ļiem. Humora cienītāju atmiņā saglabājušies arī avīzes
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«Рижский Вестник» raksti par Rīgas Latviešu biedrības

atklāto rūnu akmeni, kas vēlāk neattaisnoja uz to liktās

cerības un kļuva par vienkāršu, bet manāmu piedauzības
akmeni.

Latviešu cilts bija izveidojusi tikai tā saucamo zemāko,
bet ne augstāko dievību sistēmu. Vienīgais ticamais avots

šī jautājuma noskaidrošanai ir latviešu tautasdziesmas, kas

jau savāktas krietni lielā daudzumā— ap 40 000. Šis avots

diemžēl ir ārkārtīgi vāji izpētīts, taču jau pašreizējā izpē-
tes stadijā var apgalvot, ka nav pastāvējusi nekāda die-

vību hierarhija. īstenās autoritātes latviešu-lietuviešu

mitoloģijā Becenbergers (Kēnigsbergas profesors) un mā-

cītājs Bīlenšteins arī pilnīgi noraida nacionālistu pūliņu
spožos mitoloģiskos rezultātus. Latviešu dievības ir mirušo

sentēvu dvēseles, lauku, mājas, meža, ūdens dievī-

bas v. t. t. Droši var apgalvot tikai to, ka latvieši ir ticē-

juši Pērkonam, Jodam jeb Jupim, Laimai, Dēklai v. t. t.

Kā cilti, kas vēl atradās ģints iekārtā, latviešus it ātri

sev pakļāva vācu ienācēji. Šī iekārta nebija .piemērota
kara vajadzībām, un tautas, kas atradās šajā iekārtā,

visur tika pakļautas to tautu verdzībā, kurām bija aug-

stāka iekārta. Bet jau pēc nonākšanas pakļautībā atklājās
latviešu cilts pacietības spēks. Mēdz teikt, ka nedienas no-

mācot tikai vāju raksturu vai talantu, kamēr spēcīgs rak-

sturs ciņā kļūstot tikai vēl stiprāks. Ja tas atbilst patiesī-
bai, runājot par atsevišķām personībām, tad vēl jo vai-

rāk — runājot par ciltīm. Latviešu cilts ne tikai pārcieta
sešsimt gadu ilgu jūgu, bet šajā laikā pat kļuva stiprāka.

Spēcīgās lībiešu un kuršu ciltis, kas, domājams, ir radnie-

cīgas igauņiem un somiem, aizgāja bojā cīņā ar vācie-

šiem, un tās asimilēja latviešu tauta. Šai ziņā tai varbūt

palīdzēja augstākā kultūra, kas bija pārņemta no krie-

viem — jau toreiz Latgalē bija daļēji ieviesta pareizti-
cība —,

taču to sekmēja arī vāciešu ietekme. Katrā ziņā

pēc pakļaušanas latviešu cilts latgaļi, kas sākumā apdzī-

voja tagadējo Inflantiju (Vitebskas guberņas Dvinskas-

Režicas un Ludzas apriņķos, ko vēl līdz šim laikam ap-

dzīvo latvieši) un nelielu Livonijas guberņas daļu, izpla-

tījās tālu pāri savām agrākajām robežām un piepildīja
visu apvidu līdz pat jūrai. Protams, tik ievērojams pieau-

gums bija iespējams, vienīgi pievienojot latviešiem lībie-

šus, asimilējot tos, — visa lībiešu masa, kas apdzīvoja
novadus pie jūras, pāilatviskojās. Lībieši ir atstājuši pē-
das latviešu valodā un zināmā mērā piejūras novadu



iedzīvotāju ārienē un raksturā. No lībiešiem latviešu va-

lodā pārņemta gandrīz visa jūrniecības terminoloģija. To-

mēr jādomā, ka latviešiem miermīlīgā cīņa pret lībiešu

valodu nav bijusi viegla, jo līdz pat šim laikam vēl sasto-

pami ap simts cilvēku, kas runā lībiešu valodā. Šo pašu
sešu grūto gadsimtu laikā latvieši panāca to, ko nebija

paguvuši sasniegt, būdami brīvi, un proti: visu sīko lat-

viešu cilšu apvienošanu vienā ciltī, ko vienoja kaut vai

tikai viena kopēja valoda. Saplūda kopā latgaļi (Livonijā),

zemgaļi un sēļi Kurzemē un pēc tam vēl arī kurši — droši

vien somu izcelsmes cilts — vienā latviešu tautā. Atse-

višķi palika vienīgi inflantieši, kas bija nonākuši poļu
kundzībā, un tiem vēl līdz šim ir saglabājies diezgan pat-

stāvīgs dialekts. Acīmredzot šajā saplūšanā liela loma bi-

jusi visām ciltīm kopējai vācu virsvaldībai. Šādai spēku

apvienošanai un nostiprināšanai, kādu latvieši piedzīvoja
600 vācu kundzības gados, var atrast paralēles — tikai

plašākā mērogā — krievu vēsturē gandrīz tajā pašā laikā,

t. i., tatāru jūgā. Ilgajās ciešanās, briesmīgajā postā, ko

atnesa ordeņa nepārtrauktie kari, visos pārbaudījumos lat-

viešu tauta saglabāja savus spēkus, un, kad beidzot krievu

valdīšanas veidā pienāca brīvība un krita dzimtbūšana,

latviešu tauta itin kā uzreiz atspirga un uzplauka un sāka

gatavoties vērienīgai dzīvei Krievijas tautu jūrā.
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KĀDI JAUNI PRIEKŠLIKUMI

APDROŠINĀŠANAS JAUTĀJUMĀ

Jauni priekšlikumi, uz kuriem īsos vārdos gribu griezt
arī mūsu cien. lasītāju vērību, cēlušies Vācijā un pērnā
gada beigās tikuši diezgan dzīvi pārrunāti. Viņi stāv sa-

karā un attiecas kā zināms papildinājums uz Vācijā jau
vairāk gadus atpakaļ ieviestiem apdrošināšanas likumiem

par labu nepastāvīgi nodarbojošamies personām: nespē-

jības gadījumos un uz vecuma dienām, slimības gadīju-
mos un sakropļošanas gadījumos.

Šie trīs vācu valsts likumi, caur kuriem nepastāvīgi
nodarbojošās personas tiek piespiestā kārtā apdrošinātas

pret augšā uzskaitītiem nelaimes gadījumiem un uz ve-

cuma dienām, zinātnieku, valstsvīru, tautsaimnieku vidū,
kā arī plašākā publikā tiek jau sen uzlūkoti par vēl ne-

pietiekošiem un nepilnīgiem, kaut gan jāatzīst, ka ar viņu
ievešanu sperts liels solis uz priekšu sabiedriskas darbības

virziena pareizā saprašanā. Šie likumi paši par sevi šim-

brīžam vēl nav spējīgi kaut cik ievērojamā mērā pacelt
minēto aprindu dzīves līmeni, bet viņu tāļāka attīstīšana

un paplašināšana, kura visādā ziņā nav vairs apturama un

tādēļ uzskatāma par pilnīgi nodrošinātu, maz pa mazam

palīdzēs sasniegt arī šo mērķi un dos iespēju nostiprināties
un pieaugt caur šādiem likumiem sargātai šķirai.

Apdrošināšanas likumus tāļāk attīstot un paplašinot,

vispirms nācās atdurties uz to, ka ar likumā paredzētiem
nelaimes gadījumiem — slimībām, sakropļojumiem, darba

nespējību — un ar trūkumu vecuma dienās vēl nebija

beigta visu likstu rinda, pret kurām apdrošināšana ir iespē-

jama un nepieciešama, — bija palikusi neievērota viena no

pašām lielākām likstām, lielāka nekā darba nespējība, proti,
darba neiespējamība, jo pret pirmo jau pirms apdrošinā-
šanas likuma cik necik varēja cīnīties ar nespējnieku un

nabagu apgādāšanu. Darba neiespējamība jeb pieprasī-
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juma trūkums pēc viņa priekšstāvju spēkiem atkārtojas
zināmos laikmetos, krīzēs, ar sevišķi sāpīgi sajūtamu

asumu, bet arī t. s. rūpniecības un vispārējas ražošanas

plaukšanas laikmetos ir pastāvīgi sastopams un atseviš-

ķām personām un aprindām atnes ne caur ko nemīkstinātu

un neatsargātu postu, un apdraud viņas ar nepārtrauktām
bailēm un rūpēm.

Šo likstu jau sen lūkoja novērst daždažādiem līdzek-

ļiem, kuri tomēr palika bez sevišķiem panākumiem, jo
likumiskā kārtībā bija daudzi šķēršļi. Pašpalīdzība arī še

var uzrādīt sekmes, jo lielais daudzums dažādo savstar-

pējas palīdzības biedrību, pārtikas biedrību, kopējas ražo-

šanas biedrību v. t. t. bija griezis savu locekļu vērību uz

minētās likstas apkarošanu, vismaz mīkstināšanu, un pa

daļai ievērojis tiešu palīdzības sniegšanu šinīs gadījumos
un pilnīgi nokārtotu apdrošināšanu, pa daļai nodibinājis

sevišķas iestādes jeb birojus vai nodaļas pie biedrībām

vietu un darba apgādāšanai. Bet, tā kā visām šīm biedrī-

bām, kaut gan viņu skaits ievērojami liels, ir savi tuvākie

mērķi, kuri prasa tūlītēju apmierināšanu, tad viņas bez

valstsdraudžu un pagastu palīdzības nespēja patstāvīgi iz-

šķirt šo apdrošināšanas jautājumu, bet varēja novērst tikai

visasāko postu. Viņas un viņu locekļi aizrādīja, ka šis jau-

tājums jāņem valstij apspriešanā un valstij jādod līdzekļi
biedrībām šās apdrošināšanas ievešanai, jo šī apdrošinā-
šana ir tikai atsevišķs veids no likumiski jau nokārtotām

apdrošināšanām uz vecumu un pret nelaimes gadījumiem.
Reiz principā atzīts, ka apdrošināšana no valsts puses pret
nelaimes gadījumiem taisnīga un nepieciešama priekš ne-

pastāvīgi nodarbojošos aprindu apsargāšanas un spēcinā-
šanas, tad arī pret jauno apdrošināšanas priekšlikumu ne-

var celt nekādu pamata ierunu, domstarpība tikai var būt

par to, kādā veidā šī jaunā apdrošināšana izdarāma.

Šinī jautājumā manāmi divi galvenie ceļi, pa kuriem

virzās priekšlikums un pie kuriem arī pakavēsimies tuvāk,

kaut gan domas ir izsacītas lielā daudzumā un dažādībā,

tā kā dalību pie jautājuma kustināšanas ņem ļaudis no

dažādām politiskām partijām un bez tam dažādu skolu zi-

nātnieki. Pirmais ceļš iziet uz to: nodot visas lietas nokār-

tošanu vai nu valstij, vai pilsētu un lauku draudzēm, tikai

ar zināmu piedalīšanos no pašu ieinteresēto dalībnieku

puses, un šinī ziņā jaunais apdrošināšanas nodalījums tiek

tāpat rīkots kā apdrošināšana uz vecumu un nelaimes ga-

dījumiem, kura pilnīgi nokārtota no valsts un padota vi-
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ņas vadībai un tuvākai pārraudzībai; apdrošināšanas rak-

sturs caur to top ierēdniecisks, padots šablonai, dzen visu

pēc vienas mērauklas, nespēj piemēroties atsevišķiem ga-

dījumiem un tā savu mērķi nereti nesasniedz.

No šī virziena priekšlikumiem pelna visvairāk ievērī-

bas vācu jeb, pareizāki, dienvidus vācu pilsoniskās tautas

partijas pieņemtais priekšlikums, kurš pēdējā kongresā
tika atzīts par labu un ir izstrādāts no L. Gonnemaņa,
«Frankfurter Zeitung» redaktora, — kā zināms, «Frankfur-

ter Zeit.» skaitās par minētās partijas orgānu un vienu no

ievērojamākām pilsoņu brīvprātīgām avīzēm.

Priekšlikuma sacerētāji iziet no stāvokļa, ka nodarbo-

šanās pieprasījumu un vietas trūkums noved pie pilsētu
un lauku draudžu izdevumu lieliskas pieaugšanas, it se-

višķi rūpniecības un zemkopības krīžu laikos, kur šīm

draudzēm nākas uzturēt lielu pulku trūcīgu un nabagu,
daudz lielāku pulku nekā rūpniecības plaukšanas laikme-

tos. Pamatojoties uz šiem novērojumiem, priekšlikums
cenšas uz to: caur šinī laikā sniegtu palīdzību un vietu

apgādāšanu novērst, ka nepastāvīgi nodarbojošos personu

ģimenes kristu trūcībā un vēlāk pat nabadzībā. Tā kā šādi

trūcības novēršanas un aizturēšanas soļi vispirms darīs sa-

mērīgu iespaidu uz draudžu izdevumu summas pamazinā-
šanu, t. i., tās summas, kura tiek izlietota nabagu apkop-
šanai, — tad priekšlikums atzīst par vispareizāku un tais-

nīgāku lielāku daļu no izdevumiem priekš apdrošināšanas
pret vietu un darba trūkumu uzlikt uz draudzēm.

Šīs apdrošināšanas rīkotāju komitejām un priekšniecī-
bai, pēc priekšlikuma domām, vajaga sastāvēt iz priekš-

stāvjiem un uzņēmējiem, darba devējiem un ņēmējiem;

par priekšnieku šīm komitejām jāieceļ kāds bezpartejisks

pilsētas vai lauku draudžu ierēdnis.

Izdevumi priekš priekšniecības un pārvaldības uzturē-

šanas jānes vācu valsts kasei. Apdrošināšana piespiesta,
tikai ar vienu izņēmumu; lai novērstu pretimdarbošanos
no to savstarpējas palīdzības biedrību puses, kuras priekš
saviem locekļiem jau ir ievedušas šo apdrošināšanu,

priekšlikums atsvabina šo biedrību biedrus no piespiestas

apdrošināšanās draudžu apdrošināšanās iestādēs.

šis priekšlikums pelna, bez šaubām, ievērību kā sa-

mērā diezgan lēts, jo viņš dod iespēju pirmā sākumā ap-

robežoties vienīgi ar draudzēm no desmit līdz divdesmit

tūkstošiem iedzīvotāju. Bet tomēr viņam ir daudz nepil-

nību, uz kurām pa daļai jau aizrādījām, sevišķi vēl jāsaka,
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ka palīdzības summas pie šādas apdrošināšanas būs diez-

gan sīkas.

Pašā Vācijā minētajam priekšlikumam ir ļoti daudz

pretinieku un turklāt taisni tādu pretinieku, kuri pašai šai

apdrošināšanai pilnīgi piekrīt un jau sen cenšas pēc viņas

sasniegšanas. lerunas pret priekšlikumu pamatojas uz to,
ka tāda komunāla jeb draudžu apdrošināšana atņems ne-

pastāvīgi nodarbojošos aprindu savstarpējas palīdzības
biedrībām vienu no viņu galvēnām pievilkšanas spējām,
kas darīs jo lielāku iespaidu tādēļ, ka šīm biedrībām Vā-

cijā jau bez tam ir atņemti tādi ievērojami darbības arodi

kā apdrošināšana uz vecuma dienām, pret slimībām un

sakropļojumiem, kuri caur augšā minētiem apdrošināšanas
likumiem pārgājuši uz valsti jeb kroni. Visiem, kas dzīvo

tanīs ieskatos, ka spēcīgas sabiedrības (organizācijas) ne-

pastāvīgi nodarbojošās aprindās ir nepieciešamas priekš

mierīgas saimnieciskas attīstības jebkurā valstī, — visiem

tiem izrādās tādēļ par nepareizu atņemt šo darbības arodu

sabiedrībām un viņas tādējādi vājināt.
Vislabākā izeja šinī apdrošināšanas jautājumā tātad

būtu tā, kuru liek priekš otrais no sākumā minētiem vir-

zieniem, — proti, pēc viņa apdrošināšanas nokārtošana

būtu no pilsētu un lauku draudzēm un no valsts jānodod
jeb, pareizāki, jāatstāj augšāk minētām sabiedrībām un

biedrībām, kuras jau līdz šim nodarbojās ar šādu apdro-
šināšanu un kuru locekļi paši pieder pie tām aprindām,
kuru apdrošināšana ir vēlējama un atzita par vajadzīgu;
tikai no draudžu un valsts puses būtu jāsniedz materiāla

palīdzība šīm biedrībām noteiktās summās, lūkojoties pēc

viņu biedru skaita; jo, ja šo biedrību darbība apdrošinā-
šanas ziņā līdz šim nebija tik pilnīga, ka varētu tikt uzlū-

kota par jautājuma galīgu izšķiršanu — kā augšā mi-

nēto —, tad vaina bija vienīgi meklējama nepietiekošos
materiālos līdzekļos. Tomēr šīs savstarpējas palīdzības
biedrības atvieglināja draudžu nastas priekš nabagu ap-

gādāšanas, izdarīja tātad vispārderīgu, draudzēm pienā-

cīgu darbu un var kā tādas ar pilnu tiesību prasīt draudžu

pabalstu.

Saprotams, ka šīs palīdzības biedrības, kas uzņemas

savu locekļu apdrošināšanu pret darba trūkumu, var pa-

balsta summas no draudžu un valsts puses izlietot vienīgi
šim mērķim. Kā jau minēts, pabalstam jānāk ne vien no

draudžu, bet arī no valsts puses, jo, pirmkārt, ne vien

biedrību vienu palīdzība ir nepietiekoša, bet arī draudžu
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līdzekļu nav diezgan, lai dotu kaut cik ievērojamu atlī-

dzību un pabalstu, kas palikuši bez vietas, un, otrkārt,
valsts pate, tāpat kā draudzes, bauda labumus no apdro-
šināšanas pret darba trūkumu, jo caur apdrošināšanu ma-

zinājās, bez šaubām, arī dažādu noziegumu skaits pret

īpašumu un sevišķi biandonība, tātad mazinājās arī valsts

izdevumi par darba namu, cietumu, dažādu patversmju un

liela skaita tiesas un pārvaldības ierēdņu uzturēšanu.

Šis pēdējais priekšlikums, kuru lekškrievijā ieteic arī

Pēterburgas profesors Hodskis «Tautas saimniecības»

I burtn., sasniedz to pašu mērķi kā draudžu un valsts va-

dīta ierēdnieciska apdrošināšana, bet viņai ir dažas

priekšrocības, salīdzinot ar pirmo priekšlikumu. Vispirms
otrais priekšlikums ne vien nestāvēs ceļā nepastāvīgi
nodarbojošos aprindu biedrību attīstībai, bet pat vēl vei-

cinās viņu, — un, otrkārt, tādā kārtā būs ievērojamā
mērā atvieglināta sarežģītā jautājuma atrisināšana par to,

ko lai saprot zem vārda «darba trūkums», kādos gadīju-
mos atzīstams darba un vietas trūkums un kādos ne.

Katra biedrība varēs izstrādāt sev — lūkojoties pēc tā,
vai zināmā apgabalā vairāk darbu uz laiku, uz sezonu,

jeb vai darbs izdalās vienlīdzīgi uz visiem mēnešiem

gadā — sevišķu apdrošināšanas kārtību.

Tad vēl jāievēro, ka valsts un draudžu piepalīdzības

summas, kuras tiks iemaksātas — no valsts centrālās jeb

vispārējās kasēs, no draudzēm vietējās kasēs, būs tikai

viena daļa no visiem izdevumiem priekš apdrošināša-
nas, kamēr pārējā daļa tiks iemaksāta no pašiem darba

ņēmējiem ar darba devēju zināmu piedalīšanos. Bet nu

visiem zināms, ar kādu īpašu uzmanību un apdomību sav-

starpējas šo aprindu palīdzības biedrības mēdz rīkoties,

izdodamas savus līdzekļus, un tādēļ var jau no sākama

gala katrs būt pārliecināts, ka apdrošināšanas līdzekļu

neapdomīga izlietošana jeb izšķēršana būs ļoti reta parā-
dība. Bez tam var jau vēl, protams, ierīkot kontroles

iestādes iz priekšstāvjiem un darba ņēmējiem un devē-

jiem, kuras pārlūkotu apdrošināšanas naudas izmaksā-

šanu.

Savas īsās piezīmes par šo jauno apdrošināšanas arodu

negribu nobeigt, neminējis vēl kādu vārdu par to, ka ap-

drošināšana, kuru profesors Hodskis tura par iespējamu

piemērot krievu biedrību darbībai, jo vairāk būtu ņe-

mama pārspriešanā no mūsu daudzajām lielajām un kriet-

najām savstarpējas palīdzības biedrībām, kuras, man do-
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dzus tūkstošus šādu locekļu priekš apzinīgas vispārderīgas
darbības un varētu ar drošu cerību uz svētīgiem pa-
nākumiem sākt paplašināt savu darba lauku. Taisni pē-
dējā laikā apdrošināšanas jautājumi tiek no visām pusēm
iekustināti, ne vien no zinātniekiem un tautsaimniekiem,

ne vien no biedrībām, bet arī no draudzēm un dažādām

pašvaldības iestādēm un arī no pašas valsts puses, — jā-
atgādājas tikai, ka kronis pats vairākkārt jau pārspriedis

jautājumu par strādnieku apdrošināšanu pret nelaimes un

nāves gadījumiem, pret sakropļojumiem utt. un ka mi-

nistrija priekš dzelzceļu strādniekiem jau patiesi dzīvē

ievedusi apdrošināšanu, kura līdz šim tikai vēl nav pie-

spiesta.
Uz mūsu savstarpējas palīdzības biedrībām, kuras jau

darbos spīdoši pierādījušas savu spēju, arī lūkojas ar

pilnu uzticību, un tādēļ varu cerēt, ka viņas sapratīs savu

laiku līdz ar viņa prasībām plašākā apmērā, kāds taisni

ir viņu cienīgs.
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KULTŪRVĒSTURISKI SKATI IZ ZEMJU DZĪVES

I

Mēs dzīvojam pārejas laikā. Jau ilgi turpinājās uzbu-

dinājuma stāvoklis. Kopš gadiem attīstītā pasaule sākusi

to sajust un apzināties, kur meklējami cēloņi parādībām,
kuru dēļ mūsu gadu simteni mēdz saukt par «nervozu» un

sūdzēties par pastāvīgu uztraukumu.

Pārmaiņas, kuras nojauš notiekam katrs, kam smalkāki

prāti, izplešas vai nepārredzamā plašumā, bet vēl vairāk

raksturisks priekš viņām ir viņu dziļums. Dzejnieks saka:

... jūrā vēji
Līdz. pašiem dziļumiem vanda.

Nekad vēl nav pieredzētas tik dziļas pārmaiņas kā tās,

kuras mēs redzam gatavojamies. Nav brīnums, ka viņas

paliek nesaprotamas pa vidu līdzi peldošiem ļaudīm, kuri

nekad nav drošību ņēmuši patstāvīgi domāt; viņas izlie-

kas pilnīgi neticamas un neiespējamas, un, kad viņas ar

vara roku sagrābušas neticīgos un aizrauj tiem pamazām
dzīvības dvašu, tad šie neticīgie, pārsteigti un bez gala

izbrīnējušies, neprātīgā sastingumā nespēj ne glābties, ne

piemēroties jaunajiem apstākļiem.
Un jau tagad plašas šķiras sāk just šo vara roku.

Bet ir viens valnis, kurš līdz šim aizvien visdrošāk at-

turējies pret visām straujām ūdens gāzām un uz kuru

daudzi skatās kā uz Ķīnas lielo aizsargu valni.

Vislēnāk un visgrūtāk visas kustības kultūras gaitā
aizsniedz, zemnieku dzīves dziļumus. Sos dziļumus var uz-

skatīt gandrīz par mērauklu kustību un pārmaiņu stipru-
mam. Uz viņiem tādēļ griežama sevišķa vērība; zemnieku

šķiras stāvoklī slēpjas viens no nopietnākiem sabiedris-

kiem jautājumiem.
Visi trokšņainie un straujie satricinājumi, kurus pa-

saule izbaudījusi garos gadu simteņos, jā, gadu tūkstošos,

aizgājuši gar zemnieku dzīvi garām, tikai lēni viņu ieviļ-
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ņodami; tūkstoš, divu tūkstošu, pat triju tūkstošu gadu

ilga vēsture un kultūras attīstība atstājusi tikai paviršu un

diezgan ārēju iespaidu uz to šķiru, kura liekas it kā zemē

ieaugusi ar savām dziļām saknēm.

Un tomēr jaunlaiku kultūras kustība būtu nepilnīga,

ja viņa savā attīstībā neievilktu arī zemnieku dzīvi.

Pat tik stipra garīga kustība kā kristīgā ticība nav spē-
jusi pilnīgi pārgrozīt pēc saviem kultūras pamatiem ze-

mes ļaužu dzīvi: kristīgās ticības ievedēji visur piemēro-
jas šai sen nodibinātai dzīvei, un vēl tagad māņticība,
kura nav nekas cits kā vecā (pagānu) ticība, veco dzīves

pamatu garīgs atspoguļojums, visur ir stipra uz laukiem,
arī izglītotās zemēs.

Mēs velti brīnāmies par lielo, līdz šim nepiepildāmo
un nepiepildīto plaismu starp izglītotiem un neizglītotiem:
zemnieki dzīvo plašos apvidos vēl tagad tāpat, kā dzīvoja

pirms 1000 gadiem, — mēs brīnāmies par to, ka lauci-

nieku dēli, tiklīdz baudījuši zināmu izglītību, nesaprot
vairs savus tēvus: viņi ir atdrupuši ķieģeļi no lielā Ķīnas
mūra, un nekad viņus vairs atpakaļ nepielipinās. Bet

taisni šī atdrupšana ir raksturiska, — lēna viņa ir jo lēna

un gandrīz nemanāma, bet viņa ir zīme par iekšējās sa-

dalīšanās procesu.

Mūsu laiks ir tas, kurā vispirms lielo pārmaiņu
iespaids spiežas līdz tam neaizskartos dziļumos, gluži kā

ūdens pamazām, bet neatturami spiežas cietajā zemes

čaulā un saēd un sadala par nesatriecamām turētās klintis.

Par izlīdzinātāju mēdz saukt mūsu laiku sabiedriskā

ziņā: viņš nolīdzina starpības starp šķirām un saēd vecās

šķiras, celdams raibās dažādības vietā tikai divas šķiras.

Ja mēs mūsu laika pārmaiņas saucam par tām, kuru

iespaids visdziļāk satricina līdzšinējos dzīves pamatus, tad

ar to nebūt neesam sacījuši, ka viņas mūsu laikā piepeši

un negaidīti izcēlušās, kaut gan viņas plašām aprindām ir

tiešām pārsteidzošas. Šīs kustības, kuru spēku sajūt pat

Ķīnas mūri, ir radušās jau sen atpakaļ, pamazām augušas
un attīstījušās vairākus gadu simteņus.

Visjaunākā un visgaišāk redzamā pārmaiņa, kuras

svars būs atausis apziņā arī tumšākās nomalēs, — ver-

dzības un tad klausības atcelšana, kas sākās priekš apmē-
ram simts gadiem, ir tikai attīstības stadija jeb mets šai

kustībai, bet ne sākums. Viņas saknes meklējamas vidus-

laikos un nav atrodamas ārējās, garīgās strāvās, kā, piem.,

lielajā reformācijā, kuras laikā gan notika viens no stip-
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rākiem saviļņojumiem zemnieku pasaulē, — viņas sak-

nes ir izaugušas saimnieciskas dzīves pārgrozības, attīs-

toties un mainoties ražošanas veidiem.

Meklēt šos tālos cēloņus un rakt pēc šīm dziļajām sak-

nēm ir jo pievilcīgi un nepieciešami, tādēļ ka, nepazīstot
cēloņus, nespējam sev izskaidrot un saprast arī parādības.

Un šiem jautājumiem un pētījumiem nav nebūt vie-

nīgi teorētiska nozīme, kā varētu domāt, taisni otrādi —

praktiska vajadzība prasa, ka mēs, laiku nekavējot, lūko-

jam tikt skaidrībā par to, kas ap mums notiek un kas

gatavojas. Priekš mums, kur zemkopība vēl ieņem sa-

mērā tik plašu vietu, pirmā vērība griežama uz zemnieku

dzīves attīstību viņas vēsturiskā gaitā un tagadējā pār-
ejas stāvoklī. Ja mēs izejam no šīs dzīves saprašanas,
kura mums stāv vistuvāk, mēs līdz ar to spēsim sev vieg-
lāk izskaidrot arī lielās parādības un pārmaiņas pārējā
saimnieciskā dzīvē, kuras cēlušās, ražošanas kārtībai mai-

noties, un dara tik dziļu un nezinātājam pārsteidzošu

iespaidu arī uz zemkopību un zemnieku dzīvi.

Kamēr koku galotnes mežā jau lokās, no vēja ķertas,
tikmēr pazarēs vēl viss kluss. Bet labi tam, kas ir sagata-
vojies un zina, kas ir darāms. Grūtie laiki zinātājam vieg-
lāk pārciešami. Jā, kāds vācu dzejnieks (Leopolds Jako-

bijs) pat domā, ka —

Labāk ar apziņu mokās izģinst...

un:

— Šausmīgāka nekā viss cilvēces vārgs
Ira — cilvēku neapziņa
Par savu vārgu.

Modināt apziņu «ir mērķis vēlējams uz sirsnīgāko»

(ein Zeil aufs Innigste zu wūnschen, kā saka Lasāls), es

varētu pat vairāk teikt: ir vienīgais mērķis, pēc kura mēs

tagad varam censties. Reiz būs ļaudīs modināta apziņa,

viņi paši meklēs un atradīs līdzekļus un izeju. Šo kultūr-

vēsturisko skatu nolūks arī nav vairāk nekas, kā modināt

un uzturēt jau modināto interesi, mudināt uz zināšanas

iegūšanu un uz pārdomāšanu, tikai patstāvīgu pār-
domāšanu. Nekādas receptes te netiks pasniegtas, kā būtu

vieglāk pārvarami «grūtie laiki»: reizi jāmācās arī mums

saprast, ka «grūtie laiki» nav netīšām nokrituši uz mums

no mākoņiem un ka viņi nepāries atkal tāpat netīšām;

viņi ir parādība, kura pamazām izaugusi un stāv sakarā

ar vispārējo ražošanas kārtības pārmaiņu.
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Lai saprastu tagadni, mums jāatskatās atpakaļ dziļā
pagātnē uz feodālo kārtību, kuras pārvarēšana ilgos laika

metos ir jaunās kārtības augšana, kas tad atkal savukārt

sāk gatavoties uz tāļāku pāreju. Sekošie skati, kurus

iesāksim ar tipiskās Markverfassung, kopuzemes, īsu rak-

sturojumu, nāks vaļīgā rindā. Vācu zemnieku vēsture ir

visplašāk un pamatīgāk apstrādāta, ne vien tās jaunākie,
bet arī viduslaiki, un tai tad arī piegriezīsim sevišķu vē-

rību, — galvenos virzienos kultūras attīstības gaita visur

ir viena un tā pati; krievu kultūras vēsture Miļukova pa-

zīstamajā apstrādā jumā mums jau darīta pieejama «Mē-

nešrakstā» 1897. g. 4.—10. burt.

Cik tāļi atļaus mums pieejamie avoti, lūkosim dot

raksturiskus attēlojumus arī iz mūsu zemnieku dzīves —

pret šo rakstu virknes beigām; latviešu kultūras vēsture

vēl ir pilnīgi neizkopta, un tas dara neiespējamu ar viņu
šinī vietā īpaši un vienīgi nodarboties; mūsu nolūks šo-

reiz arī nav dot speciālu pētījumu, bet aizrādīt uz rakstu-

riskiem un noteicošiem virzieniem un parādībām kultūras

attīstības gaitā, kā tie tēlojas zemnieku dzīvē.

«Vecā kārtība ir pagājusi, skaties, viss ir jauns tapis!»
Šie bībeles vārdi nāk nejauši atmiņā, kad prātā mēs lie-

kam sev paiet garām viduslaiku sabiedrības ainai.

Bruņniecības laiks, pilns dziesmu un trokšņa, ir aiz-

gājis un nenāks nekad vairs atpakaļ. Galma poēzija ir iz-

skanējusi, turnīra, bruņinieku cīņu spožums ir nobālis.

Senāk bruņinieki dzīvoja stiprās pilīs, — ar stipru roku

viņi sargāja klausībniekus zemniekus, kuri bija pulcēti

ap bruņinieku pili. Hohenštaufenes ķeizaru dienās bruņi-
nieki bija vadītāja šķira, un, pateicoties viduslaiku valstu

kārtības vājam tvirtumam, viņi baudīja ievērojamu pat-
stāvību. Pat vēl vēlākos laikos viņi prātoja par lielu muiž-

nieku demokrātiju, kuras priekšgalā stāvētu vācu ķeizars.
Bet bruņniecības greznums un spožums izgaisa. Val-

došie firsti tapa stipri, izpostīja bruņinieku pilis un pār-
vērta stūrgalvīgos muižniekus par paklausīgiem valsts lo-

cekļiem. Patvarīgajiem muižniekiem vajadzēja apmieri-
nāties ar dienestu pie galma vai karaspēkā.

Ja kāds neiestājās valsts armijas rindās, tad viņš bija

piespiests dzīvot savā muižā, piemēroties

kapitālistiskās, naudas saimniecības pra-
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sījumiem. Vai tika vai netika, vajadzēja mācīties sēt

labību, audzēt aitas, ražot preces pārdošanai, jo pieaugu-
šos izdevumus nevarēja vairs segt agrākā ceļā.

Līdzi pārvērtās visi zemnieku šķiras dzīves apstākļi —

pašos pamatos. Labajos viduslaikos zemnieku saimniecība

plauka; nodevas nebija lielas, nekādas važas nespieda
zemniekus. Zemnieku saimniecības atbalsts bija — plašās

kopu zemes, visur saimniecībai vēl bija cieša organizā-

cija. Zemnieku sabiedrības vēl visur pašas rīkoja savas

vajadzības un nosprieda paši, kā jāizlieto kopējie tīrumi,

pļavas, meži kopīpašnieku, kopzemnieku starpā.
Bet patstāvīgās zemniecības un zemnieku saimniecības

stunda bija nākusi. lestājoties naudas saimniecībai grauda
saimniecības vietā, saimniecībai pienāca grūti laiki. Ko-

pējā zemes valdīšana, zemnieku šķiras stingrā organizā-

cija iznīka. Zemnieks tika par klausībnieku, kuram nu

nācās bez apstājas strādāt priekš sava muižnieka.

Un, kad beigās priekš zemniekiem pēc ilga laika at-

nāca brīvība, kad krita klausības važas, tad viņu stāvok-

lis tā Vācijā, kā arī visur citur bija ļoti bēdīgs. Liela daļa

zemnieku — saimnieku bija pārvērtusies par dienas

algādžiem, kalpiem. Šaurs stūrīts zemes, sliktas būdas,

pāris lopiņu — nereti bija Vācijā viss zemkopja īpašums.
Viduslaikos pilsētās dzīvoja darbīga, spējīga nest iero-

čus amatnieku šķira. Nāca kapitālistiskās ražošanas laiks,

un arī šīs šķiras dzīves spēja tika lauzta. Amatnieki sāka

pārvērsties par strādniekiem, kuriem nav vairs pašiem
darba rīku.

Pamazām liela pārvēršanās līdz pamatam atjaunoja
viduslaiku sabiedrību; kas nesaprot parādību cēloņus un

sakarību, tam izliekas, it kā kādi pārdabiski spēki būtu

darbojušies pie šīs pārvēršanās.
Bet kā pašas zemes čaulas attīstības vēsturē, tā arī še

cēloņi darbojas nevis atsevišķiem, vareniem, satriecošiem

spērieniem, bet neskaitāmiem sīkiem satricinājumiem,
kuri tikai savā kopībā panāca lielo pārvēršanos.

Viduslaikos lauksaimniecības ražošanas pamats bija

kopzeme un kopsabiedrība (Genossenschaft, община) ne

vien Vācijā, bet visur. Kopsabiedrības sastāvā no sākta

gala bija kopēja valdīšana pār mežiem, pļavām un ganī-

bām, tīrumiem, ceļiem un stigām, strautiem, upēm un
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ezeriem. Kopsabiedrībnieki jeb kopzemnieki, kā viņus
varētu saukt, ganīja savus lopus kopējās ganībās, kopēji

lietoja malku iz meža, brīvi zvejoja zivis. Tiesība lopus

ganīt un barot ar kopēju sienu, tiesība brīvi medīt un

ķert zivis, tiesība brīvi cirst mežu — visas šīs svarīgās
tiesības savā laikā piederēja kopzemniekiem. Toreiz vēl

ļoti daudz bija brīvas zemes, brīva meža; nebija nekāda

iemesla liegt šīs brīvās mantas lietošanu katram.

Kad kopzemnieki nodomāja celt sādžu, tad katram no

viņiem tika ierādīta vieta, kur viņš varēja celt māju un

ierīkot sētu. Tad zeme, kura bija derīga laukkopībai, tika

izdalīta līdzīgās daļās. Labas un vājākas zemes katram

tika pa līdzīgam gabalam. Tādēļ lauki izskatījās raibos

gabaliņos saraiboti. Tāda zemes sadalīšana caur izlozē-

šanu laikam pastāvēja ļoti ilgi, vēl līdz šai dienai dažās

kopsabiedrībās Vakareiropā atrodamas pēdas no viņas.

lekškrievijā vēl tagad nereti notiek zemes gabalu pārda-
līšanas kopsabiedrībās (община). Ne visai sen atpakaļ —

gadus 20 — pat Kurzemē, Augšgalā, pastāvēja vēl ciemu

lauku sadalīšana «šņorēs»; arī atšķirtu māju īpašnieki, pa

vecam paradumam, sadalīja savas mājas «šņorēs», ja bija
vairāki dēli mantinieki. Leišu un Inflantijas ciemos vēl

pilnīgi parasta dalīšana «šņorēs», kaut gan tur nav vairs

kopsabiedrībās un kopzemes.

Maurers savā pazīstamajā grāmatā par kopsabiedrību*
uzskaita lielu pulku piemēru, kur zemnieki dala savu zemi

caur lozēšanu.

«Frikhofenā, Nasavā,» viņš raksta, «17. un 18. gadu
simtenī daudzi tīrumi piederēja vēl visai sabiedrībai ko-

pēji, nedalīti, atsevišķi lauki tika izdoti vietējiem zem-

niekiem caur lozi. Hunsrikas kalnā, Mercijas apriņķī un

dažās Otveileras un Sarlujas sabiedrībās pat tagad vēl

arama zeme tiek izdota caur lozi uz 3, 4, 9, 12, 14 un

18 gadiem, skatoties pēc katrreizējas lauksaimniecības

sistēmas. Tas pats notikās līdz pēdējam laikam dažos Ba-

vārijas Pfalces apvidos un Kuzelas lauku komisariātā,

kur, skatoties pēc apstākļiem, zeme tika pārdalīta katrus

9, 12 vai 20 gadus un tikai mūsu laikā pārgāja privāt-

īpašumā.»
Gadu simteņus cauri kopsabiedrība paturēja tiesību

rīkoties un pārlūkot par izdalītiem laukiem. Tādā kārtā

* G. L. von Maurer: Einleitung m die Entstehung der Markenver-

fassung.
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atsevišķi zemnieku zemes gabali vēl netika galīgi uzska-

tīti par atšķirtiem no kopu zemes, bija saistīti ar viņu tūk-

stots saitēm. Kopsabiedrība cieti stāvēja savās kājās un

ar stipru roku valdīja un vadīja visas kopsabiedriskās
darīšanas.

Zemes dalīšana un izlozēšana notika atklātās sapulcēs,
t. s. kopsabiedriskās tiesās, Mārkengerichte. Tur kopzem-
nieki arī nosprieda par to, kad tīrumus apstrādāt, kad at-

stāt viņus papuvēs; tur nolēma laiku aršanai, sēšanai,

pļaušanai; pārsprieda jautājumus par ganībām, par lauku

iežogojumiem v. t. t.

Sabiedriskās tiesās kopzemnieki sodīja par lauku ap-
skādēšanu, nogānīšanu un par visiem pārkāpumiem pret
nolikto ciema kārtību. Savu pašu tiesās toreiz kopzem-
nieki vēl varēja atrast taisnību. Nereti šinīs tiesās tika

spriests par dzīvību un nāvi.

Šinīs senajos laikos kopzemnieki vēl prata nest iero-

čus. Holšteinā vēl 12. gadu simtenī zemnieks gāja karā,

apbruņojies no galvas līdz kājām. Bet par sen seniem lai-

kiem, kad kopzemniekiem vēl bija pilna brīvība, še neru-

nāsim, tie laiki ir pārāk tāli no mums aizgājuši; mums še

no lielāka svara tuvāki vēsturiski notikumi.

Ne vien senatnē, bet arī vēl mūsu gadu simtenī dažas

kopsabiedrībās rīkojas Vācijā pilnīgi patstāvīgi ar saviem

laukiem. Pēc Hanzena aprādījumiem, pat muižnieku cie-

mos «netikusi kavēta patstāvīga lauksaimniecības ve-

šana».

Daudzas atliekas no kopsabiedriskām tiesām vēl var

uziet Saksijas lauku jeb ciemu likumos (ustavos). Ciemu

likumi, kuri kopā salasīti no Kliņģera, satura noteiktus

kopzemnieku jeb «kaimiņu» priekšrakstus par laukko-

pību. Šie likumi nereti attiecas uz sīkākiem sīkumiem

kopzemnieku dzīvē.

Kleinfeldenā vēl 1649. g. kopsabiedriskā tiesa bija

pilnā spēkā, kas skaidri redzams no 1649. gada «Lauku

ustava», kurš izdots no padomes Belģernā.

Pirmais šī ustava pants pavēlēja visiem zemkopjiem

ikgadus, pirmā svētdienā pēc Jurģa dienas, uz tiesneša

uzaicinājumu sapulcēties — jauna tiesneša un četru pie-

sēdētāju vēlēšanai. Šinī gadījumā tika izdzerta muca alus.

Ciemu likumos jo sīki apzīmēts, kas ielej alu, kas iznēsā.

Ir pat pilnīgs alus ustavs, kurš šinī ziņā atgādina
dažu studentu, t. s. korporeļu, «komangus», kuri arī nav
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gandrīz nekas cits kā alus ustavi. Pēc alus ustava notei-

kuma: tas, kas «muļķojās», alu ietecinādams, un pārlēja

pāri, bija piespiests samaksāt par pusmucu. Kas «taisīja
skandālu», tam tāpat vajadzēja «uzstellēt» pusmucu.

Kauslis un dzērājs, kurš bez prāta izlaistīja alu, bija pie-

spiests no jauna pildīt iztukšoto mucu. Vispār šinīs

priekšrakstos ne mazums netīša humora, gluži tāpat kā

«komangos», tikai ar to starpību, ka kopzemnieki dzīvoja
tālos, tumšos viduslaikos, kamēr «komanga» klausītāji ir

gaišā 19. gadu simteņa dēli ar — augstāku izglī-
tību.

Sen senās tiesas dienās «kaimiņiem» jeb kopzemnie-
kiem vajadzēja pēc likuma pieklājīgi apģērbties. Kāds

zemnieks, kurš bija sēdies pie galda kreklos, tika nosodīts

uz naudas sodu — vienu grasi.
Tiesas dienās tika arī aplūkotas papuves, robežas un

ežas, robežu kupicas un akmeņi un ganības. Kopsabied-
rība stingri noteica un nodalīja kopēju ienākumu un

mantu lietošanu un baudīšanu. Turpat arī nolika sodus, ja

«kaimiņi» pārkāpa savas tiesības vispārējas mantas lie-

tošanā.

Dažreiz šī tiesība sodīt bija ļoti plaša. Tā, kādā sakšu

ciemā pēc vietējā ustava tika pavēlēts sodīt par visu, kas

pelnījis sodu, — «par Dieva zaimošanu, kaimiņa nepa-

klausību priekšniecībai un tiesai, bērnu nepaklausību ve-

cākiem, slepkavību, nepamatotu trokšņa celšanu, lamāša-

nos, razbainiecību uz lielceļa, šaubāmu cilvēku slēpšanu,
zādzību, nepareizu svaru un mēru».

Tātad arī pēc tam, kad bija kritusi zemes kopsabied-
rībās lepnā neatkarība, kopzemnieki vēl ilgi paši rīkoja

savu lauksaimniecību.

Bet apstākļi, vienā vietā lēnāk, otrā ātrāk, noveda kop
sabiedrību uz bojā iešanu.

Maz pa mazam senās markas, kopu zemju apgabali,
pār kuriem savā laikā valdīja viena cilts, saskaldījās un

sadalījās ar jaunu ciemu dibināšanu. Tādēļ daudzās vie-

tās vecā lielā marka sadrupa par vairākām sīkām ciemu

markām.

Pa reizēm gadījās, ka veselas daļas no kopzemes mar-

kas tika atsavinātas, projām aizdotas. Bet tādi atsavinā-

jumi bija saistīti ar ļaunām sekām priekš kopzemes kār-
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tības pastāvēšanas. Piemēram, ja viena daļa no kopzemes
nāca viena īpašnieka rokās, tad bieži atkarājās no viņa

gribas un vaļas, vai šai markas daļai bija vēl skaitīties pie
vecās markas vai tapt atšķirtai nost no viņas.

Aiz veco lielo marku saskaldīšanas saimnieciskā dzīve

vairāk un vairāk sašaurinājās. Agrākās zemes kopsabied-
rībās zaudēja savu iekšējo tvirtumu. Pretošanās spēja pret
ārējiem, smagi nospiedošiem iespaidiem ievērojami tika

vājināta. Bet šo ārējo naidīgo iespaidu saradās ļoti daudz.

Vispirmā vietā uz kopsabiedrībās kārtību darīja pos-

tošu iespaidu privātīpašuma cieta nodibināšanās.

Laiku pa laikam atkārtotā lauku dalīšana caur lozi

izzuda. Kopzemnieki, kuri agrāk bija dabūjuši laukus tikai

uz lietošanu, tagad ieguva uz viņiem cietas tiesības. Tādā

kārtā stingri noteiktas lietošanas tiesības pamazām pār-
vērtās par pilnīgām piederuma jeb īpašuma tiesībām. No

jauna radušās īpašuma tiesības pārcieta daudz pārgrozību,

pateicoties atsavināšanai un mantošanai. Šīs drīz pamazi-

nojošās, drīz pavairojošās īpašuma tiesības apdraudēja

zemes kopsabiedrībās tvirtumu, kura bija dibināta uz

viņas locekļu tiesību vienlīdzību.

Vēl asāku pārmaiņu kopsabiedriskās kārtības raksturā

izdarīja tā nevienlīdzība, kura izcēlās, izdalot zemes pēc
romiešu provinču iekarošanas. Lieli zemes īpašumi sakrā-

jās laicīgu un garīgu augstmaņu rokās.

Jau Kārlim Lielajam reiz nācās aizstāvēt brīvos zem-

niekus, uzstāties stingri pret lielajiem laicīgiem un garī-
giem zemes īpašniekiem, kuri ar varu piesavinājās zem-

nieku zemi. Brīvie zemnieki, tā stāsta to laiku grāmatas,
tik bieži tapa no ierēdņiem saukti kara klausībā, ka viņi
gribot negribot atdeva tiem savas zemes un pēc dabūja
tās atpakaļ lietošanai, bet par zināmu nodokli un atklau-

sīšanu darbiem. Bet Kārļa Lielā likumi nespēja atturēt

brīvo zemnieku iznīcināšanu un viņu zemes piesavinā-
šanu no lielgruntnieku puses.

Vēl agrāk nekā Kārļa Lielā laikā lielās dzimtsmuižas

bija jau pieaugušas tik lieliski, ka draudēja pilnīgi noslā-

pēt un nospiest sīkgruntnieku zemes. Kārļa Marteļa laikā

baznīcas zemes īpašumi tapa tik plaši, ka šis valdnieks
bija piespiests ievērojamu daļu no viņiem atņemt jeb se-

kularicēt.*

* To der ievērot visiem, kas sauc mūsu agrārreformu par «privāt-
īpašuma» neatzīšanu. R.
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812. gadā Augsburgas bīskapībai bija zemes 1507 hu-

fas, t. i., zemnieku gruntēs jeb mājas, kā mēs tagad sacītu,

jo hufa bija toreiz zemnieku saimniecības vienība (piem.,
krievu: крестьянский надел); Zalcburgas bīskapība da-

būja reiz dāvātas 1600 zemnieku mājas jeb hufas. Te-

gernzejas klosteram bija 11 860 hufas, San-Gallenas klos-

teram turpret, kurš skaitījās par nabagu klosteri, bija
400 zemnieku mājas, no kurām viena daļa bija viņa pil-

nīgs īpašums, otra bija izdota uz renti jeb atklausīšanu.*

Klosteram Benediktbeirenam, tikko viņš tika dibināts,

bija jau 5700 hufas uz renti izdotas (sal. Maureru). Svētā

Bonifācija klosters Fuldā drīz pēc savas dibināšanas bija

jau ieguvis 15 000 zemnieku mājas.*
i:

Šo zemes īpašumu lielo plašību pierāda tas fakts, ka

jau toreiz daudzi brīvi zemnieki valdīja tikai 3—4 hufas,
kas skaidri redzams iz Kārļa Lielā nolikumiem par kara

klausības iekārtošanu.

Aizvien lielākiem un lielākiem pulkiem zemnieku

vajadzēja atdot savas mājas lielgruntniekiem — muižnie-

kiem, lai varētu nest lielos kara izdevumus (jo toreiz kat-

ram bija karā jāiet ar saviem ieročiem, zirgiem un pār-
tiku, kronis to toreiz nedeva); tā viņi tika atkarīgi no

dzimtmuižām. Visapkārt, kā uzvaras gaitā, izplatījās par

neizmērojami lielām platībām muižnieku — lielgruntnieku
dzimtmuižas.

Savā vācu tautas vēsturē pazīstamais vēsturnieks pro-

fesors Lamprehts saka: «Ja apskatām, ka lielo dzimtmuižu

ziedu laikos baznīcu un klosteru lielās muižas bija pa-

rasti vismaz 9—lB 000 morgenu (Morgen = apmēram pūr-
vieta) lielas, ka muižas no 30—60 000 morgām nebūt ne-

bija retumis, ka laicīgās dzimtmuižas, vismazākais, bija
3000 morgu lielas, bet firstu (kņazu) zemes īpašumi vēl

tāļi pārspēja baznīcu zemes īpašumus, — ja visu to ap-
skata, tad vēl nebūt nav izteikts īstais lietas stāvoklis ar

apgalvojumu, ka: 12. un 13. gadu simtenī vairāk

nekā puse no visiem vācu zemes īpašu-
miem atradās lielgruntnieku — dzimt-

muižnieku rokās.»

Lielās, no jauna radušās muižas nereti tapa atšķirtas

no vecām kopsabiedriskām markām un caur to atsvabi-

nājās no visiem pienākumiem pret kopsabiedrību. Jaunie

* Salīdz. Inama von Sternegg. VVirtschaftsgeschichte.
**

Salīdz. K. Lamprehts. Vācu tautas vēsture.
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zemes īpašnieki, kuri nebija piespiesti padoties lauksaim-

niecības ustavu priekšrakstiem, kas tomēr palika pilnā

spēkā priekš visiem kopsabiedriskiem zemes īpašumiem,

varēja brīvi rīkoties ar savu zemi. Šie lielie, ne ar ko

nesaistītie zemes īpašnieki tad satricināja un noārdīja

stingro kopsabiedrisko kārtību.

Kaut gan kopzemnieki maz pa mazam pazaudēja dau-

dzas no savām senām tiesībām, bet. tas vēl no sākuma

nedarīja dziļu iespaidu uz viņu labklājību.

Zemnieku saimniecība tanīs laikos atradās vēl labvē-

līgos apstākļos, un lauksaimnieciska kultūra uzrādīja lie-

lus panākumus. Šur un tur atslāba kopsabiedriskās zemes

lietošanas saites, kuras turēja šaurās robežās zemnieku

individuālo darbu. Bet šo saitu atslābšana nenozīmēja vēl

zemes kopsabiedrībās nīkšanu. Kopsabiedrība vēl pastā-

vēja uz priekšu kā saimnieciska sabiedrība, tikai zemnie-

kam radās vairāk brīvības savā darbībā. Šī darbība

atrada sev plašu lauku lielajās neapstrādātās zemes platī-
bās.

Vispār tanī laikā bija manāma pastāvīga lauksaimnie-

cības ienākumu un zemes vērtības augšana. Un, tā kā

klausi un nomas naudas vēl nevairojās, tad tādā kārtā

krita mesli, kurus dzimtkungi ņēma no zemes.

Klausībnieki — dzimtmuižnieku zemnieki — toreiz

sastādīja stipras sabiedrības ar noteiktām tiesībām un pie-
nākumiem. Pēc Lamprehta aprādījumiem (viņa jau minē-

tajā vēsturē), «zemnieki bija gandrīz pilnīgi kungi par

savu zemi un, neskatoties uz visiem klaušu pienākumiem,
vismaz pa pusei brīvi rīkojās ar savu laiku un savu darba

spēku. Maksāšanas bija arī nelielas. No sākuma, 9. un

vēl 10. gadu simtenī, maksas un nodevas kungiem pēc

sava augstuma bija līdzīgas nomas naudai par zemi. Bet

šis uzskats uz nodevām vēlākā laikā pilnīgi izzūd. Pat

jau 9., bet sevišķi 10. un 11. gadu simtenī zemes noma

jeb rente lieliski pacēlās, tikai reizi par visām reizām

noliktās klausībnieku klausības nemainījās; viņas tika par

sastāvdaļu sevišķās klaušu tiesībās, un zemnieki sparīgi

uzstājās pret katru mēģinājumu no muižnieku puses klau-

sības paaugstināt.» Kamēr 14. gadu simtenī zemes vērtība

Mozeles apgabalā pacēlās divreiz tik augsta, kā bija bi-
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tās pašas.
Bez tam arī pilsētas, kuras toreiz uzplauka un ļoti

viesmīlīgi uzņēma savās zemēs klausībniekus zemniekus,

atstāja labu iespaidu uz zemnieku stāvokli. Kad zemnieki,

kuri pārgāja dzīvot uz pilsētu, pilnīgi atsvabinājās no

klausības važām, tad uz laukiem atlikušie varēja brīvāk

uzelpot. Viss tas pavairoja zemnieku patstāvību.
Sie neatkarīgie zemnieki bieži izrādījās par darba

spēku, kurš maz noderīgs milzīgajām kopsabiedrībās
zemēm. Ja šo zemju plašuma dēļ bija grūti piedabūt zem-

niekus pie viņu pienākumu izpildīšanas, tad līdz ar au-

gošo zemnieku brīvību zemes īpašnieki pamazām zau-

dēja savu varu pār klausībnieku darba spēku.

Lielie zemes īpašnieki allaž nespēja saviem līdzek-

ļiem apstrādāt plašos zemes īpašumus un tādēļ sadalīja
tos sīkās daļās un atdeva uz nomu pārvaldītājiem un

zemniekiem.

Tādos labvēlīgos saimnieciskos apstākļos zemnieki

bija ieguvuši zināmu turību, kas spilgti parādījās viņu

trokšņainos priekos un dzīrēs. Minezengers (dzejnieks)
Nitharts kā drūms, skaudīgs vecis paļā zemniekus par

viņu izšķērdību un negausību. Iz to laiku zemnieku dzīru,

mīlestības un deju dziesmām skan pretī tautas dzīves

prieks un možais gars.

Un šis dzīves prieks radīja varenu, apbrīnojamu poē-

ziju. Lūk, ko saka par šo tautas poēziju pazīstamais zināt-

nieks Gervinuss:

«Tas, ko poēzija, neskatoties uz visiem pūliņiem no

mūku, bruņinieku, amatnieku un mācītu vīru puses, ne-

spēja panākt ne klosteru klusumā, ne pilsētu lepnajos

namos, tas viņai nāca bez jebkādiem pūliņiem tautas

zemāko šķiru vidū. Tautas brīvība, neatkarība, pat

nevaldāmā pārgalvība deva poēzijai viņas greznāko dai-

ļumu; ko nespēja viņai dot nedz vienas šķiras svētība,

nedz otras asprātība un augstsirdība, to viņai deva viegl-

prātība, jūtu un kaislību pārplūdums, dedzība un neizsīk-

stošais humors tautas zemākās šķirās.»

Tas ir liels pierādījums par labu tautas zemāko šķiru

garīgai spējai. Par to šīs šķiras varēja pateikties savai

materiālai, saimnieciskai labklājībai, kura ielēja svaigas

asinis viņu dzīslās.

(Raksts ir palicis nepabeigts.)
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ALEKSANDRS PUŠKINS

Par gadu, maija 26. d., visa krievu tautas izglītotā
daļa svinēs simtsgadu piemiņas dienu sava lielākā dzej-
nieka dzimšanai. Krievi no Puškina skaita savas dzejas
un rakstniecības slavas laikmetu, viņa darbos lūko at-

rast dīgļus visiem vēlākiem literatūras virzieniem, kuri ir

tikai kā kupli zari un atvases lielajā kokā. Līdz ar Puš-

kinu krievu literatūra top īsti krieviska, bet reizā arī

pasaules literatūra.

Krievi sauc dzejnieku par savu lielāko dailnieku un

spriež, ka daiļāku ražojumu nekā viņa neesot nevienas

tautas literatūrā. Puškins ir dēvēts par krievu Gēti, un,

ja lūko ne uz viņa gara dziļumu un plašumu, bet uz ra-

žojumu iespaidu krievu rakstniecības attīstībā, tad šāds

salīdzinājums nav nepareizs.
Un tālāk — Puškins ir, kaut dzejnieks dailnieks,

krievu reālisma sācējs, tā reālisma, kurš atrada tik sla-

venus sludinātājus kā — Gogolis, Dostojevskis, Ļevs

Tolstojs. Viņa reālisms visjaukāk atspoguļojas dzejiskā,
cēlā un rāmi ritošā drāmā «Boriss Godunovs».

Beigās — Puškins bija ne vien liels dzejnieks, bet arī

liels cilvēks, kurš grūtā cīņā visu mūžu centās pēc
cilvēciskas pilnības; — viņš pats par savu darbību saka,

«ka viņš tautai ilgi palikšot mīlams ar to, ka ar savu

kokli modinājis cēlas jūtas un aicinājis uz žēlumu pret

kritušajiem». Ar to arī jaunlaiku uzskatiem stāv tuvu

Puškins, kurš visā savā mūžā izrādīja aizvien «mīlestību

uz jauno dzīvi, uz jauno paaudzi, kurai jāstājas senāko pa-

audžu vietā», taisni pretī snauduļu uzskatiem, kas nosoda

katru jaunu paaudzi, kura uzdrošinājās iet tālāk nekā

«vecie klasiķi».
Bet cik mēs zinām par šo ģeniālo vīru pēc simts ga-

diem? Mums ir tulkoti daži, nedaudzi dzejoļi no viņa un
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sīkāki ražojumi, kā daži no Belkina stāstiem, «Dubrov-

skis», «Kapteiņa meitiņa», «Nāra» — (Kažoku Dāva jam-
bos tulkota drāma jaukā valodā) v. c. Biogrāfiska ziņu

par dzejnieku mums nav tikpat kā nekādu zināmu. Diem-

žēl šimbrīžam telpas neļauj dot vairāk nekā īsu biogrā-
fisku skici, cik pievilcīgi arī nebūtu plašāk iepazīstināt

lasītāju publiku ar dzejnieka darbiem, dzīvi un laiku, iz

kura viņš izauga. Varbūt citā vietā būs gadījums vairāk

par viņu un krievu literatūru vispār rakstīt, še «Mājas
Viesa Mēnešraksts» pasniegs līdz ar vienu no viņa

slavenākiem darbiem — «Borisa Godunova» tulkojumu —

īsu dzīves apskatu, kā jau darīja pie Ļermontova un cerē

darīt ar citiem krievu ievērojamākiem rakstniekiem,

ievezdams viņus tādējādi mūsu dzīvē.

Pušķinu vārds tiek minēts jau senajā krievu vēsturē;

visslavenākais bija kāds Grigorijs Puškins, kurš no cara

Alekseja tika sūtīts par sūtni uz Poliju; dzejnieks savā

drāmā «Boriss Godunovs» ieved arī kādu Puškinu kā «ne-

mierīgas, dumpīgas cilts» priekšstāvi.
Vēl nemierīgākas un karstākas asinis nekā no saviem

sentēviem Puškiniem dzejnieks bija mantojis no mātes

puses, kura bija nēģera Hanibala dēla meita; pēc ārējā
izskata Puškins arī atgādina nēģeri ar saviem sprogai-
niem matiem, izspiedušamies vaigu kauliem un meluk-

snējo seju. Arī šo savu senci nēģeri Puškins nav aizmirsis

savos rakstos, jo sacerējis par viņu pat veselu romānu

«Pētera Lielā nēģeris» un aiz godkārības Pēterburgas
augstmaņu priekšā visādi izpušķojis Hanibala cilts slavu,

paceldams to pat par kāda Abesīnijas kņaza dēlu. Hani-

bals, kā arī viņa dēls Osips, dzejnieka vectēvs, bija ātras,

nežēlīgas un nevaldāmas dabas; Osips padzina savu sievu

Mariju Aleksejevnu, Puškina vecmāti, un slepus laulā-

jās ar citu, bet tika piespiests ņemt atpakaļ pirmo sievu.

Marijas Aleksejevnas meitu Nadeždu apprecēja Ser-

gejs Puškins, dzejnieka tēvs, tipisks tolaiku izglītots
muižnieks, kurš veikli runāja franciski un bija uzķēris
dažus gudrus un asprātīgus teikumus un vārdus no franču

enciklopēdistiem un citiem rakstniekiem. Viņa brālis Va-

silijs pat bija pazīstams literatūrā kā tolaiku jaunā vir-

ziena sabiedrības «Arzamasa» loceklis un kādas satīras

sacerētājs. Abi viņi satikās ar toreizējiem slavenākiem
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rakstniekiem, un Sergeja namu Maskavā pastāvīgi ap-

meklēja Karamzina — krievu slavenā vēsturnieka —

draugi un tādi viri kā Zukovskis, Turgeņevs, Dmitrijevs

v. d. c. Puškina tēvs izputināja savu mantu, bet vēlāk

dzejniekam daudz palīdzēja šī literatūras atmosfēra un

draudzīgā pazīšanās ar ievērojamākiem rakstniekiem.

Aleksandrs Sergejevičs Puškins piedzima 26. maijā
1799. g. Zaharjinas muižā pie Maskavas. Kā bērns viņš

bija neveikls, bailīgs, slinks, un vecāki pat baidījās par

viņa gara spējām. Ne tēvs, ne māte viņu nemīlēja, kas

viņu jau agri piespieda meklēt atbalstu sevī pašā.

Viņa vienīgās draudzenes bija vecmāte Marija Alek-

sejevna, garīgi īsti ievērojama, sparīga un gudra sieviete,

un uzticīgā aukle Anna Radionovna, kura zināja tik

daudz tautas teiku un pasaku un mācēja viņas tik dzejiski
un pievilcīgi atstāstīt. Šīm abām sievietēm dzejnieks pa-

teicās par savas mūzas visvairāk poētiskiem elementiem:

Anna viņam atklāja tautas dzejas bagātību, jo lielākā

daļa no teikām un tautas dziesmām, kuru viņš zināja

ļoti daudz, bija no tās atstāstītas. Marija Aleksejevna

turpretī viņa fantāziju saistīja ar nostāstiem par senām

slavenām dienām.

Ar savu septīto gadu zēns piepeši pārvērtās iz lēna

un neveikla — par jautru, jā, pat pārāk dzīvu bērnu,

par ko vecākiem bija atkal rūpes. Iz vecmātes un auk-

les rokām viņš tika nodots dažādiem franču un vācu au-

dzinātājiem, kuri viņa mācības vadīja ļoti nekārtīgi. Zēns

mācījās nelabprāt, kaut gan viņam bija laba atmiņa, ne-

cieta aritmētikas un vācu valodas stundas, bet runāja
franciski kā mātes valodu un mācījās itāliski.

Jau ar desmito gadu viņš kaislīgi sāka nodoties lasī-

šanai, un šī kaislība viņu nekad nepameta. Tēva biblio-

tēkā viņš lasīja Homēru, Plutarku, franču 18. gadu sim-

teņa rakstnieku erotiskos (mīlas dzejas) ražojumus, Vol-

tēru, Ruso, enciklopēdistus, Moljēru. Lasīšana, tā laika

mācītāko vīru sarunas tēva namā, kurās zēns mēdza klau-

sīties, teatrāliski izrīkojumi — viss tas piepalīdzēja ļoti

agri attīstīt zēnā garīgās un dzejiskās dāvanas, tā ka jau
12. gadā viņš sāka sacerēt dzejas pa lielākai daļai franču

valodā, pakaļdarinājumus dažādiem franču rakstniekiem,

Moljēram — komēdijas, Lafontēnam pasakas, Voltēram

v. c.

Pa to laiku skolas mācības gāja ļoti lēni uz priekšu

un zēna kaislā, nevaldāmā daba ne ar labu, ne ar ļaunu
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negribēja padoties ne skolotāju sausām, pedantiskām
mācībām, ne nesaprātīgo vecāku prasījumiem un rājie-
niem. Vecāki viņu turēja par izvērtušos nerātni, kuru

gaida bēdīga nākotne, un, lai viņu varētu savaldīt, gri-
bēja to nodot vai nu jezuītu kolēģijā, vai kāda katoļu

garīdznieka pansijā. Bet tanī laikā atklāja Carsko Selā

liceju, un ar A. Turgeņeva un citu draugu palīdzību ve-

cāki izgādāja, ka zēnu uzņēma jaunajā mācību iestādē,
kurai vajadzēja būt priekšzīmīgai gan skolotāju, gan mā-

cekļu ziņā.

Tikai nedaudzi skolotāji atstāja dziļāku iespaidu uz

jaunekļiem. Drīz pēc liceja atklāšanas sastādījās kāds

literārisks pulciņš, kurš izdeva rakstītu žurnālu un kura

dalībniekiem vajadzēja pa rindai atstāstīt kādu pašsace-
rētu stāstu. Puškina biedrs bija še vēlāk arī pazīstamais
dzejnieks Delvigs, kurš viņu pat pārspēja šinīs literāris-

kās rotaļās. Še Puškins jau sāka dzejot krievu valodā un

ņēma sev par paraugu visvairāk Batjuškova plastisko,

graciozo un harmonisko dzeju, bet vēlāk Zukovski. Tā

sauktās «Liceja dzejas» runā visvairāk par mīlu un dzer-

šanu un ir diezgan seklas, bet Puškins jau no paša sā-

kuma pasargājās no toreiz valdošā misticiskā, miglainā
un sentimentālā romantisma, stādamies uz reāla pamata

un tēlodams šīs zemes visiem pazīstamus priekus un bē-

das, i

Par Puškinu sāka runāt Pēterburgas augstākās aprin-
dās, kad viņš eksāmenā nolasīja slavenā dzejnieka Der-

žavina priekšā kādu savu sacerējumu, kurš vecajam

dzejniekam ļoti patika; jauneklis par to bija tā nokau-

nējies, ka aizbēga un noslēpās. Jaunā dzejnieka slava

samierināja viņu uz laiku ar tēvu, un tēva mājas draugi
Zukovskis, Karamzins, Batjuškovs tika arī par dēla per-

soniskiem draugiem; sevišķi viņu iemīlēja Zukovskis,
kura slava toreiz bija visaugstākā pakāpienā un kurš

bija ķeizarienes Marijas Feodorovnas mīlulis un vēlāk

pat ķeizara audzinātājs.
No paša sākuma Puškinam tika atvērts ceļš uz slavu,

un savas dzejas un uzskatu dēļ viņam nekad nav bijis

jācīnās kā gandrīz visiem jaunlaiku ievērojamākiem
rakstniekiem; viņš bija pats muižnieks un rakstīja priekš

augstākām šķirām.

Licejā Puškins sarakstīja kādus 120 dzejoļus un sāka

garāku dzeju «Ruslans un Ludmila», bet skolu nobeidza

diezgan vāji.
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Nobeidzis liceju, Puškins gribēja iestāties gvardes
huzāros, bet tēvs nespēja samaksāt šādas dzīves izdevu-

mus, un jaunais dzejnieks pierakstījās pie ārlietu minis-

trijas, kur darba nebija gandrīz nekāda. Viņš tika tūliņ
uzņemts toreizējā jaunā virziena sabiedrībā «Arzamass»

kā no visiem atzīts dzejnieks un lasīja tur «Ruslana un

Ludmilas» sākumu, kuru Zukovskis atzina par pārāku
par saviem darbiem, dāvādams dzejniekam savu ģīmetni
ar uzrakstu: «Mācekļam no pārspētā skolotāja»; šī dzeja
pie literātiem sacēla dzīvas pārrunas savas jaukās, vieg-
lās un poētiskās valodas un sava reālisma dēļ.

Bet Puškins reti apmeklēja literāriskos pulciņus un

rakstniekus, viņam jau no tēva mājām un vēlāk licejā

bija iepatikusies augstmaņu dzīve; viņam bija taisni ne-

pārvarama, no tēva mantota kaislība iespiesties augstākās

aprindās, kuras viņu tomēr nekad neatzina par sev

līdzīgu. Šī kaislība viņu neatstāja visu mūžu un noveda

pie izsamišanas un pāragras nāves. Cik ļoti pārāks arī

nebija Puškina ģēnijs par savu laiku, viņš nezināja un

nespēja viņos tumšos laikos citur atrast dzīves pilnību,
brīvību un gaismu kā vien augstākās aprindās, kuras tās

bija sev it kā nomājušas. Tik kaisla individualitāte kā

Puškins nevarēja viegli pietikt ar «dzejas apmierināju-
miem» vien. Viņš un viņa liktens šinī ziņā līdzinājās Ļer-
montovam, kurš tāpat tiecās augstākās aprindās; tomēr

abi skaidri noprata visu šīs dzīves seklumu. —

Arī dzejnieka gars nejutās no šīs dzīves pilnīgi aiz-

ņemts, vaļas brīžos viņu dziļi nodarbina «Ruslans». Puš-

kins satiekas arī ar vīriem, kādi Čaadajevs, N. Turge-

ņevs, Rajevskis, un ar ļaudīm, kuri nodarbojas ar sava

laika sabiedriskiem jautājumiem. Viņš jūt viņiem un viņu

progresīviem centieniem līdzi, bet vieglprātīgo jaunekli,
seklo un rupjo augstmaņu draugu, neviens pulciņš neuz-

ņem, kaut gan tie dara uz viņu dziļu iespaidu.
Lai ietiktu šinīs pulciņos, Puškins sāk bērnišķi izrādī-

ties par ļoti nemierīgu sabiedrības locekli, raksta dau-

dzumu pamfletu un epigrammu šāda satura, kuri nesa-

pratējā publikā ātri izplata viņa popularitāti, bet uzticību

pie augšā minētiem vīriem viņš tomēr neiegūst.

Vēlākos gados dzejnieks pats, zobodamies par savu

iedomāto nemierīgo lomu, stāsta, ka par viņu izplatīju-
šās baumas, it kā viņš par šiem epigrammiem būtu ticis
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aizsaukts un «tēvišķi» pārmācīts; viņš ar saviem 20 ga-

diem par šīm apkaunojošām baumām tā sašutis, ka gribē-

jis duelēties vai pat sev galu darīt un beigās apņēmies
vēl vairāk izrādīties, lielīties un plosīties, lai ar viņu ap-
ietos nopietni kā ar noziedznieku; viņš ilgojies soda kā

goda gandarījuma.
Bet, kad pēdīgi viņa ilgošanās pēc romantiskas mo-

cekļa lomas gribēja piepildīties, kad bija uz viņu vērsta

uzmanība, viņš izbijās un metās pie Karamzina, Caada-

jeva v. c. draugiem, lai tie aizlūdzas par viņu, apsolīda-
mies vairs nerakstīt tādā garā gada laikā. Tomēr viņš
tika «pārcelts uz dienestu Dienvidus Krievijā» — kādā

kolonistu pārlūku komitejā Jekaterinoslavā, uz kurieni

«steigšus aizbrauca» 5. maijā 1820. gadā. Še jāpiemin, ka

viņš drošsirdīgi, uz sevi ņemdams vainu, izturējās grāfa
Miloradoviča priekšā Pēterburgā.

Izbraukšana iz Pēterburgas neatļāva jaunajam dzej-
niekam pašam piedzīvot to troksni, kādu sacēla viņa

dzeja «Ruslans un Ludmila», kura tanī laikā iznāca klajā.

Dzejas parādīšanās bija līdzīga «lielgabala šāvienam vis-

pārējā klusumā», kā kāds tā laika kritiķis saka. Kaut gan

daudzējādā ziņā viņa bija pakaļdarinājums Zukovskim,

Vīlanda «Oberonam», Ariosta «Niknajam Rolandam» v. c,

viņa vispār tik ļoti atšķīrās no visiem toreizējiem krievu

literatūras ražojumiem, no sausā, nedabiskā klasicisma,

raudulīgā sentimentālisma un miglainā romantisma, ka

visi bija pārsteigti.
«Veco laiku pieklājības un omulības piekritēji» izbai-

dījās par dzīvo un veselīgo reālismu tēlojumos, jautrību
un atjautību, vienkāršumu un dzejiskumu. Kāds sašutis

kritiķis netīšām ļoti pareizi attēlo iespaidu: «Ja maska-

viešu labāko famīliju sapulcē iespiestos nelūgts viesis

prastos «mužika» svārkos, lielu bārdu un uzkliegtu skaļā

balsī: «Sveiki, puiši!» — vai tad gan to paciestu?» Bet

šis nelūgtais «prastais viesis» tomēr ieviesās krievu lite-

ratūrā, jā, mode pārvērtās tiktāļ, ka grāfs Ļ. Tolstojs ta-

gad pats rādās smalkākās Maskavas sapulcēs «mužika

svārkos».

«Ruslana un Ludmilas» labo uzņemšanu publikā savu

daļu paveicināja paša dzejnieka izraidīšana, kura vispāri

jauneklim bija pa prātam; slava, publikas līdzjūtība, cie-
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šana par idejām (kuras gan viņš patiesībā labi nepa-

zina), — bez tam jau viņš cerēja drīz griezties atpakaļ.

Viņš jautrā garā izbrauca iz galvaspilsētas — sar-

kanā kreklā, garos zābakos, sajozies ar krievu jostu; par

pāris nedēļām nonāca Jekaterinoslavā, bet še saslima ar

drudzi un sagulēja divas nedēļas, turklāt vēl trūkumu

ciezdams. Iz Jekaterinoslavas viņu aizveda atvaļinājumā

uz Kaukāza veselības avotiem viņa draugi Rajevski.
Pie Rajevskiem viņš ātri atspirga, un patīkamā ģimene

un Kaukāza lieliskā daba darīja uz dzejnieku dziļu, ap-
mierinošu un dzīvinošu iespaidu un deva jaunu virzienu

viņa gara darbībai. Še viņš pārdomāja savu «Gūstīto Kau-

kāzā» (latvisks tulkojums no M. Kaudzīša). No Kaukāza

viņš līdz ar Rajevskiem devās uz Gurzufu Dienvidus

Krimā, kur tika draudzīgi uzņemts no pārējiem šīs ģi-
menes locekļiem, no kuriem ar izglītību un gara dāvanām

bija ievērojams dēls Aleksandrs un vecākā meita.

Šo laiku Puškins nereti sauc par laimīgāko savā mūžā,

un tas tika izšķirošs priekš visas viņa tāļākās garīgas
un dzejiskas attīstīšanās, pateicoties tam, ka Rajevski

viņu ievadīja Bairona poēzijā un pasaules uzskatos.

Angļu lielais dzejnieks lords Bairons, kuru Gēte tik

ļoti mīlēja un kuram uzcēla jauku piemiņu savā «Fausta»

traģēdijā Eiforiona personā (II daļa, 3. cēl.), tanī laikā

bija jau «visu domu un siržu valdītājs» izglītotā Eiropā.
Aizgrābts no šīs lielās personas un dedzīgās dzejas, Puš-

kins pārvērtās ne vien savā dzejiskā darbībā, bet arī

savās pārliecībās, simpātijās, domās un visā dzīvē. Visa

viņa agrākā izrādīšanās, ar kuru viņš gribēja iegūt ide-

jas mocekļa slavu, bija vairāk jaunekļa pārgalvība nekā

nopietna un pārdomāta nodošanās nopietniem centieniem.

Tagad šī dziņa pieņem noteiktu baironisma krāsu.

Baironisms Krievijā no paša sākuma parādās savādā

veidā — ne tā kā Anglijā un Vakareiropā. «Baironisma

politiskā puse pie mums pilnīgi zūd; pirmā vietā stājas
visu senparasto ierašu, aizspriedumu un dažādu «pieklā-

jību» lepna un nicinoša atraidīšana un cenšanās pēc pa-

tības neaprobežotas brīvības, kas parādās dziļās, spēcīgās
un dēmoniskās kaislēs.»

Līdzīgi politiskai pusei zūd arī sabiedriskā; šī «lepnā
un nicinošā senu aizspriedumu atraidīšana» un «dzīšanās

pēc patības neaprobežotas brīvības» ir ļoti ierobežota to-

reizējā Krievijā un spēj maz ko atraidīt. Še nespēj ras-

ties Ibsena drāmas, kuras mūsu laikos cenšas pēc patības
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atsvabināšanas no senās, liekulīgās sabiedrības valgiem.

«Spēcīgās, dēmoniskās kaisles» parāda Krievijā «atraidī-

šanu» ne sabiedriskos, bet, ja daudz, — «saviesīgos»
jautājumos, kā redzam arī no otra krievu baironista Ļer-
montova.

Ārējie apstākļi palīdzēja Puškinam dziļi iedzīvoties un

izdzīvoties tanī baironisma veidā, kāds Krievijā bija

iespējams; dzejnieks tika par krievu baironistu ne vien

dzejā, bet arī dzīvē, kad viņam bija jāpāriet «uz die-

nestu» Kišiņevas pilsētā ar viņas jautro, raibo un vaļīgo
dzīvi.

Še bija maisījums no visādām tautībām: krieviem, bul-

gāriem, žīdiem, turkiem, frančiem, itāliešiem, it sevišķi
moldāviešiem un grieķiem, kuri bija šurp bēguši grieķu
dumpja dēļ; še bija civilizācija un austrumu barbarība,

troksnis, dažādība un pilnīga tikumiska palaistība; val-

dība bija labsirdīgā Juzova rokās, kura namā dzīvoja
Puškins, un visa kārtība Kišiņevā bija gluži patriarkā-
liska, — katrs darīja, ko gribēja. Še baironists neatrada

gandrīz nekādus ierobežojumus savai individualitātei,

Pēterburgas dzīve turpinājās, tikai daudz dzīvākā un pla-
šākā veidā: izpriecāšanās, trokšņainas dzīres, mīlināša-

nās, strīdi, divkaujas, kārtis. Katrā sapulcē redzēja Puš-

kinu ar neskūtu bārdu, nesukātu, turku fesu galvā, moldā-

viešu svārkos, samta biksās; viņa asprātīgie zobojumi
deva pastāvīgu iemeslu ķildām. Labsirdīgais Juzovs tē-

višķi bāra un sodīja ar karceru savu apakšnieku, bet sū-

tīja viņam atkal karcerī franču romānus lasīšanai; viņš
viņam arī lika par sodu izbraukt uz guberņas nomalēm,

bet vienā tādā reizē Puškins piestāja pie čigānu bara un

ilgāku laiku klejoja tam līdzi. Toreiz viņš laikam iedo-

māja plānu dzejai «Čigāni», kuru pabeidza vēlāk Odesā.

Bet visi Puškina biogrāfi apgalvo, ka viņš aizvien

dzīvojis it kā divkāršu dzīvi, it kā viņā būtu savienoti

divi cilvēki, viens — augstprātīgs, ķildīgs, tukšs dendijs,

uzdzīvotājs, «švīts», kā saka rīdzinieku izloksnē, otrs —

kaunīgs, strādīgs, laipns un labsirdīgs, ar augstu garīgu
darbību!

Vienkārši sakot, Puškinam kā lielai individualitātei

vajadzēja alkt pēc lielākas «izdzīvošanās», pēc īstas dar-

bības. Viņš visu laiku, kuru sadzīvoja Dienvidus Krievijā,
kāri lasīja visas grāmatas, kādas tik vien viņam gadījās,

un izdeva par tām lielāko daļu no savas naudas; beigās

viņam bija prāva bibliotēka, kura liecināja par viņa
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daudzpusīgām zināšanām. Viņa draugs, slavenais poļu

dzejnieks Mickevičs raksta par viņu, ka tas daudz lasījis
un smalki pazinis sava laika literatūru un par poēziju

viņam bijuši augsti un pilnīgi pareizi uzskati. Puškins

mācās še arī angliski un itāliski; tā kā viņa izglītība bija

bijusi ļoti pavirša, tad viņš cenšas aizvienam to papil-
dināt.

Bez grāmatām uz viņu darīja lielu iespaidu arī sarunas

ar izglītotiem draugiem Kišiņevā, un ļoti bieži viņš ap-

ciemoja augšā minētos Rajevskus Ķijevā un Davidovus

Kamenkas muižā, kur visskaidrākā gaismā valdīja brīvas

domas — bez aizspriedumiem, bez sīkām bailēm, liberā-

lisms visās garīgas dzīves parādībās. Šiem draugiem dzej-
nieks daudz pateicas, še galīgi nodibinājās viņa brīvie

dzīves uzskati, kuri darīja viņu par mīlamo dzejnieku
un kuri tikai vēlāk sāka mainīties.

Še viņš arī tiek dziļi aizkustināts no grieķu dumpja,
kurš izcēlās 1821. g. un kuram juta līdzi visa toreizējā
izglītotā pasaule, pat vecais «slepenpadomnieks un mi-

nistrs» Gēte; Eiropai toreiz grieķu sacelšanās izlikās kā

vienīgā brīvākā dvesma smacinošā reakcijā, kura civili-

zētās valstīs bija iestājusies pēc Napoleona gāšanas un

svētās «tiklības biedrības» celšanas.

Puškina rakstnieciskā darbība šinī laikā bija ļoti ra-

žīga; viņš sacerēja ne vien daudzumu lirisku dzejoļu, bet

gandrīz visas savas baironiskās dzejas, 1821. g.

«Gūstīto Kaukāzā» un «Brāļi laupītāji», 1822. g. — «Bah-

čisarajas fontāns», 1823. g. — pirmo nodaļu no romāna

dzejas «Jevgeņijs Oņegins». Šinī laikā viņš ari sastādīja

plānu politiskai traģēdijai «Vadims», kurā gribēja tēlot

«slāvu tautību» sacelšanos pret sveštautu jūgu un ar šo

lugu sākt krievu literatūrā drošsirdīgu traģēdiju laikmetu,

kuras kā itāliešu Alfiērija lugas modinātu pilsonisku paš-

apziņu un izskaustu klasiskās, tukšās mīlestības lugas.
«Vadimā» būtu rādīta tautas masu kustība un cildināti

sabiedriski tikumi; viss būtu bijis alegorija, kuras īsto

nozīmi ļoti viegli bija saprast. Puškinam kā reālistam

grūti bijis tādu lugu rakstīt; tā noteic viņa biogrāfi par

iemeslu, kādēļ viņš «Vadimu» nebeidzis; patiesībā bija
citi iemesli. Tāpat netika pabeigta satīriskā dzeja iz sā-

tana pilsgalma dzīves un voltērisku ideju dzeja, kuru

viņš bija sācis šinī laikā.

Kad 1823. gada vidū Puškins tika pārcelts uz Odesu

dienestā pie Jaunkrievijas ģenerālgubernatora Voron-
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cova, viņš cerēja tur turpināt Kišiņevas brīvo dzīvi izglī-
totā lielpilsētas sabiedrībā; bet še jaunais priekšnieks

lūkojās uz viņu kā uz ierēdni un nevis dzejnieku; tika

stingri prasīta ārēja «pieklājība» dzīvē, nodošanās die-

nestam un mērenība domās. No sākuma Puškins lūkoja
noskūties, smalki ieģērbties un iesprausties pieklājības
un mērenības žņaugos, bet tas šoreiz neizdevās viņa kais-

lai, brīvai dabai; — tas viņam izdevās desmit gadus vē-

lāk, bet tad viņš arī aizdvesās šinīs žņaugos, kurus viņš

jaunībā bija gribējis izplest. — Pret Voroncova mēre-

nību jaunais dzejnieks gainījās ar sarkastiskiem epigram-
miem; kur vajadzēja reiz saslādīt lietišķu akti «siseņu

lietā», viņš iesūtīja «raportu» (dienesta ziņojumu) pantos.
Bet «siseņi» atriebās. Voroncovs lūdza, lai aizsūtītu dzej-
nieku uz kādu klusāku guberņu, kur tas varētu pasargā-

ties no jaunām un kaitīgām idejām un viņa talants ne-

traucēti attīstītos, barodamies pie veciem klasiķiem. Rū-

pes par dzejnieka talantu gāja tik tālu, ka tika uzķerta
kāda viņa vēstule, kurā tas atzinās, ka nododoties šau-

bām un skepticismam, lasot sv. rakstus, bet dodot priekš-
roku Gētem un Šekspīram un mācoties ateismu. Tiešām,
šinī laikā Puškins, kura darbos līdz tam valdīja tikai jū
tas, sāka vairāk nodoties domāšanai, uz ko viņu it se

višķi pamudināja Gētes «Fausts»; viņš pats saka, ka bijis
zem «lielā Gētes liedzēja gara» iespaida (viņš arī sarak-

stīja dramatisku skici «Fausts»). Tomēr Puškins nekad

nav nodevies pārāk daudz šaubām un domām; šaubām

viņa paraugs bija Bairons, kurš arī nebūt nav ieskatāms

par «domātāju». Bet nelaimīgās vēstules dē], kura bija

izplatījusies rokrakstā publikā, tika atzīts par vajadzīgu

dzejnieka talantu glābt un viņu pašu izslēgt no dienesta

un nosūtīt uz Pleskavas guberņu mātes muižā Mihailov-

skā — zem tēva uzraudzības. Un tiešām — visu liedzēju

garu iespaids drīz sāk beigties, dzejnieka talants ir rū-

pīgi pasargāts un dziļi noglabāts tumšā nomalē.

Ne labprāt dzejnieks redzēja šo atjaunoto rūpību par

viņa talantu. Grūtsirdīgi skan viņa atvadīšanās dzejas no

dienvidus un iemīļotās jūras («Jūrai»), kurai tik līdzīgu
viņš domājās savu brīvo, sabiedrisko un garīgo dzīvi un

savu dzejnieka paraugu Baironu. Tā bija reizē arī atva-

dīšanās no agrākiem ideāliem un centieniem, cik neno-
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teikti tie arī bija; tā bija atraušana no briviem domu

biedriem, kura pēc tam pamazām top par viņa paša at-

raušanos. Taisnība — krievu baironismu Puškins pats

pāraug bez ārējiem iespaidiem; viņš ir lielas spējas gars
un saprot paša Bairona īsto nozīmi, kuru vēl agrāk no-

prata tikai Gēte.

Bet Baironam un baironismam ir visā krievu garīgās
attīstības vēsturē tāds svars, viņam it sevišķi Puškina

dzīvē piekrīt tik liela lēma, ka bez tā Puškins nebūtu

saprotams. Puškins ilgus gadus stāv baironisma klausībā

un vēlāk vai visu dzīvi cīnās pret to, līdz galīgi atsvabi-

nājās; tādēļ nebūs lieki šinī vietā drusku tuvāk apnīkot
šo pievilcīgo jautājumu un pakavēties ari pie Bairona,

par kuru mūsu publikā nav it nekādu uzskatu, kaut gan

es ar to negribu teikt, ka par Puškinu viņai būtu kāds

uzskats.

Bairons bija sava laika Zolā vai Ibsens, vai Tolstojs
un Nīče, vai visi šie vīri kopā, ja ievēro to, ka viņa

iespaids netika dalīts un atsvērts no citiem līdzīgiem, jo
Gēte, piem., toreiz bija vēl maz saprasts. Bet tādēļ nav

jādomā, ka Bairons bija sava laika lielākais gars. Caur

to arī izskaidrojas, ka Puškins spēja izaugt iz viņa varas.

Puškinā, kā krievu pazīstamais kritiķis Beļinskis saka,

pilnīgi atspulgojies viņa laiks. Apdāvināts ar augstu poē-
tisku jušanu un iespēju uzņemt sevī un atspulgot visādas

jūsmas un iespaidus, viņš izmēģināja visas skaņas, visus

veidus, visus sava laika akordus. Būtu nepareizi teikt,

saka šis kritiķis, kurš dzīvoja vienā laikā ar Puškinu, ka

viņš pakaļ dzejojis Andream Šenjē (Chenier), franču

rakstniekam revolūcijas laikā, vai Baironam v. c. Bai-

rons pār viņu valdīja ne kā paraugs, bet kā parādība,
kā gadu simteņa domu pavēlētājs, un Puškins aizmaksā

meslus katrai lielai parādībai.
Bairons tiešām vislabāk saucams par «laika parādību»,

ja grib, par «laika slimību». Baironisms bija jau pirms
Bairona; ne bez tiesības tā var nosaukt iz augstākām šķi-
rām izstumto vai izstājušos augstmaņu protestu un žēla-

bas. Bairons bija «domu pavēlētājs», bet ne «domātājs»,
kurš dod jaunas domas un pozitīvus ideālus; viņš varēja
sacelt jausmas, kurās dzejot, bet ne rādīt jaunus ceļus,

pa kuriem meklējama patiesība, kas galu galā ir arī dze-

jas beigu mērķis.

Puškina līdzība ar Baironu parādās ari visvairāk ārējā

dzīvē, formā un sajūsminājumā un ne domu attīstībā.
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Vietām pārsteidzoša ir šī līdzība dzīves gaitā. Abi bērnu

gados ir vientuļi, kaislas dabas, lepni. Bairons — angļu
lords, kura augstprātība nezina robežu; viņa vecāki ārišķi
cilvēki, kas tiek nabagi caur lepnu dzīvi.

Tāpat kā Puškins, lords Bairons ved no pašas jaunī-
bas uzbudinājumu un muļķisku baudījumu pilnu, traku-

līgu dzīvi, kurā, pēc toreizējiem vispārējiem uzskatiem,

parādās «bruņinieku dūša un pārākums pār citiem». Arī

Bairons lepns uz saviem augstajiem draugiem, kaut gan

nekad nezaudē pašcienības kā nereti Puškins. Vispār
Baironā ir cietāks un straujāks raksturs; viņš nicina vi-

sus zemākos, kas nesniedzas līdz lordam, tie priekš viņa
ir fons, pret kuru viņš pats jo spožāk redzams. Še nav

ne domu no cilvēku mīlestības un ciešanas kā sev

līdzīgu, — tiek rādīta tikai «žēlastība». Viņš Napoleonu
ciena tādēļ, ka tas nicina «lielo pūli» un prot tik «ģeniāli»

«pūļa» kaulus izkaisīt pa kauju laukiem, ne acis nepa-

mirkšķinājis.

Aiz lorda lepnuma Bairons arī nemācījās skolā, tā-

pat kā Puškins, bet Puškins vēlāk cītīgi raudzīja papildi-
nāt robus savās zināšanās, kamēr Bairons palika pie sava

lepnuma un tāda pedantisma un nemākulības, ka nekad

nesaprata ne Šekspīra, ne literatūras vispāri. Bet viņa

lepnums bija dziļš un konsekvents, un bija skaidri re-

dzams, ka tas «augstas aristokrātiskas sugas».
Zemākas un lēnākas sugas Puškina aristokrātisms, vēl

zemākas Heines, kurš arī dzīvoja tanī laikā un stāvēja
Bairona klausībā. Gan Heine saka: «Es nebūt nerunāju

alegoriski, bet vārdu īstajā nozīmē, kad saku: ja tauta

man spiedīs roku, es roku vēlāk nomazgāšu,» — bet viņa

lepnums ir, ja daudz, muižnieku kalpa lepnums, viņš lo-

kās «ģēniju», jā, pat mazu «ministrīšu» priekšā. Kamēr

Bairons nicina visus, šis ar savām kodīgām satīrām aiz-

skar tikai filistrus, dažādus «padomniekus» un nekaitīgus,
sīkus ļautiņus, — turklāt šis «roku mazgātājs» ir pats
«tautā» dzimis, viņas «aizstāvis» un viņa rokas jau pašas

par sevi diezgan «mazgājamas». Apspriežot šo liekuļoto
«nedzimto» aristokrātību, kāda arī pie mums sāk parā-

dīties, bieži aizmirst, ka viņa cēlusies iz pakaļķēmoju-
miem «iedzimtai aristokrātībai». Puškina «aristokrātiba»

reti krīt acīs, nav tik noteikta, mīkstināta caur slāvu lab-

sirdību; Pleskavas muižā dzīvojot, satiekoties tuvāk ar

tautu un ieskatoties viņas dzīvē, viņš vairāk sāk saprast
tautu un priekš viņas interesēties. Izaugot iz Bairona va-
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ras, Puškins reizē izauga arī iz romantiskiem, mākslotiem

un pārspīlētiem dzīves uzskatiem.

Puškinu Bairons pievilka arī ar savas dabas divējā-
dību, ar savu neapmierinu, kuru Puškins pats juta. Bai-

rons ir augsts lords, bet. turklāt iz sabiedrības izstumtais,

princis-übags, aristokrāts-demokrāts. Tādi tēli vēsturē aiz-

vien skaitījušies pie visvairāk pievilcīgiem; tāds — Ko-

riolans, augsti dzimis romiešu patricietis, kurš nicina pie-

bejiešus, tiek izraidīts un apkaro pats savu tēviju. Uz

sentimentālo vidus šķiru publiku aizvien dara sevišķu

iespaidu lorda vai grāfa vārds, viņu visvairāk iejūsmina
arī tagad romāns, kur viņa var — kaut ari tik domās —

satikties ar labākām familijām un augstiem kungiem.

Bet tanī tumšajā atpakaļrāpulības laikā pec Napo-
leona I gāšanas nemierīgam, protestējošam, izstumtam

muižniekam bija vēl sevišķa pievilcība. Toreiz gaidīja no

augšas glābiņa pret atpakaļrāpulību; pārvēršanai vaja-
dzēja nākt vienīgi no ideāliem, sajūsminātiem «ģēnijiem»,
augstiem, cēliem vīriem jeb augstmaņiem, — vēlāk to

vietā visas cerības lika uz «gara augstmaņiem», inteli-

ģenci. Šāds politisks baironisms valdīja Eiropa līdz pat
vēlākiem laikiem, — un vai pat šinīs dienās vēl neceram

visu no inteliģences vien?

Un ģeniālā lorda-izstumtā protesti skanēja tik lieliski

un apburoši, tik nicinoši un noārdoši! Tikai Miltona «Pa-

zudušā paradīzē» sātana protests vēl varenāks. Un tie-

šām — Bairons aizstāv indivīdu tiesības pret nekritisko,

nesapratēju «veco» «pūli»; brīvību pret autoritāti, perso-

nas patstāvīgu uzņēmību pret parastību un aizspriedu-
miem, dabisku cilvēku cienību pret vēsturisku, iesakņo-

jušos atkarību! Viņš dzied grieķu atsvabināšanu, un vā-

cieši viņu jūsmīgi apsveic kā t. s. «brīvības karā»

dzejisko sacensi. Viņš ir dzejnieks-sajūsminātājs, par kādu

viņu ari apdzied vecais Gēte, kurš gan pats nebūt nesa-

jūsminājās par vācu «brīvības karu». — Viņa dzejā jūt

spēji plūstam un raujoties cilvēka dabas mūžīgo dziņu pēc

gaismas un brīvības.

Šī dzeja, šis liesmainais protests aizrauj jo drošāk un

neatturamāk sev līdz, jo iz viņiem dveš pretī jaunība un

kaislība, kuras raksturo Puškina baironiskā laikmeta ražo-

jumus un it sevišķi paša Bairona darbus; ne velti viņš
tiek saukts par jaunības, mīlestības un skaistuma poētu.

Jaunība un kaislība, krāšņas fantāzijas bagātības, —
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bet. domu un mērķu neskaidrība, bezdomība, noteikta ceļa
neatrašana, jā, pat nemeklēšana.

Visi šie kaislie un dzīvi tik daiļi protestējošie tēli Puš-

kina un Bairona sacerējumos ir kādreiz jutuši, ticējuši,

mīlējuši, dzīvodami «civilizētā sabiedrībā». Bet šī sabied-

rība ir pievīlusi viņu cerības, nav viņus pietiekoši atzi-

nusi un cienījusi, ir viņu vaļu ierobežojusi — un nu viņi

atstāja «sabiedrību», kuru dziļi ienīst, un izsamisuši meklē

mierinājumu dabas klēpī, «necivilizētos ļaudīs», turkos

un čigānos, utt. Izsamisums ved viņus pie jūtu aukstuma,

ļaužu. t. i., pūļa, nicināšanas. Še tiek idealizēta indivi-

dualitāte, lepna un varena, bet maziski patmīlīga, egois-
tiska.

Še ir paraugs vēlākam vācu filozofa dzejnieka Nīčes

«pārcilvēkam». Ar to neesmu teicis, ka Nīče būtu Bairona

pēctecis, bet gribu aizrādīt, ka Puškina un Bairona gan

protestējošie, bet tomēr izsamisušie un grūtsirdīgie va-

roņi, kuru vaļai netiek dota brīvība, pie vācu filozofa jau
pārvērtušies, piemērojoties laika attīstībai, par «smejošām
lauvām», kuras spēj bez nožēluma un zināmas sirds visu

plosīt.

Bet, kā Nīčes teorētiski ideālās «smejošās lauvas»

praktikā tiek par prūšu «junkuriem» un prūšu «leitenan-

tiem», tā arī Puškina un Bairona ideālie «dēmoniskie, titā-

niskie vai fatālistiskie» varoņi, tuvāk aplūkojot, zaudē

savu spožumu un viņu pievilcība parādās dažreiz tikai

viņu maskētos romantiskos austrumnieku vai senlaiku

apģērbos un skaistā dabas apkārtnē.

Tiešām, darbs tikai vairāk iedziļināties šo Puškina un

Bairona varoņu protestā pret «sabiedrību», un tūdaļ tiek

redzams, ka ar šo «sabiedrību» domātas tikai tās ļaužu

šķiras vai aprindas, kurās dzīvoja paši sacerētāji, kuru

šķiru veclaiku aizspriedumi, modes un autoritātes ap-

spieda šo ģeniālo dzejnieku individualitātes plašu attīstī-

šanos, pievīla viņu cerības atrast, augstākās — darba un

materiālās, veikaliskas cenšanās nekalpinātās šķirās dzī-

ves brīvu gaitu uz pilnību un kuras toreiz pat nespēja un

negribēja atzīt nekādu cenšanos pēc brīva ideāla un ne-

cienīja šos dzejniekus. Tanīs laikos vispāri vēl ar vārdu

«sabiedrība», «tauta» apzīmēja tikai «labākās» šķiras; ze-

mākās šķiras nemaz neskaitījās līdzi. Šie uzskati neval-

dīja dzejā vien, bet tāpat, prātniecībā, zinātnēs, jā, arī

politikā.
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Mēs tagad labi vairs nesaprotam, kādēļ šīs pasaules

sāpes, šī izmišana par visu, neauglīga ironija par sevi un

citu nicināšana? Ja tur nebija atrodams ideāls, ja dzīve

tur bija par šauru, nedabisku, liekulīgu, tad tā bija mek-

lējama plašajā tautā. Bet priekš Bairona cilvēks iesākās,

pēc pazīstamās paniņas, tikai no muižnieka, un, tiklīdz

Puškins sāka meklēt un atrast cilvēkus arī tautā, viņš

sāka atsvabināties no Bairona iespaida. Bairons, neap-

mierināts savā šķirā, jūtas kā romnieks, kurš iz tēvijas
izraidīts un «barbarus», mežoņus neatzīst par cilvēkiem.

Tā tikai saprotamas šīs sāpes. Bairona pakaļteči iz zemām

šķirām nevarēja tik dziļi sajust šās sāpes, un tādēļ viņu

gaudas ir mākslotas un tiek pat smieklīgas.
Puškins (šinī laikmetā) un Bairons nepazīst tautas un

tādēļ nevar viņu atzīt; pēc viņu domām, darbojas vēsturē

tikai atsevišķi indivīdi, ģēniji. «Tur tautas karo un ģē-

niji v a da,» zobojas jau tanī laikā Gēte savā «Faustā»,

bet viņš ar savām domām, kuras tikai tagad atzīst par pa-

reizām, toreiz stāvēja viens pats. «Pūlim» toreiz nebija
nekādas lomas ierādītas, nepazina lēnas, pastāvīgas dabas

attīstības lielumā, bet tikai indivīdu straujus, it kā vulkā-

niskus izverdumus.

Pa daļai Puškina, bet it sevišķi Bairona dzejai ir asi

individuels raksturs. Viņa tricinošais protests, viņa sāpes,
ironija, izsamisums un nicināšana — ir skaidri indivi-

dueli, — kāds kritiķis tos nosauc par «fizioloģiskiem»,

kuros nav manāmi humāni un kultureli instinkti. — Visa

viņa dziņa pēc gaismas un brīvības, pēc neaprobežotas
attīstības ir šaura tanī ziņā, ka šī brīvā attīstība tiek pra-

sīta tikai priekš «sabiedrības», t. i., augstāko šķiru locek-

ļiem, kā, piemēram, daļa sieviešu emancipatoru apmieri-

nājās ar tiesību sievietēm augstskolās studēt, neapdomā-
dami, ka nabagākām sievietēm ar šo tiesību vien bez

materiālas iespējas nav līdzēts.

Vispāri 1820. un 30. gadu centieni pēc brīvības litera-

tūrā, mākslā un prātniecībā ir centieni pēc individuelas

brīvības, ne masas, tautas vai «pūļa» brīvības. Caur visu

rakstniecību iet cauri cīņa pret «filistrību», t. i., šaursir-

dīgiem indivīdu aprobežojumiem sabiedrībā, saviesīgā
dzīvē, rakstniecībā. 1789. gads bija devis brīvības un va-

ras iespēju trešajai šķirai, bet šī brīvība nebija pilnīgi
iekarota. Piemēra dēļ — sieviešu emancipācijas jautā-
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jums, kā viņu saprata toreiz, 2.orž Zand laikā, bija arī

tikai individuelas brīvības jautājums — «miesas eman-

cipācija», kurai bija maz daļas gar sieviešu politiskām,
kur nu vēl ekonomiskām tiesībām, kuras tagad tiek pra-

sītas priekš visām sievietēm vienlīdzīgi. — Tāpat 30. un

40. gadu politiskās kustības grib papildināt tikai zināmu

augstāku šķiru brīvības, pie kurām nu jau skaitās arī pil-

soņi, t. i., trešā šķira.
Šis individuelais raksturs visā asumā manāms Bairona

poēzijā. Viņš cīnījās priekš indivīda pret autoritāti un

aizspriedumiem savā šķirā; viņš bija ģēnijs, kas saprata
un izteica to sāpes, kas smaka zem šī sloga, viņam vaja-

dzēja pret slogu un jūgu aizstāvēt visus apspiestos, kuru

balsis nesen kā bija pirmo reizi pacēlušās. «Pūlis» cieta

tāpat kā Kains un Manfrēds, — pat vēl sāpīgāk, jo vairāk

pie savām miesām, — te Baironam vajadzēja palīdzēt, bet

viņš bija — lords. Tanī laikā pār revolūcijas postījumu
bija jāuzceļ jauna ēka, — bet Bairons nespēja nekā po-

zitīva dot, viņš nepiedalījās pie šīs ēkas uzcelšanas; Puš-

kins to darīja, viņš ar to pārauga agrāko «domu pavēlē-

tāju».
Bairons to nespēja, ko Puškins, jo viņš nepazina citas

pasaules, citas tautas kā tikai «labās famīlijas» ar viņu

senlaiku šauriem, žņaudzošiem spriedumiem; gan viņš

tika par demokrātu politiķi, bet šī «demokrātija» bija
«žēlastības» parādīšana un ne demokrātu vajadzību sa-

prašana, un lords drīz atmeta politiku. Viņš priekš sevis

neredzēja citas patversmes kā dabā un vientulībā. Bet šo

vientulību vajadzēja ar kaut ko piepildīt; kaut kāda dar-

bība bija bez mērķa, atlika tikai bauda, un Bairons tika

par donžuānisma dzejnieku.

Spēji un vareni uzplauka Bairona ģēnijs, bet viņš ne-

zināja, kur savu spēku likt, viņa spēks saskaldījās pret
šaurām klinšu sienām; viņš, dzīvs būdams, novīta, un ģē-

nijs pamazām zuda, viņš nezināja, kurp iet brīvībā, viņš

nespēja pacelties pāri savai šķirai un savam laikam; viņš

nezināja, kurp vest savus piekritējus. Visu viņš izpirka
tikai ar savu pēdējo soli, ar varoņa cīņu un nāvi par labu

brīvībai — grieķu tautas brīvībai.

Puškins un Gēte bija vienīgie, kas viņu saprata; Puš-

kins raksta pēc Bairona nāves kādam draugam: «Tu sēro

pēc Bairona, es priecājos par viņa nāvi kā augstu priekš-
metu dzejai... Bairona ģēnijs nobāla līdz ar viņa jau-
nību

... Pakāpenības viņā nebija. Viņš uz reizi bija ga-
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tavs un pilnā vīra spēkā, nodziedāja un apklusa, un viņa

pirmās skaņas viņam vairs nenāca atpakaļ.»
Bairons pats to bija jutis, viņš pie grieķu dumpja pie-

ķērās kā pie pēdējā glābiņa un mira kā varonis, pats sevi

atsvabinādamies un tomēr atrazdams mērķi un tapdams
viens no pasaulslielajiem gariem. Bairona poēzijas spēks
un patiesība bija viņa enerģijā, viņa patības varenībā,

viņa sāpēs un ironija, saka krievu kritiķis Apolons Gri-

gorjevs. Bet taisni viņās, šinīs sāpēs un ironijā, bija arī

viņa vājība, jo viņas bija — «rūgtas raudas par zudu-

šiem un nesasniedzamiem ideāliem».

Puškins meklēja ideālus nākotnē, ne pagātnē, un

viņa ideāli nebija cilvēkiem mūžam nesasniedzami.

Jau «Kaukāza gūstītā» un vēl skaidrāk «Čigānos» ma-

nāms, ka Puškins it kā šaubās par savu varoņu izsami-

suma īstenību un stāv ne uz kaislā, atiiebīgā Aleka, bet

uz rāmā, labsirdīgā sirmgalvja, Zemfiras tēva, puses. Puš-

kins pārvarēja sevi Baironu.

Priekšā rakstītos steidzīgos braucienos Puškins nonāca

Pleskavā, vecāku muižā Mihailovskā, — kur no tēva un

mātes tika saņemts ar bailēm un apspiestām dusmām, jo
viņš jau varēja samaitāt jaunāko brāli un māsu un visu

ģimeni gāzt nelaimē ar savu briesmīgo noziedzību, bez-

dievību. Tēvs aizliedz jaunākam brālim runāt ar šo «izvir-

tumu» (monstre), «nedabisko dēlu» (iils denature), uzplēš
Aleksandra vēstules, apvaino viņu nepatiesi, ka tas gri-

bējis tēvu sist. Beigās uz Žukovska padomu tēvs ar ģimeni
aizbrauc un «nedabiskam dēlam» tiek dots cits pārlūks
un — «garīgs vadītājs», kāds mūks.

Kad Puškinam oficiāli jāstādās priekšā priekšniecībai
Pleskavā, viņš pilsētā, par lieliem brīnumiem visiem mie-

rīgiem pilsoņiem, rādījies uz ielas — mužika apģērbā. Tas

vēl mantojums no baironisma laikiem, bet fantastiska

krāšņuma vietā stājies rupjš vienkāršums.

Rupjā un vienkāršā apkārtne Pleskavā dara uz «nogu-

rušo atnācēju» _dziju iespaidu, nomierina baironiskās,

aukainās jūtas. Arā iz baironiskās romantiskās atmosfēras

viņš vēl skaidrāk un dziļāk saprot baironismu un sāk ap-

zinīgi pret vinu uzstāties un rādīt viņa neīstenibu krievu

inteliģences dzīvē, māksloto un neauglīgo izsamišanu;

viņš par to vislabāk var spriest, jo pats visu izdzīvojis un
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izjutis cauri; viņa paša dzīves kārta Mihaiiovskā pimigi

iidzīga Oņegina dzīvei, kā tā aprakstīta romāna IV no-

daļā.
Puškins še daudz strādā — it sevišķi rudeņos, kad

viņam darbs aizvien veicas vislabāk, — satiekas ar ap-

kārtnes lauku muižniekiem, vecmodes vienkāršiem ļau-

dīm, Osipoviem kanniņu Trigorskas muižā, kurus vēlāk

pa daļai tēlojis «J-evg. Oņeginā», — ved garas sarunas ar

savu aukli Arinu, kurai lasa priekšā savus sacerējumus,

un iepazīstinājas ar pašu tautu un viņas gara ražojumiem.
Viņā neskaidri sāk aust. apziņa, ka tautā slēpjas tā īstā

dzīve, tas glābiņš, kuru viņš sen meklējis; nav jābēg no

«civilizētas sabiedrības» mežoņos, bet jāpārliecinājas, ka

tautā ir darba lauks.

Puškins še uzraksta daudz krievu pasaku pēc Arinas

nostāstiem, kuras pa daļai apstrādā dzejiskā formā, sakrāj
pulku tautas dziesmu — kā viens no pirmajiem krievu

«tautas gara mantukrājējiem», sevišķi viņu pievelk dzies-

mas par bargo zemnieku vadoni Steņku Razinu, kurš vēl

tagad ir par baidēkli iielkundzībai. Viņš raksta arī krievu

lirisko un episko dziesmu pantmērā, ko pēc viņa parauga

vēlāk lieto arī Ļermontovs savā «Kalašņikova» dziesmā.

Puškins tiek par «tautībnieku», bet tara toreiz bija pro-

gresīva un ne atpakaļrāpuļa nozīme; viņš domā par klau-

sības atcelšanu, viņa centienu biedrs un draugs ir Micke-

vičs, ar kuru bija iepazinies trimdā. Mūsu vārds «tautīb-

nieks» varbūt liksies še nevietā, jo pie tautas ar savu

vēsturi, patstāvīgu politiku un sabiedrisku dzīvi viņš dabū

citu nokrāsu; tomēr abi jēdzieni vienas saknes, kaut arī

pie mums šīs saknes atvase vārga un kropla un tikai

siltumnīcas gaisā viņa varēja izstiedzēt. Vēlāk Puškins

piestāj tā sauktiem slavofiliem un nokāpj arī līdz «urrā-

jošam» patriotismam.
Lauku klusumā Puškins citu studiju starpā ielasās vēl

dziļāk Šekspīrā, kurš tagad izskauž pie viņa Bairona

iespaidu. «Kas par cilvēku Šekspīrs!» raksta viņš Rajev-
skim. «Cik niecīgs pret viņu ir traģiķis — Bairons, šis

Bairons, kurš no visa sapratis tikai vienu raksturu...
(t. i., sava paša).» Dzejnieks še lasa arī Ariostu (itāliešu

dzejnieku), muhamedāņu korānu (iz kuriem dažas vietas

tulko), bet sevišķu vērību piegriež vēsturei: Tacitam, Ka-

ramzinam, krievu gada grāmatām, Napoleona atmiņām,

Valtera Skota vēsturiskiem romāniem. Še tiek uzrakstītas

arī 6 nodaļas «Jevgeņija Oņegina», «Grāfs Nuļins» (zem
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Šekspīra iespaida), «Ēģiptes naktis» un piezīmes iz viņa
dzīves

Pamazām, pašam gandrīz nemanot, notiek pārmaiņa
ne vien dzejnieka politiskos uzskatos, par kuriem varbūt

vēl nāksies minēt kādu vārdu, bet ari estētiskos, kuri jau
pie dzejnieka vispirms krīt svarā. No vizošā, skanošā ro-

mantisma un baironisma viņš nāk pie objektīva, nopietna
reālisma, un šis reālisms beigās ir pozitīvais ideāls,

caur kura atrašanu viņš tik dziļi atšķiras no Bairona un

viņu pāraug. Jo šis reālisms dzejā ir tuvu savienots ar

tautas, «pūļa», dzīvi, dibinājās uz viņas atzīšanu un pētī-
šanu; viņš «modina cēlas jūtas un aicina uz žēlumu pret
kritušiem», viņš cieni tautu un rauga aptvert viņas īste-

nību un varenību. Protams, pār savu šķiru arī viņš nespēj
pacelties, «tauta» viņam ir tikai zemnieks-saimnieks, bet

ne zemākās šķiras, bet viņš- rāda, kurp jāiet uz jaunu
dzīvi. Bairons to nespēja, un traģisks ir šā klaidošā ģēnija

gals.
Puškina ģēnijs ir reālistiska virziena no paša sākuma;

jau licējas dzejas ir sacerētas zem dzīves tiešiem iespai-
diem, tāpat baircnistiskā perioda darbos visur manāmas

tuvākas saites ar dzejnieka apkārtni, un šinīs darbos dai-

ļākais, īsti paliekošais nav nebūt idejas vai varoņu rak-

sturi, kuri ir nenoteikti, māksloti, bet svaigi — krāsainie

dabas apraksti un dzīves un ierašu patiesie tēlojumi.
Studējot Šekspīru ar viņa ģeniālo vienkāršību un dzī-

ves patiesību, ar vēsturiski objektīvo uzskatu uz dzīvi,

Puškins galīgi un apzinīgi tiek par reālistu, kaut gan reā-

lisma vārds toreiz vēl netika lietots. Pirmais darbs šinī

jaunajā reālisma garā bija «Boriss Godunovs» jeb «Ko-

mēdija par caru Borisu» (kā viņa pirmāk saucās), kuru

dzejnieks sacerēja klusajā Mihailovskā un kurš tik lie-

lisku troksni sacēla vēlāk visā Krievijā.
Cik derīga arī vientulība bija priekš Puškina darbības,

viņš viņu panesa ļoti nelabprāt un pastāvīgi domāja iz

viņas izrauties. Jau Odesā viņam bija nodoms bēgt un

piedalīties pie grieķu dumpja, viņš vairākkārt veltīgi
lūdza pēc atļaujas — braukt uz ārzemēm, tad gudroja

bēgt caur Jurjevu. Bet nodomi palika nodomi.

Te viņš Trigorskā dabūja negaidītu ziņu par 14. de-

cembra notikumiem 1825. gadā. Trīcošā uzbudinājumā

agri no rīta viņš dodas ceļā uz Pēterburgu, lai tur palī-
dzētu ar padomu un darbu, — bet, tikko izbraucot iz

ciema, viņš ierauga garīdznieku, pabraucot tālāk — zaķis
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trīs reizes pārskrien pār ceļu, — un jaunais «tautībnieks»,
kurš pat līdz māņticībai iedziļinājies tautas dzīve, liek

zirgus griezt atpakaļ...
Nodomi arī šoreiz palika nodomi. Puškins, no Pēter-

burgas braukšanas atgriezies, nodarbojās ar kompromi-
tējošu papīru sadedzināšanu un dažādu aplinku lūgumu

sastādīšanu, lai tiktu atsvabināts iz Pleskavas. Viņš diez-

gan raksturiski pieved sev par labu Alfiērija teikumu, ka

rakstnieka šķira nododoties «prātošanai», bet ne darbiem,

un noliedz, ka jebkad zinājis par jebkādām «biedrībām».

Nu reizi nodomi nepalika nodomi vien, Puškins Iz

Pleskavas tiek izrauts.

«Jevgeņija Oņegina» 6. nodaļas beigās Puškins atva-

dās no savas jaunības; viņš jutās attīstībā pieaudzis Ples-

kavas vienatnē, izcīnījies līdz patstāvībai, sevī uzņēmis

un pārstrādājis sava laika jūtas un idejas un sācis nodi-

bināt savus oriģinelos uzskatus dzejā, kuri parādījās reā-

lismā. Šinī laikā vai drusku agrāk viņā mostas līdz ar

vīrišķās patstāvības sajušanu literāriskos ražojumos ar!

apziņa, ka viņš materiālā, t. i., uzturas, ziņā spēj stāvēt uz

savām kājām un iztikt no savu rakstniecības darbu ienā-

kumiem.

Bet liktenis Puškinam nebija vēlējis nākt pie šādas

pilnīgas patstāvības. Līdzīgi Vergīlam vai Horācam, Šek-

spīram un Gētem viņš visu mūžu palika atkarībā. —

Septembra sākumā Mihailovskā ataulekšoja feldjēgers.
Puškins bija vēlu no viesiem iz Trigorskas pārnācis un

tikko paspēja uzmest uz pleciem mēteli un paņemt drusku

naudas, kad feldjēgers, viņu līdzi vezdams, atkal aiz-

aulekšoja.

Par tālākiem notikumiem Puškins pats vēlāk stāstīja
sekoši Homutovai; viņa nostāsts ir pārāk raksturisks, lai

to atstātu neminētu:

«Feldjēgers izrāva mani iz manas uzspiestās vientulī-

bas un ar pastu aizveda mani uz Maskavu, taisni Kremlī,

un mani, visu vienos dubļos no ceļa, ieveda kabinetā pie

Viņa Majestātes Ķeizara, kurš man sacīja:
«Sveiks, Puškin, vai tu esi mierā ar savu atpakaļatve-
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sanu?» — Es atbildēju, kā pienācās, Viņa Majestāte ilgi
runāja ar mani un vaicāja: «Puškin, vai tu būtu ņēmis
dalību pie 14. decembra d.

r ja būtu bijis Pēterburgā?» —

«Visādā ziņā, jūsu Majestāte: visi mani draugi bija sa-

zvērēto starpā, un es nebūtu varējis nepiedalīties. Tikai

mana klātnebūšana mani glāba, par ko es dievam patei-
cos!» — «Diezgan tu muļķojies,» atbildēja Viņa Majes-
tāte, «es ceru, ka tagad būsi prātīgs un domu starpība
vairs nebūs. Tu man atsūtīsi visu, ko sacerēsi; tagad es

Pats būšu tavs cenzors.»»

Pēc sešu gadu ilgas «piespiestas vientulības» un brīvas

baironības Kišiņevas «barbaros un čigānos» Puškins Mas-

kavā ar lielu dedzību sāka atkal nodoties saviesīgai dzī-

vei «sabiedrībā», t. i., «labākās famīlijās», kuras līdz ar

Baironu bija tik asi nīdējis un apkarojis «pasaules sāpju»
izmisuma; ne velti viņš bija jau «Kaukāza gūstītā» it kā

šaubījies par šī naida un izsamisuma patiesību un īste-

nību.

«Labākās famīlijas» uzņēma ļoti viesmīlīgi savos salo-

nos slaveno dzejnieku — ar protestējoša un mocekļa
oreolu, kurš galu galā nebija nemaz tik bīstams un taču

savas šķiras cilvēks. Dažādi literātu pulciņi sacensās viņa

godāšanā. Toreiz, kā stāsta Pagodins.. bija dzīvs literatū-

ras laikmets Maskavā. Nebeidzamos un neskaitāmos lite-

rāriskos vakaros tika apspriesti dažādie dienas jautājumi,
literāriski un filozofiski, sākot no krievu rakstniecības

likteņa līdz pašas Krievijas liktenim. Puškins draudzējās
ar Homjakovu, Kirejevski, Pagodinu un citiem vēlākiem

slavofiliem un tautībniekiem, bet tuvinājās arī Mickevi-

čam, kurš varbūt vislabāk no visiem draugiem viņu sa-

prata. (Sudraba Edžus nopelns, ka viņš arī mūsu publiku

rauga iepazīstināt ar šo ievērojamo dzejnieku.)
Jaunie Maskavas rakstnieki, kuri toreiz dibināja

«Maskavas Vēstnieku», saņēma ar lielisku sajūsminā-
jumu «Borisu Godunovu», kuru Puškins lasīja divas reizes

priekšā slēgtos pulciņos. Lasīšana sacēla nedzirdētus pie-
krišanas parādījumus:

«Mēs pēc lasīšanas beigām,» tā savās piemiņās saka

Pagodins (tas pats, kas rakstījis par «Baltijas jautājumu»),

«lūkojāmies ilgi viens otrā un tad metāmies pie Puškina;

sākās apskāvieni, cēlās troksnis, dzirdējās smiekli, ritēja

asaras, negribēja beigties laimes vēlējumi... Kas tās bija

par brīnišķām stundām... Laikam neviens negulēja to

nakti, tā bija satricināts viss mūsu organisms.» it sevišķi
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aizgrāba mūka Pimena nostāsts, Borisa cēlā runa uz savu

dēlu un dzivte, reālistiskie skati iz tautas dzīves.

Tik cēla un augsta poēzija, un tomēr tik dzīves pa-

tiesi, reālistiski tēlojumi, tik skaista un pacildinoša va-

loda un tomēr tik vienkārša, tik tuva zemo laužu runai,
bez jebkādiem sevišķiem izpušķojumiem un mākslotiem

greznumiem, tik caurredzami skaidra un saprotama —

viss tas vēl nebija dzirdēts. Tā bija krievu reālisma pirmā
lielā uzvara. Publikai ar nepareizi audzinātu un samaitātu

garšu nereti taisni šī skaidrība, vienkāršība un saprota-
mība valodā un saturā izliekas bez jebkādiem sevišķiem
nopelniem.

Nav jau «Borisā Godunovā» nekādu raibumu un sarež-

ģījumu, raksturi bez straujām, trokšņainām kaislībām,
visa gaita tik rāma un mierinoša, kaut arī dvēseles dziļu-

mos iekustinoša. Iz «Borisa Godunova» dveš pretī paša
drāmas sacerētāja dziļa cilvēku saprašana un visa piedo-
šana un nesodīšana, plaša un visu aptveroša mīlestība. Un,
neskatot uz visu to, «Borisa Godunova» raksturi nav

idealizēti. Boriss caur noziegumu nācis tronī un ar neuz-

ticību lūkojas uz katru, un ari cara dēla lomā Griška pa-
liek Griška.

«Boriss Godunovs» daudzējādā ziņā līdzīgs Gētes no-

skaidrotai «Ifiģenijai» vai «Torkvatam Tasam», bet viņš

pārāks pār tām ar savu dzīves īstenību un vienkāršību,

tuvumu tautai. No «Borisa Godunova» krievi var skaitīt

jaunu, spožu laikmetu — reālisma sākumu. Še dzejnieks
jau pilnīgi brīvs no Bairona iespaida; kas vērojis viņa

psiholoģisko attīstību, priekš tā šī drāma vēl sevišķi pie-

vilcīga ar savu aso atšķiršanos raksturā no agrākiem Puš-

kina darbiem. Še vairs nav ne vēsts no agrākām aukai-

nām kaislēm un kārēm, no neapmierinās, meklēšanas, iz-

samišanas, — viņš atradis jaunu dzivi tautā. Viņš «Borisā

Godunovā» pāraudzis baironismu vairāk nekā pat «Jev-

geņijā Oņeginā», jo še baironisms jau liekas vienaldzīgs
ticis, kamēr tur viņš vēl cīnās pret krievu baironismu,

rāda tā neīstenību un uzstāda tam pretī krievu tautas

vienkāršumu un labsirdību kā ideālu, kurš jāsaprot un

pēc kura jācenšas, ko vēlāk māca ar tādu dedzību Dosto-

jevskis, Tolstojs v. c.
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Bet lielais sajūsminājums par «Borisu Godunovu», kurš

atlīdzināja dzejniekam visas ciešanas, tika viņam drīz

sariebts.

Dzejnieks tiek drūms, uzbudināts un nervozs. Viņš

tagad ceļo no vienas vietas uz otru, nekur ilgāk par da-

žiem mēnešiem neuzturēdamies, nekur miera neatraz-

dams. «Sabiedrība» ar savām viesībām, baudām, dzīrēm

un kārtīm nespēj viņam vairs atlīdzināt to patstāvības un

plašas attīstības trūkumu, kuru viņš tik dziļi sajūt; viņš

netic vairs «sabiedrības» tikumībai, patiesībai un viņas
darbošanās nopietnībai, viņš netic vairs, ka no «labākām

tamīlijām» nāks glābiņš un jauna dzīve. Bet šī atziņa vēl

ar sāpēm vienota, viņam jāpārlaužas un jākaro vēl pašam
pret sevi, kaut gan viņš «Borisā Godunovā» bija jau ju-
ties tik brīvs jaunā dzīvē. Drīz viņš it kā apreibinādamies
metas galvas pilsētas dzīves atvarā, drīz noslēdzas kādā

nomaļā ciemā; viņš žēlojas par savu palaistu, nelietotu

jaunību. Tā bez mērķa klejodams, viņš piestājās krievu

karaspēkam, kurš 1829. gadā karoja Kaukāzā. Tomēr šie

gadi garīgas ražības ziņā ļoti auglīgi. Viņš 1827. g. sacer

«Pētera Lielā nēģeri», piegriezdamies prozai, kura ari ta-

gad no reālistiem visvairāk lietota; saraksta 13 dienās

lielo dzeju «Poltava», nebeigto dzeju «Galubs», apraksta
savu ceļojumu uz Kaukāzu un dzejo daudz lirisku dzejoļu,
kuros atspoguļojas viņa neapmierina. Viņš sauc savu dzī-

vību veltu dāvanu, savu sirdi tukšu, savu prātu — lieku,

viņš dusmās un riebumā bruņojas pret filistru pūli, kurš

dzeju saprot tikai tad, ja tai visšaurākie praktiskie mērķi,
un līdz ar pretību pret viņa apkārtni viņā aug pašapziņa

(dz. «Poēts»). Viņš jūtas pārāks pār sava laika inteliģenci,
kurā nebija nekas īsts un augsts, pat ne sāpes, izsamisums,

kur nu vēl protests. Visasāk šī neapmierība un riebums

izteikti ne sīkos dzejoļos, bet lielajā romānā dzejas forma

«Jevgeņijs Oņegins», kurš pabeigts pret šī laikmeta galu
un uz kuru mēs jau vairākkārt aizrādījām.

Romānā, kuram priekš krieviem ir augsta estētiska un

sabiedriska nozīme, kurš atspoguļo visu tā laika krievu

dzīvi ar Vakareiropas un slavofilu strāvām un kurā par

ideālu uzstādīta garīgi augsta un cēla, bet vienkārša

krievu meitene Tatjana (nesamērojami augstāks tips par

vācu Grietiņu «Faustā»), Puškins tēlo kā galveno personu

krievu baironistu Oņeginu, kādi toreiz bija tipiski priekš
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visas krievu inteliģences un vispār augstākām šķirām un

kāds savā laikā bija pats Puškins, padodamies laika ga-

ram. Katrs toreizējs inteliģents mīlēja izrādīties par ne-

apmierinātu lielu garu, dēmonu vai titānu, kurš vienīgi
pareizi saprot pasauli un nicina katru citu uzskatu, dē-

monu, kurš uz visu lūkojas skeptiski un pārsmejoši. Visu

to varēja noredzēt jau no baironistu ārējā izskata: vaigs

bija pēc iespējas drūmi un nicinoši saviebts; pat drēbēm

vajadzēja būt neparastām un aizrādīt uz viņu valkātāju
lielo nozīmi priekš pasaules visuma. —

Puškins Oņeginā atklāj, cik neīsta un mākslota ir šī

izrādīšanās, cik nespējīgi priekš īsta, liela darba ir šie

skanīgie inteliģences un kundzības varoņi, kuru visa

runa sastāv iz tukšām frāzēm, kuru lielākā nodarbošanās

ir dzeršana un mīlināšanās un kuri mūsu laikā pie savas

specialitātes var vēl pieskaitīt dzīvošanu uz sveša rēķina.
Cik daudz augstāk Puškins ar šo atzīšanu stāv pār

savu laiku, var vislabāk noredzēt no arī ievērojamā dzej-
nieka Ļermontova piemēra. Tas, pakaļdarīdams Puškina

«Oņeginam», rakstīja romānu «Mūsu laiku varonis» un

tur tēlo baironistu Pečorinu — it nopietni kā pozitīvu
ideālu, viņam līdzi juzdams un līdz ar viņu smieklīgs tik-

dams. Ļermontovs nebija nemaz sapratis, ka Puškins no-

kritizē «Oņeginu».
Boldinas ciemā 1830. g., no kolēras ieslēgts, Puškins

bez «Oņegina» pabeidz vēl veselu rindu stāstu (Belkina

stāsti), dzeju «Namiņš Kolomnā», dramatiskās scēnas:

«Mocarts un Saljerijs», «Don-2uans», «Skopais bruņi-
nieks» un tulko iz angļu valodas «Dzīres mēra laikā»;

raksta vēl «Gorohinas ciema gadagrāmatu».

Bet šinī laikā Puškins iepazīstas ar 15 gadus veco,

visur apbrīnoto skaistuli iz augstākām aprindām Natāliju
Gončarovu, kuras augstā dzimta Puškinu ne tūliņ un ne

labprāt pieņem. Pēc 3 gadiem tas skaistuli apprecē, kad

no tēva dabūjis muižu un to bankā ieķīlājis.

Precēšanās nozīmēja gan lielu pārmaiņu viņa dzīvē,
bet ne tādā ziņā, kā viņš bija domājis: brīva iespēja at-

tīstīties un darboties pēc saviem ieskatiem un pārliecības,
nodoties priekšmetiem, kuri viņu pievilka, tika vēl vairāk

ierobežota, dvēseles miers, kuru viņš tik kāri meklēja,

kurš tik vajadzīgs bija viņa ģēnija pilnai uzplaukšanai un
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lielu garīgu darbu pastrādāšanai, tika traucēts un izbai-

dīts no jaunām, sīkām, bet tomēr visu pārvarošām rūpēm,

par kurām viņš agrāk nebija ne domājis.

Viņa sieva bija augstas kārtas, viņš bija piespiests
vest plašu dzīvi, — bet viņa naudas līdzekļu nepietika.
Dzīšanās iespiesties augstākās aprindās un baudīt viņu
brīvību un plašību sāka atriebties pie dzejnieka. Sievas

dēļ viņam vajadzēja vairāk piemēroties «sabiedrības» ap-

stākļiem un beigās arī domām. Seši gadi dzīves Dienvidus

Krievijā un Pleskavā un ilgā kiaidošana viņu bija no-

gurdinājuši; turklāt viņš ar to neviena no saviem mēr-

ķiem nebija panācis.
Puškins apmetās Carsko Selā pie Pēterburgas. Še 2u-

kovskis, pie galma ļoti iecienīta persona, dara uz viņu
zināmu iespaidu līdzi apkārtnei un visam tā laika garam.
Puškins pamazām sāk atsvešināties no saviem agrākiem

draugiem un domu biedriem. Atsvešināšanās pāriet uz

publiku. Viņa agrākais draugs Mickevičs, kurš bija gan-

drīz vienos gados ar Puškinu un cieta tādu pat likteni,

visagrāk nomanīja šo pārmaiņu. Puškins pārgrozījies sa-

vos uzskatos, viņš stāsta, ka publika tikusi vēsa pret savu

mīlamo dzejnieku; ne aiz naida viņa aizgriezusies, bet

neatradusi viņā atbalstu. Viņa gribēja, lai dzejnieks būtu

viņas sirdsapziņas vadītājs, viņas iemīļoto ideju iztulko-

tājs un sludinātājs. Dzejnieka pirmos darbos bija skanējis

protests, tad vēlāk izsamisums, skepticisms, karsušas fan-

tāzijas atdzišana, beigās sajūsminājums par slāvu senatni.

Bet ko nu tālāk? Puškinam nebija vairs ko teikt; viņš zau-

dējis drošsirdību jau no 14. decembra. Viņš sācis smieties

par savu draugu entuziasmu, viņu filozofiskām idejām,

viņu liberālismu.

Un Puškins rakstīja dzejoli «Krievijas apmelotājiem»

patriotiskā garā, cēla pārmetumus arī pret Mickeviču.

«Krievijas apmelotājiem» sekoja patriotiskie «Borodinas

gada svētki». Zukovska gādība un patriotiskās un tautis-

kās dzejas (pasaku pārstrādājumi) nepalika arī bez citām

sekām nekā augšā minētām; dzejnieks tika atkal uzņemts

dienestā ar 5000 rbļ. asignātu gadā un tiesību strādāt

valsts arķīvos priekš «Pētera Lielā vēstures».

Pētera Lielā varenā persona bija jau agrāk dzejnieku

saistījusi («Pētera Lielā nēģeris», «Poltava»). Dzejnieks

tagad lasa materiālus plašiem darbiem, ieinteresējas par

dumpja vadoni Pugačovu, raksta šī dumpja vēsturi un

stāstu iz tā laika — «Kapteiņa meitiņa». Kā īsts reālists
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viņš brauc pats aplūkot notikumu vietu savam stāstam,

ko tagad pieskaita par sevišķu nopelnu franču naturālis-

tiem, piem., Zolā, kurš ceļo uz Lurdu un Romu, lai rak-

stītu romānus «Lurda» un «Roma». Par «Pugačova dum-

pja vēsturi» viņš tiek iecelts par kambarjunkuru un dabū

20 000 rbļ. asign. šī darba drukāšanai. Viņš šinīs gados
tiek iecelts arī par akadēmiķi un saraksta par to apcerē-

jumu par «Krievu akadēmiju». No literāriskiem darbiem

viņš nobeidz vēl «Dubrovski», «Nāru», tad «Vara jāt-
nieku» (tēlots atkal Pēteris Lielais) un «Vakara slāvu

dziesmas».

Puškins tagad sasniedzis augstāko pakāpi goda pnrrī-

dījumos; no pilsoņa stāvokļa aplūkojot, viņu varētu saukt

par laimīgāko cilvēku. Bet jau viņa drudžainā literāriskā

darbība, kura viņu ved pie plašiem vēsturiskiem, viņa ģē-

nijam nebūt nepiemērotiem un tādēļ vājiem darbiem, lai

tikai ātrāk sagūtu jo vairāk naudas, norāda, cik nenor-

māli priekš gara pilnības sasniegšanas bija nokārtojusies
viņa ārēji spožā dzīve. Viņš domā dibināt avīzi, lai vēl

drīzāk pavairotu savus līdzekļus, un beigās izdod mēneš-

rakstu «Современникъ», bet žurnāls atrod maz piekritēju,

publika sāk tikt vienaldzīga, naidīgā kritika runāt par
«izrakstīšanos». Smalkjūtīgais, viegli uzbudinājarnais

dzejnieks jūtas dziļi aizskarts no ļaunprātīgiem uzbruku-

miem, kuri rāda dzejnieka gara pilnīgu nesaprašanu. No

otras puses, atkal nemitējās neviena no agrākām nepatik-
šanām no pārlūku (cenzoru un policijas) puses un aizvien

vairāk un vairāk attīstās riebums un dzīves apnikums.
Un atkal dzejnieks bez apstājas aizņemts un sagrauzts

no rūpēm par materiālo stāvokli; viena pēc otras tiek

ieķīlātas muižas, pārdotas, parādi uzņemti. —

«Es zaudēju laiku un dvēseles spēkus, metu pa logu
grūti pelnīto naudu un neredzu nekā uz nākamību. Mans

tēvs izšķērž muižas bez prieka un aprēķina; tavējie tāpat,
zaudē savu mantu. Kas no tā iznāks, dievs vien zina,»

viņš raksta sievai kādā vēstulē; citā: «Man vajadzēja tevi

precēt, jo bez tevis es visu dzīvi būtu bijis nelaimīgs, bet

man nevajadzēja iestāties dienestā un, kas vēl ļaunāk,

iestigt parādos. Laulības dzīves atkarība dara cilvēku tik-

lāku. Atkarība, kuru mēs uzliekam sev aiz godkārības vai

trūkuma, mūs pazemo. Tagad viņi uz mani lūkojas kā uz.

kalpu, ar kuru var apieties, kā viņiem tīk... Vieglāk
nest nemīlību nekā nicināšanu. Bet tu neesi tur vainīga,
es vainīgs aiz savas labsirdības, kura iet līdz muļķībai,
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«Es esmu pilnīgi satriekts un atrodos stiprākā uzbudinā-

jumā. Ticat man, cik ļoti patīkams ieradums ir arī cilvēka

dzīve, bet viņā ir rūgtums, kurš to pret beigām dara rie-

bīgu. Sabiedrība — ir pretīga dubļu peļķe.» Un tādā garā
ir rakstītas visas viņa vēstules pēdējos dzīves gados, it

sevišķi sievai; iz viņām skan pretī it kā nemitoša, ap-

spiesta vaidēšana.

Viss sagatavoja un veda uz katastrofu. Traģisks gals

nebija novēršams, un Puškins pats varbūt visskaidrāk

juta viņu tuvojamies. Viņa kaislā, uzbudinājamā, bet dzī-

ves līgsmā un enerģiskā daba laikam lika viņam līdz ga-

lam cīnīties jau pazaudētā kaujā. Kādi bija tuvākie kata-

strofas cēloņi, nav vairs no sevišķa svara, es viņus mi-

nēšu tikai īsumā.

Labās «sabiedrības» naids un skaudība nevarēja panest

dzejnieka tiklisko un garīgo pārākumu, viņa to apkaroja
ar viņai piemājojošu niknumu un liekulību. —

Sabiedrība panāca savu prātu. Puškins izaicināja uz

divkauju baronu Hekernu-Dantesu; tika panākts pamiers,
kad Dantess apprecēja Puškina sievasmāsu, bet sabied-

rībai ar to nepietika. — Turpinājās intrigas, un Puškins

duelējās ar Dantesu un tika uz nāvi ievainots 27. janvāra
dienā 1837. g.

Nāvi acu priekšā, ievainots, pie zemes pakritis, Puš-

kins vēl — paceļas un dusmu pilnu vaigu šauj uz savu

pretinieku, — viņa nelokāmā dzīves enerģija gribēja iz-

nīcināt īsto ienaidnieku — sabiedrību. Viena individuali-

tāte par mazu priekš šī kara.

Divas garas dienas vilkās nāves cīniņš; viņš to panesa

ar apbrīnojamu stingrību, viņa gara lielums viņu arī še ne-

atstāja. Nāves cīniņā viņš cauri riebumam un nicināšanai

saprata, kā trūkst pasaulē, un atrada pats sevī un savā

pilnībā mieru un mīlestību.

Līdzjūtība, kura parādījās visās šķirās, bija lieliska un

aizgrābjoša. Pie bērēm ļāva piedalīties tikai ar sevišķu

atļauju. Februāra 3. naktī mironi aizveda uz Pleskavu un

paglabāja netālu no Mihailovskas Svjatogorskas klosterī.

1880. gadā viņam ar lielu svinību uzcēla pieminekli
Maskavā.
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FRANCIJAS JAUNĀKĀ LITERATŪRA

I

Par Zolā še nebūs runa — kas ir jāmin tūliņ, — kaut

gan uz viņu vērsta tagad visas izglītotās un cilvēciski do-

mājošās pasaules vērība — ne vien viņa lielā sabiedriskā

darba, bet arī viņa jaunākā romāna «Parīzes» dēj, kurš ir

liels, dzejisks, domu pilns ražojums.
Arī par pārējiem lielajiem un atzītajiem Francijas

jaunlaiku rakstniekiem še nerunāsim: ne par nesen mi-

rušo dziļo psihologu Mopasānu, ne par vēl dzīvo, bet

diezgan nedziļo salonu un aristokrātijas psihologu Bur-

žeju, kurš publikā tomēr vairāk cienīts nekā pirmējais
savas piemīlības un rātnības pēc; ne par nelaiķi orleā-

nistu Alfonsu Dodē, kurš bija palicis uzticīgs sensagru-

vušai franču karaļu valsts greznībai.
Visu šo rakstnieku darbi tulkoti lielāko kultūras tautu

valodās, viņi tiek uzskatīti par pasaules literatūras īpa-
šumu un nebūs sveši arī latviešu lasītājiem, vismaz pēc
saviem virzieniem un galvenām domām; mums ir arī

diezgan daudz tulkojumu no šiem darbiem, diemžēl tikai

ne no labākiem.

Ja še runājam par franču jaunāko literatūru, tad do-

māti ir rakstnieki, kuri ir šo lielo meistaru pēcteči —

tanīs pašos vai jaunos virzienos; rakstnieki, kuru slava

vēl nav iespējusi tālu izplatīties pār viņu tēvijas robežām.

Viņi pieder vēl pilnīgi Francijai, izsaka to, ko jūt un domā,

uz ko cenšas, ko cerē un sagaida šodienas Francija.
Pēc viņu centieniem un darbiem var ātrāk apspriest ta-

gadējo Francijas garīgo dzīvi nekā pēc tā sauktiem liela-

jiem meistariem, kuri nodibināja Francijas jauno litera-

tūru ar reālo un drošo uzskatu uz dzīves tiešamību.

Bet jāapradinājas reizi ar to, ka ari šie jaunās lite-

ratūras meistari ar laiku tapuši veci; ka viņi aizvien

vairāk un vairāk paguruši grūtajā dzīves un cīņas ceļā
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un nespēj vairs visam sekot, kas saviļņo jaunāko paaudzi.
Viņi saprot vairs tikai dzīvē un gara ražojumos taisīt

slēgumus no tiem centieniem un faktiem, kuri viņus sajūs-
mināja viņu jaunībā, — bet pienākuši jauni fakti varenā

straumē, tautas dzīvei pārgrozoties līdz pašiem pamatiem,
līdz pašas saimnieciskas ražošanas kārtībai, — un šos jau-
nos faktus apsvērt un saprast viņu visumā, tas vairs nav

darbs priekš pirmajiem jaunās literatūras ceļa taisītājiem.
Tie, kas šo darbu darīs, varbūt vēl tagad mazāki par pir-
majiem meistariem; viņi var vēl būt nedroši, neskaidri

savos nodomos par līdzekļiem, bet viņiem sekos citi spē-
cīgāki, un viņiem pieder nākotne, jo jaunība ir viņu

pusē. Viņi stāvēs uz pirmējo meistaru pleciem, bet viņi
redzēs tālāk nekā tie.

Līdz ar jauniem dzīves pamatiem, par kuriem nupat
augšā minēts, pārgrozīsies arī domu virzieni un literatū-

ras centieni. Pārejas laiks ir aizvien pats pievilcīgākais,
tā, piem., vēsturnieki, prātnieki, dzejnieki un mākslinieki

nevar beigt atkal un atkal pētīt un tēlot Romas republi-
kas grimšanas laiku.

Aplūkojot tuvāk franču dienasliteratūru, katrs vis-

pirms atdursies uz visu grāmattirgu pārvaldošo sensācijas
literatūru, it īpaši uz gandrīz neizmērojamo romānu ba-

gātību. Ražotās precas pieprasījums un piedāvājums še ir

tik liels, ka mēs savos vienkāršos latviešu apstākļos to

nemaz nevaram labi iedomāties; pie mums vēl nav attīs-

tījies tirgus šai greznuma precei, kura zemē ar tik vecu

kultūru kā Francija ir tikusi jau gandrīz par nepieciešamu

vajadzību līdzīgi parastām miesas baudu vielām. Turklāt,

protams, nevienu nepārsteigs tas ievērojums, ka taisni

kaila sensācijas, t. i., briesmu romānu un laika kavēkļa,

literatūra ir tā prece, kura vislabāk iet no rokas un vis-

vairāk tiek patērēta, jo ari no miesas baudu vielām tiek

pieprasītas visvairāk lētākās, brandvīns vairāk nekā vīns,

mahorka un bakuns vairāk nekā Havannas cigāri.
Jau šī lētā prece ir kaitīga, bet mazturīgās vidusšķiras

nedz spēj nopirkt dārgāko un labāko preci, nedz pat sa-

vas neattīstības dēļ spēj izprast reizēm šīs labākās preces

pārākumu. — Tāda spaļu literatūra kā «patiesība par

Dreifusu» tagad vēl nebūs izskaužama ne ar kādiem go-

dīgu ļaužu pūliņiem, un radīsies arvien ļaudis un pat avī-

zes, kas aiz neattīstības un peļņas nolūkiem ieteiks par

labu un pabalstīs taisni šo nekrietno preci. Neturīgās
šķirās šī prece dara mazāk posta, jo tām pat viņa ir vēl
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par dārgu, un, ja šīs šķiras jau reizi pērk grāmatas, —

kuras taču nav nepieciešamas, — tad arī labi apsver,

vai grāmata derīga; tādā kārtā Francijā un Vācijā īstās

tautas rokās nāk vairāk grāmatas ar zinātnisku, palieka-
mas vērtības saturu.

Sensācijas un laika kavēkļa literatūras ražošana taisni

pēdējos gados pieaugusi nepieredzētā mērā, un tas fakts

ir raksturisks ne vien priekš tagadējās Francijas, bet

priekš visām zemēm, kuras sasniegušas Francijas saim-

nieciskās attīstības pakāpienu. Tādēļ še arī plašāki aizrā-

dījām uz parādību, kura principā it nemaz neatšķiras no

vispārējās modernās, naudnieciskās lielražošanas; kas pa-

zīst cik necik tuvāk šīs daudzpatērējarnās literatūras fab-

rikveidīgo pagatavošanu, tas zinās, ka pat sīkumos šo

baudu vielu izstrādāšana līdzinājās kaut kādu katūna vai

bleķa preču ražošanai.

Pie pārrunātās daudzpatērējarnās lasāmās preces pie-
skaitāma arī otrās sugas literatūra, kura nestrādā ar uz-

traukumiem un briesmām, bet — taisni otrādi — ar omu-

lību, mērenību, saldību un pat drusku ar idejām un do-

mām, ja tikai šīs idejas jau tapušas pietiekoši vecas, gludi

apdilušas un visiem parastas kā meldijas spēļudozēs.

Ideologiem un pusizglītotiem šāds literatūras veids pat
vēl lielākā cienā, jo viņš ir vieglāk aizstāvams un mazāk

apstrīdams: še jau ir piejaukts drusku domu un pamācību,
nav jau vairs fantāzijas kairinājumi, viss ir lēnīgs un ne-

kaitīgs. Šie «amuFeurs» pakavē patīkami laiku, nepiepū-
linot domāšanu, un tāda prece arvien atradīs pircējus.
Tādi «amuseurs» ir citu starpā Gabrbuljejs, Malo, Grevils,

2ip (Gyp); pēdējā ir sieviete un iz augstākām šķirām:

grāfiene Martel. Viņi pielīdzināmi, piem., tādiem vācu

rakstniekiem kā Marlita, Heimburga, Heibergs, Dāns, Ek-

šteins, Vildenbruhs utt.

Kad nu no raibajiem sensācijas un laika kavēkļa ro-

māniem pārejam uz grāmatām ar nopietnāku un dziļāku

saturu, uz tā saukto ideju literatūru, tad rakstnieku skaits

jau stipri pamazinājās; vispār mēs varētu saskaitīt tikai

kādus piecpadsmit rakstniekus, kuriem ir kāds zināms vir-

ziens vai tendence, kas iekustina dažus no laika jautā-

jumiem.

Minēto rakstnieku skaitu vispirms raksturo viņu rai-

bais maisījums iz visām tautām, viņu kosmopolītisms. Gan

lielākā daļa ir dzimuši franči, kā abi Roniji, Hervjē, Barē,

Šaudplē, bet Rods jau ir franču šveicietis, Hismans un
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M'eterlinks beļģieši, tāpat arī Rodenbahs, Vjelē Grifens ir

pat amerikānietis.

Vēl raibāki nekā šo rakstnieku dzimums ir viņu da-

žādie pasaules uzskati. Šādam dažādu elementu maisīju-
mam nebūtu pie citām tautām, kuras labprāt padodas sve-

šiem iespaidiem, nekāda sevišķa nozīme, bet priekš Fran-

cijas, kura lepni no citiem mēdz noslēgties, tā ir savāda

parādība.

Starp šiem rakstniekiem ir novērojamas trīs galvenā-
kās strāvas: krievu rakstnieka Tolstoja iespaids, virziens

pēc vācu filozofu Šopenhauera, Nīčes un ari pēc Vāgnera
un beidzot Ibsena asās sadzīves analīzes novērojums. Bet,

tā kā šie lielie meistari skarbi viens otram runā pretim,

Šopenhauers un Tolstojs dzīves vērtību noliedz, pēdējais
savā «Kreicera sonātē» pat iet līdz pēdējai konsekven-

cei — dzīvības pašas negācijai, Ibsens un Nīče turpretim

grib iedvest dzīves enerģiju, tad viņu skolnieki un pēc-
teči, kuri paši tikko vēl atrodas attīstības stāvoklī, raksta

neskaidri un bez noteiktības. Viņiem trūkst dziļā skata

iespiesties lietu iekšpusē, viņi aplūko tikai ārieni un

iestieg tādēļ vēl lielākās jukās un pretruņās.

Pie šiem ārpuses iespaidiem pievienojas vēl franču pašu
rakstnieks Zolā un naturālisms. Zolā liek sevišķu svaru

uz lietas ārpusi un apskata to pilnīgi pēc dabas; viņš no-

stāda cilvēku kā saaugušu un cieši kopā saderīgu ar savu

apkārtni un apstākļiem. Kādam no saviem darbiem «Te-

rēze Rakēna» viņš pat liek par moto pazīstamos vārdus,

kuri savā laikā jau Tēnam ienesuši lielas nepatikšanas:
«Tikums un netikums ir tādi paši ražojumi kā vitriols un

cukurs», bet pats viņš, zināms, neaizmirst ideju un dvēseli.

Zolā skolnieki turpretim ir piesavinājušies tikai viņa
mācību pirmo pusi, lietu smalko ārējo aprakstu; tie mēdz

visu novērot un, cik iespējams, atstāstīt pēc patiesības,
bez kā tie izsacītu paši savas domas. Viņi aizmirst, ka

mākslinieks nav tikai fonogrāfs vien, kuram smalki jāiz-
dod visas skaņas, kādas tās ir patiesībā; citādi jau viņam

trūkst taisni tas, kas rakstnieku īsti dara par mākslinieku:

viņa pašu uzskatu savādība, jūtas un spējas veidot pēc

sava paša individualitātes. Bet arī šis viens, ko jaunie
rakstnieki ir mācījušies, — smalkā lietu ārpuses aplūko-

šana — nav nebūt nicināms ieguvums un ir solis uz

priekšu, kas ļoti labi saietas ar mūsu zinātniskā laikmeta

pētījumu un novērojumu metodi.



215

Bez tam Zolā skolnieku skaits stipri sašļucis, viņam

iet tāpat, kā senāk gājis lielajam mācītājam, kuru daudz

no viņa mācekļiem atstāja, kad tas viņus bija uzaicinājis
tam sekot un uzņemties krustu. Zolā, kuram vēl piebied-

rojas Mopasāns ar savu augstāku šķiru graizīšanu, bija
norāvis priekškaru no visas sabiedrības un rādīja tur tik

daudz puvumu un netīrumu, tik daudz satrunējuša, ka

tas reizē sacēla riebumu, bailes un apbrīnojumu; viņš bija

noārdījis tiltus uz pagātni, tā ka viņa skolniekiem visādā

ziņā vajadzēja iet tālāk, bet šis darbs bija par grūtu, tas

prasīja tik daudz spēka, apsolīja tik maz piekrišanas un

slavas, ienesa varbūt vēl nicināšanu, ka daudzi palika at-

pakaļ šai pusē — vecās pagātnes drošajās, iemītajās

pēdās — vai atkal uzmeklēja kādus sāņu ceļus, kur tie

sabiedrības jautājumiem varēja ar līkumu apkārt apiet.

II

Literatūras ražojumu skaits trešās republikas laikā vai-

rojās pārāk nepieredzētā mērā, bet lielum lielākā daļa šo

ražojumu ir sekli un, ja daudz, viduvēji — lēta laika ka-

vēkļa prece lielā tirgus apmierināšanai; arī nopietni ražo-

jumi, kuros ar apziņu tiek attēloti laika virzieni un cen-

tieni un kuriem ir mākslas darbu nozīme, nedod nekā

noteikta un skaidra, tēlo izsamisušo Francijas stāvokli,

meklē, bet nezina aizrādīt uz ideju, kas vestu nešaubāmi

gaišā nākotnē. Tā franču pilsoniba, kas tik lepna uz savu

vadošo lomu jaunlaiku attīstībā, kuras sākums ir Parīzē

1789. gadā, kas no svešām literatūrām necik sen ne dzir-

dēt negribēja, tagad pie visām tautām meklē sev glābēju
vārdu, kuru pie sevis vairs neatrod. Tādas ir, kā mēs re-

dzējām izgājušu reizi, raksturiskās zīmes šim pārejas lai-

kam, kādēļ uz to vēlreiz aizrādām. Viņas atkārtojas tagad
visur, kur tautas sasniegušas zināmu attīstības pakāpienu

jaunajā ražošanas kārtībā, kad tanī sāk tikt manāma sa-

gatavošanās uz tālāku pāreju.

Taisni Francijā šis izejas meklēšanas laikmets ir aplū-
košanai jo pievilcīgs, tādēļ ka še sastopami nereti ievēro-

jami talanti un no viņiem priekšā liktos lielās mīklas

atrisināšanas mēģinājumos ir liela drošība un dažādība.

Vienā ziņā visi šie pilsoniskie ideju rakstnieki un iz-

ejas meklētāji līdzinājās viens otram, cik ļoti viņi arī

visās citās vietās izšķiras. Visiem viņiem liekas maz laika
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esam, visi raksta steidzoši, it kā baidīdamies, ka neuznāk

Francijai galējs posts, ja viņi novēlosies ar saviem mo-

rāliskas vai sabiedriskas glābšanas priekšlikumiem.

Šinī steidzībā, uz ko dzen viņus sacīkste, — kā visur,

tā arī literatūrā pazūd agrākās franču literatūras formas

daiļums un pilnīgums; jaunie rakstnieki neievēro pat
vairs senāko prasību, ka grāmatas saturam vajag būt gaiši
pārredzamam — skaidri un konsekventi domātam no paša

sacerētāja un skaidri un pievilcīgi izliktam. Kā viņiem
ari skaidri domāt, kad viņi paši meklē un nerod skaid-

rības? Kā viņiem vadīt noteikti citus, kad paši tikai tumši

nojauš «laika tuvošanos», uz kuru gaidīja jau lielais

franču filozofs Konts un Vācijā filozofs Ludvigs Feier-

bahs?

Protams, ne mūsu garšā ir žēloties, ka aiziet vecā,

pārsmalcinātā un mākslotā formas cienīšana dzejā un ci-

tās dailēs, kura raksturoja franču klasicismu un arī vēlāko

romantismu; mans nolūks ir tikai aizrādīt, ka gadiem
izstrādātai, smalkai formai vecā mākslas virzienā jāzūd,
ja mainās literatūras saturs un priekšmeti..

Katra ražošanas kārta atved līdzi savus gara virzienus,

savas idejas, un šīs idejas mākslā un dzejā izlejas mai-

nītās jaunās formās. Ne uzreizi, jā, pat ļoti lēni top atras-

tas un izveidotas šīs jaunās formas; jaunais saturs parādās

pirms vecajās formās un tad tik viņas pārgroza un piemēro
sev, kamēr arī formas ir tikušas jaunas un tad nodibinā-

jušās. Saturs visur mainās agrāk nekā forma.

Pārejas laikmetos aizvien valda mākslā acīs krītoša

bezformība, nenoteiktība, pārmērība uz vienu un otru

pusi, jā, pat katras formas un daiļuma nicināšana; tā tas

bija Francijā 20. un 30. gados, cīņas laikā starp klasicismu

un romantismu, tā vēlāk, reālisma un naturālisma vir-

zieniem ceļoties; tā tas bija visur, piem., arī Vācijā ap

«Sturm und Drang» (vētras un dziņu) laiku, kad Gēte

rakstīja savu «Gecu» un «Fausta» sākumu un Klingers,
Lenčs un biedri ieskatīja ģenialitāti — pilnīgā izklai-

dībā. — Tā tagad franču reālisms vēl nav nodibinājies
savās formās un pati jaunāko pilsonisko rakstnieku pa-

audze staigā pa pilnīgu pirmbūtības tumsu, izsamisdama,

taujādama pie visu tautu praviešiem, pūlēdamās: saprast

sevi un pārgrozījušos drūmo pasauli — meklēt izeju.
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Cien. lasītāji atgādāsies, ka franču reālisma lielākais

priekšstāvis kā uz izeju iz tagadnes aizvien savās vare-

nās romānu dzejās norādījis uz dabas zinātnēm; pēdējā
romānā «Parīzē» viņš kā galējo glābēju un mierinātāju
slavē ķīmiju, kura — cik tas ari dīvaini neizklausās —

izšķirot arī visus sabiedriskos sarežģījumus. Atzīstams

vismaz ir tas, ka šis drošais vīrs, Zolā, nepadodas neva-

rīgam pesimismam, cerē uz spožu nākotni un grib tumsu

pārvarēt ar vienīgi pareiziem ieročiem: patiesību un zi-

nātni.

Lai paliek neminēti rakstnieki, kas, nevarēdami tālāk

sekot uz priekšu, krīt atpakaļ mākslas un dzejas vecā

parastībā; mēs augšā runājām par tiem, kas gan cenšas

uz priekšu, bet apmierinājās, ja atraduši kādu klusu sānu

izeju, ja varējuši sevi apreibināties uz īsu laiku ar sal-

dām fantāzijām, jauniem, nekad nejustiem baudījumiem,

ja paslēpušies kaut kur tālā, iedomātā jūras salā no pa-

saules nejaukumiem un mokām.

Savā dzejiski jaukajā «Princesse Maleine» Meter-

links ved projām tāli no tagadnes nekad nebijušā un ne-

iespējamā pagātnē, dīvainā zemē ar noslēpumaini dzīvo-

jošu dabu, ar miglainiem, fantastiskiem cilvēku tēliem,
kuri darbojas ne pēc loģiskiem likumiem, bet pēc kāda

nesaprotama likteņa. Viss tēlots mistiskā pustumsā un

ārkārtībā. Bet šie mistiskie tēli sajūt vissmalkākos iespai-
dus no ārējās dabas, kādus cilvēki parasti ar saviem

rupjajiem jūtekļiem nemaz nenomana; arī viņu jušana

priekš psihiskām (dvēseles) kustībām ir smalkāka un

vieglāk saviļņojama.

Meterlinks lūko atrast un novērot visdziļākos un sī-

kākos dvēseles ietrīsējumus; viņš grib notvert un attēiot

ātri pārejošās, tikko nojaušamās pusdomas un pusjūtas;
viņš ieved un notura lasītājus un skatītājus — «Princesse

Maleine» ir luga un ļoti spēcīga, dramatiska luga — fan-

tastiskā, it. kā ārpasaules dzejiskā sajūtā un sev radnie-

ciskus garus pacildina uz reti justām, smalkām dvēseles

kustībām. Kas nav viņam radniecisks, tas atdursies pret
Meterlinka uzkrītošām, ērmotām savādībām, pret māk-

sloto misticismu un pārmērīgo daudzumu lieko krikumu

un atradīs viņa ražojumus par slimīgiem un smieklīgiem.
Meterlinks arī tikai sagatavo ceļu dzejai, kura gribētu

nokāpt dziļāk cilvēka dvēselē un attēlot smalkās dvēse-
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les kustības, kuras līdz šim mākslā pieejamas tikai

mūzikai.

Līdzīgi centieni — paplašināt sava apcirkņa robežas —

manāmi arī glezniecībā — pa daļai pie tā sauktiem im-

presionistiem, bet it sevišķi pie neoimpresionistiem un

simbolistiem; simbolisti dzejā un glezniecībā stāv vieni

otriem itin tuvu un cenšas pēc saviem mērķiem vienā

virzienā.

Pa citu ceļu nekā Meterlinks, bet uz līdzīgiem cen-

tieniem iznācis savās «Mistērijās» arī X, Hamsuns Nor-

vēģijā. Tomēr ne viens, ne otrs no viņiem un vēl mazāk

franču dzejnieki — simbolisti — savos ražojumos nav

tikuši manāmi tuvāk savam mērķim; pa daļai nomaldī-

jušies pilnīgā nedabiskumā, meklētā neskaidrībā un pār-
kairinātā slimīgumā, kādēļ arī viņus mēdz pieskaitīt pie
dekadentiem, t. i., izvirtības dzejniekiem, par kuru priekš-
tečiem uzlūkojami Bodlērs un Verlēns. Bez simbolistiem

še minami t. s. maģieši: Peladāns, Ādams Boa v. c, kuri

arī ir simbolisti dzejā, bet ar to savieno kādu mistisku,

pārspīlētu maģiešu ticību.

levērojams ir tas, ka arī tādi no jaunajiem dzejnie-
kiem, kuri — kā Malarmejs, Moriss, Grifejs — ir itin

apdāvināti dabas novērotāji, savā nespējībā atrast lielo

izeju iz tumsas, sasniegt savu kāroto, jauno mākslu pa-

ceļ taisni šo tumsu un nespēju nākt pie domu skaidrības

par savas mākslas pirmo īpatnību. Malarmejs taisni saka,
ka poēzijā arvien vajagot būt mīklai (il doit у avoir

toujours ēnigme en poēsie), ka dzejas īstais jaukums
esot tas, ka vajagot uzminēt to, kas viņā izteikts. Jaunie

mīklu poēti tad arī pūlas savas dzejas padarīt tik jaukas,
ka neviens viņas vairs nevar saprast un visa viņu māk-

sla pastāv vairs tikai meklētu vārdu savārstījumos bez

jebkādām domām; spējīgākie ar to vēl lūko iekustināt

kādu dzejisku sajūtu, mazākie gari turpretī apmierinājās
ar mīklu vien.

Pret šiem mākslotiem dzejniekiem jaunākā laikā sa-

cēlies īsts dzejas mākslinieks Ļ. Tolstojs savā grāmatā
«Kas ir māksla?» (Что такое искусство?), kur arī pie-
vesti vairāki piemēri šām mīklu dzejām. Tikai, it pareizi
nosodīdams šīs dzejas nedabiskumu un mākslotību, kas

iznāk uz domu neskaidrību un tumsu, viņš pats ieved

mākslā pilnīgi svešu un nepiederīgu elementu, kurš arī

iznāk uz nedoraāšanu, atsacīšanos un tumsu.
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Tolstojs ari neizprot, ka šinis vel it ērmotos mākslas

ražojumos ir sava tiesa īstas mākslas, cenšanās dziļāk

sajust un saprast dabu un dvēseles kustības; viņš Jīdzi

diezgan sekliem feļetonistiem uzķēris tikai tās ārējās un

pārejošās zīmes, kuras ikkatram krīt. acīs kā ērmotas sa-

vādības, tā, piem., simbolistu glezniecībā — viņu pār-
valdošās koši zilās un zaļās krāsas, zīmējuma neskaidrība

un ērmotas alegorijas, trūkst tikai vēl, ka viņš minētu arī

zaļos sejus un zilos zirgus. Arī tik lielu mākslinieku kā

Arnoldu Beklinu viņš nosoda reizē ar baru negatavu
gleznotāju un nejūt poēzijas viņa ainās.

Tikpat maz Tolstojs ir sapratis arī sabiedriskās parā-
dības, uz kurām viņš tik bieži atsaucas, runādams par
mākslu; viņu pašu ir novedusi uz sāņu ceļu kāda ideja,
kurai viņš, liekas, pilnīgi nodevies, kaut. arī par to var

šaubīties, jo viņš nedara pēc saviem vārdiem, un kurā

viņš gribētu atrast izeju. Bet arī šī ideja ved projām no

dzīves un attīstības spējīgās pasaules, un tā Tolstojs pats

nevar tikt tālāk par nicināto, nedabisko un sabiedrībai

nederīgo dekadentuizvirtības mākslu.

Kā simbolistu dzejas nopelnu varētu vēl minēt, ka

viņa franču literatūru sākusi atsvabināt no pārāk sastin-

dzinoša prosodijas un metrikas likumu jūga, ko nebija

paspējusi ne romantisma skola ar visu savu straujibu.
Kaitēt — tautas lielākai daļai —, uz ko parasts aizrādīt

ar lielu cītību, simbolistu dzeja nevar daudz jau tādēļ
vien, ka viņa ir tik maz pieejama, ārēji nepievilcīga un

nesaprotama. Simbolisti paši saka, ka viņi nerakstot

priekš «rupjiem, neizglītotiem ļaudīm», t. i., priekš tau-

tas lielākās daļas; viņi cenšas uz to un pieskaita to par

savas mākslas nopelnu, ka «lielais bars» viņus nekad ne-

sapratīšot; viņi dzejojot tikai priekš augstākām šķirām.
Protams, ka viņi ar to negribot — atzīst mākslas uzde-

vuma nesaprašanu un — savu nespējību, bet toties ma-

zāk viņi var kaitēt. Viņi pilnīgi aizgriežas no dzīvās ta-

gadnes un negrib līdzi darboties pie izejas meklēšanas

un pie sabiedriskiem jautājumiem; viņi savu lasītāju šķi-
rai «īsina baiļu brīdi», kā saka Fausts.

Daudz vairāk kaitīgi Francijai ir tie viņas dzejnieki,

kuri, tāpat nevīžodami un nespēdami iedziļināties tagad-
nes parādību cēloņos, uzķer kādas paviršas, pa pusei
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saprastas domiņas un idejiņas vai arī tikai domu grau-

diņus un drupakliņas, kādus spilgtus, t. s. modernus vār-

dus un teikumus, kuri zināmā laikā ikkatram mutē un

spalvā, un tad domājuši jau sapratuši jēdzienus, kas šinīs

vārdos izteikti, un skaitās par kāda jauna virziena pie-

kritējiem vai pat veicinātājiem, vismaz sakās «līdzi pel-
dam laika strāvai» un «ievērojam laika prasības».

Stingra, metodiska domāšana, kāda vajadzīga, lai sa-

prastu tiešām jaunlaiku pārgrozības, viņu nozīmi un iz-

nākumu, lielajam baram šo franču t. s. «sabiedrisko»

dzejnieku ir par grūtu, un, ja mēs vēl atgādājamies, ka

viņi ir godīgi pilsoņi ar šauru redzes aploku, tad nebrī-

nēsimies par viņu dzejas omulību, taisni iemidzinošu sek-

lību un domu tukšību. Visas dziļākās domas un visas cē-

lākās jūtas tiek no šiem dzejniekiem padarītas tik plā-
nas un ūdeņainas, kamēr tie viņas var viegli uzņemt un

attēlot.

Ražošanas kārtības pārvēršanās pēc stingriem liku-

miem un cilvēku atkarība no viņas arī garīgā darbībā —

šī dziļā doma tiek pie viņiem par kādu spokainu, f а -

tālistisku «apstākļu varu», kas visu aprij; cē-

lās un varenās jūtas, kuras tiek aizkustinātas no cilvēces

sāpēm šinī ražošanas pārmaiņas laikā, jūtas, kuras tais-

nībā un mīlestībā gribētu apņemt visu bez izņēmuma, —

tiek no šiem apstākļu dzejniekiem pazemi-
nātas par remdenu raudulību, kura noder

tikai pagastnabagu skrandu plašai attē-

lošanai, bet nav spējīga nevienu mierināt

un iepriecināt ar cerību uz nākotni, nav

spējīga palīdzēt un cildināt uz pašapzi-

nāšanos, uz laika izprašanu un darbu. Viņi

nesaprot, ka no skrandainiem nabagiem, t. i., patērētā-

jiem, neviens nākotnes cerētājs negaida izšķirošo vārdu

un palīgu, bet gan no patiesiem ražotājiem.
Šādi dzejnieki ir plāni ideologi un tādēļ

domā, ka skrandu naturālisms ir īstā māk-

sla un skrandu nesēji — tautas cerība. Tā

savā laikā krievu народники (tautībnieki) turēja par Krie-

vijas ideālu un glābēju — mužiku. No visas idejas ba-

gātības viņi saprot tikai skrandas, bet, jo mazāks viņu

domu un jūtu rīcības kapitāls, jo vairāk viņi izgatavo

dzejoļus, un, tā kā šie «sabiedriskie» dzejoļi ir tik ļoti

vispārīgi, nevienu neaizskar, lieto tik vecus, visiem pa-

zīstamus tematus, tad viņi arī ļoti daudz tiek patērēti
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un viņu dzejniekus uzņem un slavē visi virzieni un par-

tijas.
Tik ļoti nesimpātiskais franču sabiedrisko dzejnieku

tips iz pilsoņu šķiras — ir arī raksturiska zīme mūsu

pārejas laikmetam un tādēļ sastopams atkal visās attīs-

tītās tautās; pat pie mums viņam ir savi priekšstāvji.

Francijā šī pilsoņu sabiedriskā dzeja ir jau diezgan veca

un sākusies 30. gados ar īstiem dzejniekiem: Beranžeju,
Barbjeju, Zoržu Zand (rakstīja prozā); pat romantiskais

Viktors Igo padevās šāda virziena iespaidam; viņu pakal-
teču skaits ir leģions, bet ievērojamu talantu viņu starpā
maz.

Ar minētiem pilsoniskiem dzejniekiem, kuri ievēro

sabiedrisko jautājumu kā modes lietu, nekādā ziņā nav

sajaucami tie vīri, kas nopietni iedziļinājušies sava laika

prašanā vai kas paši cēlušies ceturtā šķirā — iz tā (aužu
vidus un tiem apstākļiem, kurus viņi dzejās attēlo, un

kuriem tādēļ vieglāk iztulkot laika zīmes. Mēs še varam

aiz dažiem iemesliem tikai īsumā minēt kādus vārdus:

Rišpēnu, Briānu, 2ilu, Šatlēnu, kuri tomēr vēl nav jā-
uzskata par paraugiem.

111

Franču modernie pilsoniskie dzejnieki, kā mēs redzē-

jām, nav ceļa rādītāji mūsu «pēdējo dienu» saplosītā
dzīvē ar viņas tūkstoš šaubām un sarežģītu jautājumu

jucekli, ar vienīgām rūpēm par dienišķas maizes kumosu;

te viņi nejūtas omulīgi, materiālā dzīvē nespēj vairs at-

rast ideālismu un daiļumu, kas viņiem vajadzīgs kā gaiss,
ko ieelpo. Tādēļ viņi bēg vai nu pilnīgi izdomātā sapņu

pasaulē, vai «pie dabas krūts» un meklē patvērumu pie
mecenātiem (labvēļiem): augstākām un vidējām šķirām,

priekš kurām vienīgi dzied arī šie «sabiedriskie dzej-
nieki», kuri neatsakās no pasaules, bet pālas «sekot laika

garam».

Tas mazais pulciņš zemākās šķiras dzejnieku un ne-

ideologu, kurš ir spējīgs atrast daiļumu, t. i., dziļāko

ideju, arī sajauktos negaisa laikos, ir vēl pārāk vājš un

grāmatu tirgū neievērots, lai varētu raksturot Francijas

jaunāko literatūru. Bet taisni uz šo apstākli ir sevišķi

jāaizrāda, jo iz tā gaiši redzams, kādas jūtas valda franču

vidējās šķirās un kādas mazturīgās: simbolisti, dekadenti,
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sabiedriskās seklības dzejnieki tiek pirkti un lasīti no

turīgajiem un izglītotiem un izsaka to dzejā, ko šie

«tumši nojauš savā sirdī». Pārējā dzejnieku pulciņa ra-

žojumi netiek labprāt pirkti no turīgajiem, un mazturīgie
to atkal nespēj.

Vai nu nopietnu atbildi uz uzmācīgiem laika jautā-

jumiem dod franču jaunākie prozas rakstnieki? Prozas

beletristikā, romānos un novelēs vieglāk izteikt domas

un vadošās idejas zināmam laikam un šķirai; dzejnieki
jau parasti tikai vēro un tēlo kādas šķiras jūtas.

Bet arī prozas beletristi ir dailes piekopēji un māksli-

nieki, un — «mākslinieki ir bijuši visos laikos kādas mo-

rāles vai filozofijas un ticības kambarsulaiņi», saka mo-

dernais vācu filozofs Nīče, kurš pats varēja tikt par lielu

dzejnieku, ko pierāda viņa dziļi dzejiskais «Zaratustra»,

bet kurš turēja par augstāku piegriezties prātniecībai, kā

jau senatnē fantāzijas un jūtu bagātais Platons bija ticis

par filozofu.

«Es nemaz negribu plašāk runāt par to, ka māksli-

nieki diemžēl pārāk bieži ir bijuši vislokanākie galminieki
saviem piekritējiem un labvēļiem un okšķerējoši glaimo-

tāji vecām vai nupat uznākušām varām. Vismazākais, vi-

ņiem vajadzīgs aizvienu kāds aizsargu valnis, kāds at-

balsts, kāda jau nodibināta autoritāte; mākslinieki nestāv

nekad vieni paši par sevi, stāvēšana vienatnē ir pretīga
viņu dziļākiem instinktiem (dabiskām dziņām). Tā, piem.,
Rihards Vāgners (pazīstamais komponists), «kad bija pie-
nācis laiks», ņēma par savu priekšvīru filozofu Šopen-
haueru, par savu aizsargu valni karali...»

Tā spriež Nīče, un pēc šīm domām mums vajadzētu

vispirms uzklausīties, ko māca modernie franču filozofi,

lai apsvērtu laika garu, kas valda Francijā. Tomēr, pirm-
kārt, jau plašākā lasītāja publika vidējās šķirās uzņem

prātnieku un citu autoritātu mācības nevis iz pirmās ro-

kas, iz viņu rakstiem, kuri tai parasti mēdz būt nesapro-
tami — cieta, grūti sagremojama barība; cieto barību

publikai sasmalcina un pašķidrina — mākslinieki un be-

letristi. Autoritātu mācības šādā ceļā nereti pilnīgi pār-
grozās, un, ja mēs gribam saprast mūsu dienu Franciju
un viņas pilsonības stāvokli un nākotni, — mums tomēr

jāgriežas pie viņas daiļrakstniekiem un ne filozofiem.

Un tad — tādu filozofu Francijai šimbrīžam gandrīz
nemaz nav, ja neskaita varbūt Renānu. Tā arī ir «laika

zīme». Francijas pēdējais lielais filozofs bija Konts, kurš
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uz pozitīva zināšanu dibināja savu sistēmu. Tagad ir modē

pie franču pilsonības sentimentālais, brīvprātīgi atpakaļ-

rāpulīgais Renāns, kurš prot savienot vienā personā iz-

plūstošu reliģiozitāti un cienību priekš «pazemības» un

atkal fantāzijas par «pārcilvēku audzētavām», «jaunu
Asgardu» (skandināviešu dievu pilsētu) utt, ko viņš, gan

pus pa jokam, māca savos dialogos; turklāt viņš arī vēl

ir zinātnisks pētnieks un tātad ar puskāju stāv uz reāla

pamata. — Nenoteiktība, nespēja izšķirties par labu vie-

nam vai otram dzīves principam, palīga meklēšana pie
visiem, kas uzstājas par autoritāti ar noteiktām, lai arī

nez cik paradoksām domām, — tā ir tagad redzama visā

franču pilsonības garīgā dzīvē.

Autoritātes šī pilsonība ari vairs nemeklē prātniecībā,
kurai ar savām absolūtām, bet nekādi nepierādītām teo-

rijām vajadzēja atkāpties pret zinātnēm ar viņu uz mē-

ģinājumiem un novērojumiem dibinātām patiesībām. Bet

zinātnes atkal, ja viņas zīmējas uz dabu, ir par sausu

un nopietnu pagurušās franču pilsonības daiļrakstniekiem

un, ja viņas zīmējas uz sabiedrību, ir pat baidošas. Tādi

izņēmumi kā Zolā, kurš atbalstās uz zinātni, ir reti; mēs

par viņiem runāsim vēlāk. — Paliek par «aizsargu vaļ-

ņiem» un «atbalstiem» tikai otras sugas autoritātes, tie

paši» kādas morāles vai filozofijas, vai ticības kambar-

sulaiņi» — uz fantāziju un jūtām, bet ne uz prātu runā-

jošie mākslinieki.

Šiem atsacīšanās apustuļiem stājas pretim modernajā
franču literatūrā kāda cita rakstnieku šķira, kura asi uz-

sver dzīves vērtību un enerģiju un runā par tagadējās
sabiedriskās dzīves jautājumiem.

Šās šķiras priekšgalā atrodas kāds loti sparīgs dienvid-

nieks — francūzis Moriss Barē, kuram loti krāsaina va-

loda un plaša fantāzija, kādas agrāk minētiem rakstnie-

kiem trūkst.

Barē pats ir bijis iemaisīts politiskos gadījumos un

tādēļ labprāt izlieto šo tematu un apraksta visas cīņas
un uztraukumus. Viņš runā skaistos vārdos un lieto ska-

nīgas frāzes par indivīda brīvību, un dod saviem stāstiem

bīstamus uzrakstus, р. р., «Asins», «Līksmība un nāve»,

«Zem mežoņu acīm». Bet, ja grib tuvāk aplūkot, kas īsti

slēpjas zem šiem lielajiem vārdiem, un grib atrast īsto

vadītāju ideju, tad mēs Barē darbos velti meklēsim pēc
ciešas programmas, kurā tas noteiktu savus uzskatus vai

vispārīgo cilvēces attīstību. Kā jau daždien runīgi ļaudis
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pats pie savas tērzēšanas, un viņa pastāvīgais karasau-

ciens ir: «Saņematies! Saņematies!» — Bet kā? kur? un

priekš kā? — to Barē nesaka, varbūt arī pats nemaz nezin.

Kā novēlojies reālists, kurš labprāt pētī cilvēka dvē-

selē, bet nemīl misticismu, parādās Lemonjē. Viņš ag-
rāk — tāpat kā Zolā — rakstījis ļoti daudz un tā sauk-

tās ideju grāmatas, р. р., «Pilsoņu gals»; arī tagad vēl

viņš ir Zolā skolnieks, jo viņa pēdējās grāmatas uzraksts

«2arvē kundzes noziegums» atgādina Zolā «Abata Mūrē

noziegumu», bet tikai virsrakstā.

Grāmata pati ir rakstīta ļoti neskaidri, viņas priekš-
mets ir ļoti nepatīkams — tas pats bezgala nodrāztais

laulības pārkāpšanas temats. Stāsts norisinājās kāda fab-

rikas zīmētāja mājās, un tanī spēlē galvenāko lomu mī-

las kaislība, kura nepazīst vairs nekādu robežu. Beigas,
kur jaunā sieva atstāj savu bērnu un vīru ar pēdējā

pilni gu piekrišanu, paliek nesaprotamas un dara pretīgu

iespaidu. Lemonjē grib rādīt kādu ainu, līdzīgu Ibsena

«Norai», bet mēs tam neticam un nepiekrītam; viņam
trūkst iespējas mūs pārliecināt, viņa spalva nav tas asais

ierocis, ar kādu lielais ziemeļu rakstnieks līdz pēdējai

cīpsliņai izārda dvēseles sastāvdaļas un liek mums visu

redzēt un saprast.

Tomēr arī viņa grāmata pelna, ka tai piešķir ievē-

rību: visai franču literatūrai un tāpat visai franču sa-

biedrībai iet cauri it kā liega rīta ausma, ka drīzā laikā

notiks pārgrozības sievietes sabiedriskā stāvoklī. Diez-

gan ilgi publikas garša ir tikusi pārkairināta ar visādiem

kaislību romāniem un laulības pārkāpšanas aprakstiem,

diezgan ilgi sieviete ir tikusi uzskatīta par rotaļas rīku,

slimu bērnu un vāju nervu saujiņu, kuru, neraugoties
uz to, tomēr nicināja un kurai pārmeta enerģijas un goda

jūtu trūkumu, — laiks sākties pretstrāvai. Vīrietis sāk

sev likt priekšā jautājumu, vai arī viņš nebūtu vainīgs

pie šādu lietu stāvokļa. Un, kaut gan daži virspriesteri,
kā р. р., Renē Doviks, arvien vēl apgalvo, ka daba esot

radījusi vīrieti priekš tiesībām un sievieti priekš pienā-
kumiem un tādēļ laulības pārkāpšana vīrietim esot pie-
dodama, bet pie sievietes esot pret dabu, tad tomēr dzird

vairāk un arvien vairāk balsis, kuras prasa, lai sieviešu

un vīriešu pienākumus, tikumus un tiesības mērotu ar

vienādu mēru.

(Raksts palicis nepabeigts).
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FŪRMANIS HENŠELIS

GERHARDA HAUPTMAŅA SKATU LUGA

PIECOS CĒLIENOS

Spožā, gandrīz neredzētā uzvaras gaitā jaunā luga

parādījusies uz vācu skatuves; telegrammas steidzās uz

visām pusēm paziņot Hauptmaņa ārkārtējo panākumu.
Sākumā aiz lielā ātruma nebija pat paspējuši noklausīties

lugas pilnu nosaukumu un minēja kā viņas titulu tikai:

«Fūrmanis». lekšzemē un ārzemēs visi laikraksti cildināja
Hauptmaņa pēdējo darbu kā: «ko jaunu», «neredzētu»,
«atkal soli uz priekšu». Luga, tikko drukā iznākusi, bija
jau izpirkta, un vajadzēja to izdot otrā izdevumā. Visur

slavēja jaunā ražojuma izstrādājumu «kā šausmīgi pa-

tiesu» un uzsvēra drāmas beigu «satricinošu iespaidu».
Vācijā tādu uztraukumu ir sacēlusi pēdējā laikā var-

būt tikai vēl Maskaņija reklāmvarenā viencēliena opera

«Zemnieka gods» (Cavalleria rusticana) un tā paša Haupt-

maņa «Nogrimušais zvans». Pat vecais, praktiskais franču

lugu lielrūpnieks Sardū netiek līdzi «Fūrmaņa» panāku-
miem; un Sardū jau reizi prot ievērot publikas sentimen-

tālo un kairumu kāro garšu, neko daudz neskatīdamies

uz mākslas un idejas prasījumiem. Berlīnes joku lapa
«Ulks» gan stāsta, ka ne vien «Vācu teātris» ar «Fūr-

mani», bet arī «Lesinga teātris» ar «Balto zirdziņu» (joku

luga «Im weißen RoBl») labi braucot, — bet Hauptmanis

nav salīdzināms ar kaut kādiem otras klases rakstnie-

kiem, viņš ir un paliek šimbrīžam Vācijas pirmais dzej-
nieks — dramatiķis.

Tomēr katram būs acīs kritusi tā ievērojamā parā-
dība, ka šoreiz Hauptmaņa slavēšanā savienojas visas

puses, visi uzskati, lai tie arī būtu diezin cik pretēji viens

otram. Ne vien slavē «reālisti» un «naturālisti» Vācijā,
kuri jau senāk bija sludinājuši Hauptmani par vienu no

saviem galveniem vadoņiem, bet bija saīguši par viņa

pusreāliem, pusfantastiskiem Hanneles sapņiem un vēl
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vairāk par viņu nogrimšanu pasaku valstī līdz ar «Nogri-
mušo zvanu». Tagad «reālisti» viņu ceļ atkal uz galda.
Bet arī vārīgie «ideālisti» liekas pilnīgi apmierināti, it kā

pieradināti pie «šausmīgās patiesības», kāda attēlota «Fūr-

manī».

Ilgi, sāpīgi ilgi Hauptmanis bija centies sasniegt šādu

«vispārēju» atzinību un ievērību, kurai ir tik patīkamas
materiālas sekas — teātra tantjemu (algas) veidā. Ja

«meistars Gerhards», — kā viņu godā vācieši līdzi «meis-

taram Indriķim» iz «Nogrimušā zvana», — ja «meistars

Gerhards» ar savām straujām un dziļām jaunības lugām:
«Priekš saules lēkšanas», «Vēveri» un «Vientuļi cilvēki»

nav vēl ticis īsti bagāts vīrs, tad tagad viņš par tādu tiks,
bez šaubām, jo nu viņš ir atradis noslēpumu: kā ieman-

tot «vispārēju» atzinību.

Man te tūliņ jāpiezīmē, ka «Fūrmanis Henšelis» ne-

pieder pie tiem milziski augstajiem dzejas darbiem, kuri

pārdzīvo gadu simteņus un kuri aizrauj un pacilā un

tādējādi «iemantojuši vispārēju atzinību»; to laikam ne-

apgalvo pat ij karstākie Hauptmaņa piekritēji. «Fūrmanis

Henšelis» nav pielīdzināms ne «Faustam», ne Šekspīra
drāmām, un viņa ārkārtēju panākumu noslēpums nav

meklējams, vismaz nav atrodams Hauptmaņa ārkārtīgi

lielajā dzejas ģēnijā; tāds — mūsu dienās tik ir viens

dzejnieks — Henriks Ibsens.

Bet iepazīsimies tuvāk ar jauno lielo literatūras pa-

rādību un tad varbūt atradīsim arī noslēpumu, kas iz-

skaidro viņas spožos panākumus.

Krāsainās, raibās dekorācijas iz «Nogrimušā zvana»,

«poētiskie» meži, kalna pļava un klintis, kuras tiek ap-

dzīvotas no brīnum daiļām nārām, mežaiņiem un ūdens

vīriem, un noburtām akas meitiņām ar gariem, zeltainiem

matiem, — visi šādi vecās poēzijas piederumi un amata

rīki (par «poētiskiem» Tolstojs sauc tos priekšmetus, kuri

visbiežāk tikuši lietoti no senākiem māksliniekiem viņu

ražojumos) — ir izzuduši pie «Fūrmaņa Henšeļa». Mēs

tūliņ pirmā cēlienā tiekam ievesti zemnieku istabā, pa-

graba dzīvoklī, kur «dzelteni pulierētā, mīkstā koka» gultā

guļ Henšeļa sieva — slima; mums pretī skan nevis jauki

panti, bet rupja silēziešu zemnieku izloksne (visa luga
rakstīta izloksnē).
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Priekškaram paceļoties, dažam labam vācu pilsonim

top laikam tā baigi un šauri ap dūšu: kad tikai neatkār-

tojas tādi paši skati kā «Priekš saules lēkšanas» vai —

lai pasargā, kas var, — kā «Vēveros»! — Apkārtne jau
tiešām ir drūma diezgan, kaut arī ne tik drūma kā vēveru

istabiņā; uz skatuves turklāt valda «ziemas pēcpusdienas
krēsla», ap lielu krāsni izkārtas garas zeķes, vīstokļi,
ūdens zābaki, — kad tikai Hauptmanis nenāktu atkal ar

rupjiem sabiedriskiem jautājumiem!
Bet priekškars atkal noveļas, un viss ir — paldies

dievam. Negaiss pārgāja un nekur neiespēra. Pateicīgais

skatītājs to Hauptmanim nekad neaizmirsīs, un te, man

liekas, slēpjas pa lielākai daļai cēlonis «Fūrmaņa» lielis-

kajiem panākumiem. Priekškars paceļas un noveļas vēl

četras reizes, un ikkatrs iet apmierināts un atvieglināts
savās mājās, it kā grūts bažu slogs noņemts no viņa krū-

tīm. No šīs puses no Hauptmaņa nav neko ko baidīties —

savi ļaudis. Nav jau vairs «Priekš saules lēkšanas», nav

«Vēveru».

Ar vārīgu jautājumu atrisināšanu Hauptmanis vairs

nenododas. — «Vor Sonnenaufgang» arī rāda, ka viņš
galveno jautājumu ir pārpratis, — un tādi vareni un aiz-

grābjoši saimnieciskas kustības attēlojumi, kādus viņš
deva iz Silēzijas 40 gadu mājrūpniecības, viņam tagad
liekas nevietā esam, kur viņa «lupatu princesīte Han-

nele» ir tikusi pieņemta Berlīnes pirmajā teātrī: kara-

liskā skatunamā — Konigliches Schauspielhaus. Diezgan
protesta un cīniņa, «viss ienaids nu pagalam», bardzī-

bas vietā no «meistara Gerharda» «gaitas tagad pretim
dveš maigas vēsmas piemīlība».

«Fūrmanī Henšelī» nav ne vien nekā tāda, kas varētu

sacelt labākās publikas dusmas, īgnumu vai bažas, bet arī

nav nekā, kas vārīgi aizkustinātu dvēseles smalkākās

stīgas, to, kas sirdī mīt dziļi noslēpumains, neizprotams
un pašam bieži neapzināms, bet tomēr reizē moca un

slāpst, lai to atmin un izprot.

«Fūrmanī» nav arī kā «Vientuļos ļaudīs» padziļinātu

psiholoģisku tēlojumu un sīkākas raksturu izpētīšanas,
nav arī tās sāpīgās ilgošanās pēc kādas lielākas, plašā-
kas un brīvākas dzīves jaunā pasaulē, kas tik tālu no

mierīgas, nodrošinātas pilsonības ostas. Ar šo ilgošanos
neatraidāmi valdzina mūsu līdzjūtību Anna Mār un jau-
nais Fokerāts, kura vājais raksturs mūs citādi ievaino

un apbēdina vai pat mums riebj. Savāds smalkums un
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sērīgs cēlums it kā lielām acīm raugās iz «Vientuļiem
ļaudīm» pēc citiem vientuļiem ļaudīm, kas to saprastu

un tiem justu līdzi.

Lai «Fūrmani Henšeli» saprastu un tam līdzi justu, —

tur nevajaga nekādu vientuļu ļaužu, ikkatrs viņu no

sirds nožēlos, varbūt pat ar «asarotiem vaigu ga'iera»,
noskatīdamies viņa bēdīgajā liktenī, ka tas, savu pirmo,
labo sievu iz labas famīlijas neklausīdams, precē ļaunu
dienestnieci, kura to iedzen agrā kapā. Dažs varbūt tikai

nesapratīs, ka tāds stiprs «atlētiska auguma» vīrs, tāds

«milzis», kurš arī vispār cienīts kā «saprātīgs vīrs», ļau-

jas tik ātri sagrauzties no sirdsapziņas un ļaunas sievas

un meklē izeju iz savām bēdām — cilpā.
Bet šāda sentimentalitāte Henšelim varēja būt kaitīga

tikai dzīvē, uz skatuves un pie publikas viņš ar to man-

tojis daudz labpatikas.
No mokošiem psiholoģiskiem jautājumiem, kuri aiz-

skartu brūci, kas katram slepeni sūrst, publika šoreiz

pasargāta, tāpat kā no sabiedriskiem problēmiem. Ne

karsti, ne auksti top no Hauptmaņa jaunās lugas — jeb,
ar Heines vārdiem sakot, viņš izglāba skatītājus no —

Vor allzustarker Ueberhitzung, Vor allzuriechbarlicher

Schwitzung.

(No pārāk lielas sakarsēšanās, no pārāk ožamas svīša-

nas.)
Ar to es nebūt neesmu teicis, ka luga būtu zemi lie-

kama; viņa pieder pie labākām šī laika vācu lugām un

vēl ilgi svinēs uzvaras uz vācu skatuvēm. Bet no Haupt-

maņa — ja viņu mēro ar viņa paša mērauklu — varēja

sagaidīt kaut ko vēl labāku, taisni darbu, no kura tiek:

i karsti, i auksti vienā reizē.

No Hauptmaņa bija parasts redzēt idejas lugas, nevis

tādas, kuras sprediķo kādu sīku mācībiņu, bet kuras mūsu

laiku lielās garakustības attēlo ainās, iz kurām mēs skaid-

rāk saprotam cēloņus un — sevi pašus.
Tādas ainas mums nedod «Fūrmanis Henšelis» ar visu

savu reāli patieso dzīvi, vienkāršību un aizgrābjošo dra-

matismu beigās.

Pēdējo reizi tādu lielisku ainu Hauptmanis raudzīja

gleznot «Nogrimušā zvanā», bet patstāvīga dailes ražo-

juma vietā, man liekas, iznāca Nīčes filozofijas popula-

rizējums, un, lai darītu pievilcīgāku kailu prātnieka sis-
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tēmu, mākslinieks izlietoja «daudz, pārāk daudz» krāsas

un «poētisku» piederumu.

Tagad dzejnieks ļauj atdusu sev un īpaši publikai,
kura taču par savu «sūri grūti pelnīto» naudu grib nopirkt
savam garam uzjautrinājumu, nevis jaunus uztraukumus.

Publika par to ir pateicīga «Fūrmanim Henšelim».

Vijums Henšelis ir diezgan pārticis vīrs, kurš prāvu
naudas summu iekrājis ar preču un pasažieru vešanu

60. gados, kad vēl nebija sabūvēti tik daudz dzelzceļi.

Viņš dzīvo kādā mazā Silēzijas peldvietā un noīrējis sev

pagraba dzīvokli «Pelēkā gulbja» viesnīcā, kura pieder
Zibenharam. Henšelis ir labsirdīgs, lēns un saticīgs no

dabas un pavāja rakstura kā gandrīz visi Hauptmaņa
lugu varoņi; viņš labprāt palīdz kur varēdams ar labu

padomu, — un viņa padoms tiek no ļaudīm turēts kā

likums. Arī ar naudu viņš nav kautrējies izpalīdzēt Ziben-

haram, kuram neveicas vairs tik labi kā agrākus gadus
ar istabu izīrēšanu peldu viesiem. «Četrdesmit istabas vi-

ņam esot, trīs lielas zāles un iekšā vairāk nekā kā žurkas

un peles; kur lai viņš tur sadzenot procentus?» saka par

Zibenharu Henšeļa kalps Haufe.

Arī pašam Henšelim ar savu fūrmaņa veikalu neiet

vairs tā kā agrākus gadus; laiki ir palikuši grūtāki, viss

ir dārgāks, peļņas ir mazāk, jo mazāk brauc ar fūrma-

ņiem un turklāt maksa par samērā retajiem braukumiem

tikusi zemāka; peldētavas inspektors to pašu grib vēl

nospiest.
Visas šīs laiku pārgrozības Henšelis ved sakarā ar

kādu sevišķu nelaimes likteni, kurš uz viņu uzgulies kā

slogs. Henšelis ir savu tiesu māņticīgs: «Te viņam krīt

viens zirgs, te otrs sāk klibot, pašu svainis viņu piemāna,
beigās vēl sieva tiek slima un nedēļām neceļas no gul-
tas — tīri it kā nelaime gribētu taisni viņa dzīvi izpostīt.»
Uz viņa jūtīgo raksturu atstāj manāmu drūmu iespaidu
visas sīkās ikdienišķās nepatikšanas, no kurām viņu lai-

kam izsargāja agrāk, vesela būdama, viņa mīļotā sieva.

Viņš, pats neapzinādamies, tagad jūtas viens, bez cil-

vēka, uz kura varētu atbalstīties, un viņa māņticīgais
gars tādēļ iztēlo sev, ka skaidrais gaiss pār viņu sāk ap-
vilkties ar smagiem, draudošiem mākoņiem. Viņš tagad
visu laiku atrodas nenorimušā stāvoklī.
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Kopš sieva slima, saimniecību ved kalpone Hanne Šēl,
«jauna, stingra meita», lugā gan vislabāki zīmētā per-

sona. Viņa nav samākslots literatūras produkts un īpašs

ļaunuma tips jeb «rakstura persona», kādas vēl tagad
mēdz tēlot pēc vecvecajiem Šekspīra ļaundaru paraugiem
par t. s. dramatisko pretspēli. Hanne lugā visas darbības

virzinātāja, visu ļaunu seku cēlonis, un, cik nesimpātiska
un pat riebīga tā arī nav, tomēr viņu nevar tiesāt, bet

var tik mācīties saprast, ka pasaule nepastāv no labiem

un ļauniem, bet no spēcīgiem un vājiem. Tikpat nejūtīgi
kā daba (kurai pretī poētu apgalvojumiem — nav daļas

gar cilvēka laimi) ir tādi tipi kā «sugas cilvēks», stingrā
Hanne; tie piepildīti tikai no vienas dziņas — dzīvē telpu

iegūt, izplesties ar visiem varmācības un viltības līdzek-

ļiem, izskaust vājākos, kā nezāle pārmāc kviešu sēju.
Henšeliene ar slimnieka pastāvīgi uz nedaudziem

priekšmetiem koncentrēto uzmanību un paasināto novē-

rošanas spēju ir jau nojautusi šinī kalponē savu preti-
nieci, kura tiecas ieņemt viņas vietu ne vien saimniecībā,

bet arī Henšeļa dzīvē kā viņam trūkstošais atbalsts. Hen-

šeliene, vēl jauna sieva, 30 gadu, mana, ka viņas dienas

ir skaitītas; varbūt negribēdama atdot Hannei varu

(Hauptmanis šo apstākli gan nav minējis), viņa bija pā-
rāk agri cēlusies no slimības gultas un nu atkritusi atpa-

kaļ. Tagad viņa klausās, kā vērpēju tārps sienā pie viņas

gultas steidzīgi tikšina, — tas nozīmē nāvi. Nu viņai ti-

kai vēl vienas rūpes: kas lai notiek ar viņas mazo mei-

tiņu, kura guļ šūpulī blakus viņas gultai? Hanne ir nežēlī-

gas dabas un padarīs ko ļaunu savas ienaidnieces bērnam;
bērns jāpasargā no Hannes.

Slimā Henšeliene arī ļoti dabiski tēlota; mūžīgās ba-

žās, ar visu nemierā, sabozusies, par nastu sev un it se-

višķi Henšelim, kuru gribētu pie sevis saistīt, bet tikai

vēl vairāk atbaida. Un tomēr viņa ir ļoti mīlīgas un lēnas

dabas, kā, piem., sentimentāli aizgrābjošā skatā ar mazo

Kārlīti. Slepenā cīņa pret Hanni un slimība viņu ir darī-

jusi niknu.

Kas Henšelienei ticis jau par gaišu pārliecību, to vēl

gandrīz nemaz nemana Henšeļa Viļums (vācu vecā iz-

loksnes forma «Henschel VVilhelm» nāk ļoti tuvu latvis-

kai formai). Viņš ļaujas bīdīties no apstākļiem un cilvē-

kiem, pats sevi neapzinādamies. Kamēr viņam vēl aizvien

liekas, ka viņš tikpat dziļi kā agrāk mīl savu sievu, viņš
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Jau ir padevies Hannes stiprā rakstura un noteiktās gri-
bas iespaidam.

Gan viņš ar Hanni apietas rupji, kā jau ar kalponi
mēdz viņa aprindās, bet, kad tā lūgusi, lai atved viņai
iz pilsētas priekšautu, viņš to tomēr izdara, kaut arī ba-

ras, ka tam galvā citas darīšanas nekā sieviešu priekš-
auti.

Šis atvestais priekšauts Henšelienei top par neapgā-
žamu pierādījumu, ka vīrs viņu pieviļ un mīlinājās ar

kalponi, kaut gan viņas aizdomas pilnīgi nepareizas. Slim-

nieces šaubas aug milzu lielumā un pieņem visādu bie-

dēkļu veidu: viņu gribot ātrāk apakš zemes dabūt. Priekš

acīm viņai jau velkas nāves ēnas, bet lūpas aizvien mur-

mina, ka vīrs priekšautu tomēr pārvedis. Henšelis pie-
steidzies rauga sievu mierināt un nu tikai dabū zināt,
kādas sievai pret viņu aizdomas. Viņš to uzskata par

joku, bet mirēja prasa, lai tas dotu ciešu apsolījumu, ka

neprecēs Hanni, jo citādi tā savu meitiņu viņam neat-

stāšot un nākšot pēc nāves viņai pakaļ. Henšelim, kurš

nekā ļauna neapzinās, nenākas grūti visu apsolīt, Ziben-

haram par liecinieku klātesot.

Dramatiski nobeidzas drūmais pirmais cēliens.

Otrā cēlienā tā pati pagraba istaba atspīd jautrā sau-

les gaismā. Henšeliene jau dus kapā, viņas gulta iznesta,

visi logi un durvis ir atdarīti, lai ielaistu svaigo pava-

sara gaisu. Nāves vietā valda dzīvība, slimās Henšelie-

nes vietā — Hanne.

Bet vēl Hanne nav galīgi sasniegusi savu mērķi, vēl

viņa nav Henšeliene. Jāpārvar dažādi šķēršļi. Kalps Fran-

cis, agrākais mīļākais, negrib atstāties un pārmet, ka viņa
esot nodomājusi uz Henšeli un tā naudas lādi. Puiša pār-
metumus un raudas Hanne māk aši un asi atraidīt; viņai
reālas domas uz precēšanos, un priekš mīlēšanās viņa
drīz dabūs vietnieku Frančam. Hanne stāv dūšīgi visu

puscēlienu pie veļas baļļas, «nākotneslīgsmi» mazgā veļu
un saņem vienu pakaļ otram: pēc Franča vēl kroģeri
Fermelskirhu, bijušu aktieri, tad jauno, trakoto ķelneri
Zoržiņu, «bezdelīgas asti», kā viņu koķeti sauc Hanne

un kurš viņai tūliņ ļoti iepatīkas; beigās parādās vēl sīk-

preču tirgotājs, pauninieks Fabigs, bet tas nenes līgsmību
viņas istabā.
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Pabigs atgādina viņai nepatīkamu pagātni: Hanne lai

ņemot atpakaļ savu mazo meitiņu, kurai citādi būšot jā-
beidzoties, jo Hannes tēvs, kas to pie sevis uzņēmis, dze-

rot un vazājot bērnu sev līdzi pa krogiem. Hanne no tā

ne zināt negrib: bērns neesot viņas, bet māsas, un, lai

Fabigs neizplatītu ļaužu valodas, iespiež viņam saujā

piecpimberi. Fūrmani arī jau dzird piebraucam, nu nav

laiks minēt pagātni, ceļš jātaisa tīrs, ar steigām Henšelis

jādzen uz precēšanos.
Henšelis bijis nupat kapsētā apmeklēt nelaiķi sievu

viņas dzimšanas dienā; viņš tērpies melnos svārkos, ci-

lindri un baltos adītos cimdos; grūtā nasta viņu vēl aiz-

vien nospiež. Te Hanne viņu pārsteidz ar paziņojumu,
kurš tiek pavadīts no pietiekošas šņukstēšanas, ka viņa
turpmāk vairs nepalikšot še, ļaudis izplatot par viņu un

fūrmani ļaunas valodas, jāejot prom, kaut gan diez kā

žēl mazās Gusteles. Labi aprēķinātais uzbrukums nepaliek
bez panākuma. Henšelis gluži satriekts: kas lai nu vada

saimniecību pa vasaras laiku, kur tik daudz braukšanas?

Kur paliek viņa atbalsts?

Savas bēdas fūrmanis izsūdz Zibenharam, kurš dod

viņam padomu precēties. Tās arī Henšeļa domas jau sen:

saimnieces vajaga mājā un pie bērna, kapitāla tik daudz

iekrāts, ka varētu braukšanu mest un uzņemt uz vecuma

dienām kādu viesnīcu, bet tur atkal nevar bez sievas;

visu laiku viņš mocījies, «it kā nemaz nebūtu pats pie
sevis, naktis stundām nomodā pavadījis». Uz Hanni viņš

nodomājis. Zibenharam gan Hanne riebjas, bet vai nu

liegs, kad pats Henšelis grib. Tik vienas sirdssāpes Hen-

šelim: nelaiķei sievai dotais solījums — neprecēt. Šodien

pat viņš bijis kapsētā, prasījis kādas zīmes: vai tā at-

ļautu Hanni precēt? — bet nesagaidījis. Zibenhars kā

prātīgs vīrs, kurš negrib velti pats sev darīt ienaidnie-

kus, ņem viņu pierunāt, lai nenododas slimīgām un māņ-

ticīgām iedomām, solījums nebijis nopietns un nevarot

saistīt dzīvotāju, — bet pats viņš no šī laika ne soli vairs

nesper Henšeļa dzīvoklī.

Vājam raksturam īsti tīk novelt atbildību uz citu;

Henšelis pēc šī padoma priecīgi sāk slavēt uzveicīgo

Hanni, kura pat «divus juristus kopā apmuļķotu», viņas
mīlestību uz Henšeli un daudz nebēdā par Hannes nelabo

slavu, ko Zibenhars atgādina, jo «pilnasinīga viņa esot

un, kad ogas ienākušās, viņas krītot zemē».

«Pirmo reizi pēc astoņām nedēļām» Henšelis iet šeņķī
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izdzert glāzi alus, lai tad galīgi nokratītu sēras pēc ne-

laiķes un bildinātu. Hanni.

Kad Henšelis aiz durvīm, Hanne, tikko savaldīdama

priecīgo uztraukumu, izsauc: «Es jums rādīšu, pagaidāt
vien!»

Un Hanne viņiem rādīja arī; nebija nemaz ilgi jā-

gaida.

«Bezdelīgas aste», ķelneris Zoržiņš, tūliņ sāk pastā-

vīgi, dienām un naktīm virināt Henšeļa durvis, kad fūr-

maņa nav mājās; astoņas nedēļas pēc vecās Henšelienes

nāves mazā Gustele viņai ar aizgājusi pakaļ, nevarēdama

panest Hannes cietās rokas. Vecais fūrmaņa kalps Haufe,

kurš dividesmit gadus sabijis pie Henšeļiem un kalpojis
jau Viļuma tēvam, tiek padzīts no vietas un panīkst, jo
neviens veci vairs negrib pieņemt; ar Henšeli viņš būtu

izticis, viņš pats vēlāk saka, bet viņš jau esot vecs tapis,
«negribējis iet jaunās Henšelienes priekšauta jostiņā, un

to taisni viņa gribot».

Bet to visu trešais cēliens mums tik tieši netēlo. Tā-

pat kā jau otrā cēliena pirmā pusē, tā arī še darbība tek

ļoti gausi un diezgan neveikli: persona pēc personas

ienāk, norunā un aiziet, nevirzīdama notikumu uz priekšu,
bet tikai sīkāk raksturodama apvidu. Personu vispār
ievestu ļoti daudz, un dažas no tām pilnīgi liekas. Tā še,

trešajā cēlienā, kalējs Hildebrands un viesnīcnieka Fer-

melskirha meita Franciska; tā, piem., arī varēja iztikt ar

vienu kalpu pie Henšeļa. Hildebrands un Franciska tikai

palīdz padarīt cēlienu garāku.

Franciska — greznīgs, slinks un palaists skuķis, gadu
16 — nāk aizvien skatītājiem izdejot ko priekšā. Varbūt

Hauptmanis viņā gribējis dot variāciju Hannes tipam (to
parasti dara savās lugās Ibsens, bet pie tā šādi rakstura

varianti ir neizraujami iepīti lugas sarežģījumā),

jo viņa tāpat izmet savus tīklus pēc Zibenhara kā Hanne

pēc Henšeļa un ilgojas, kaut kāds smalks peldu viesis

viņu aizvestu sev līdzi par mīļāko. Drāmas uzbūvē viņa

nav vajadzīga. Rakstnieks tikai tad ar panākumu iepīs
lugā personas, lai tēlotu apvidu, kad iz viņām tieši iz-

aug sekas, kā, piem., «Vēveros», kur personu ir apjuci-
noši daudz, bet kur viņas tomēr nav liekas.
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«Fūrmanī Henšelī» lielais personāls un sīkā apvida
iztēlošana it kā balasts apgrūtina darbības atšķetināšanos,
kura būtu daudz straujāka un vēl vairāk satricinoša, ja
luga piecu cēlienu vietā būtu savilkta trijos cēlienos. Bet

Hauptmanim vajadzēja lugas, kas pildīja visu vakaru.

Kad ienāk pie Henšelienes ķelneris Zoržs, luga sāk

virzīties uz priekšu; Hanne viņam pārmet, ar dūri uz

galda sizdama, ka viņš vakar nebijis, sūdzas, ka vīrs aiz-

vien ātrāk pārbraucot, nekā solījies, un tiešam — arī

šoreiz Zoržs vēl nav ne apsildījies un izbāries ar Ziben-

haru, kurš to grib izsviest ārā, kad atbrauc fūrmanis.

Hanne negrib laist projām Zoržiņu, izrauj tam cilindri

iz rokas, jo ko Henšelis varot teikt, «tam jāturot mute!

dar hot zu kuscha!» — bet ķelneris noklausās vēl, kā

Valters izstāsta, — Henšelis atvedis līdzi Hannes mei-

tiņu Bertu, un tad aizsteidzas, «atlikdams izrunāšanos ar

Henšeli uz citu reizi».

Jau tā sadusmoto Hanni Henšelis ar savu pārsteigumu
tā sanikno, ka viņa savu meitiņu saņem ar sišanu un

raustīšanu. Nu Henšelim sāk acis atvērties. Viņš bija ce-

rējis izdarīt Hannei prieku, atvezdams Gusteles vietā vi-

ņas pašas meitiņu, cerēja, ka «nākšot pie prāta» un ka

viņš tā pārlabošot laulības dzīvi, kura nez kādēļ neiet

tā, kā viņš to bija domājis... Iznāk sīva saruna abu

starpā: «Tu mani gribi iz mājas izdzīt.» — «Es aizbēgšu,

ja bērns paliek...»

Fermelskirhu šeņķa istabā pulcējas dažādas blakus

personas, ar kuru priekiem un bēdām sacerētājs mūs

pamatīgi iepazīstina, upurēdams šim mērķim atkal visu

puscēlienu. Fermelskirhs — aktieris, kurš zaudējis balsi

un «nederot vairs ne pērtiķu teātrī»; no šeņķa viņam nu

ar drīz būs jāiziet, jo Zibenhars top izūtrupēts, nams

nāk cita rokās, kurš, kā dzird, šeņķi gribot atdot Henše-

lim. Vecā Fermelskirhene, netīrīga vecene kā čigāniete,
vaimanā par likteni un pārestību, ko Henšeliene darot

viņas Franciskai.

Par Henšelieni žēlojas arī atlaistais kučieris Haufe,

kurš sācis uz vecumu no bēdām dzert; Zibenhars, kurš

ienāk, ir arī bāls no izskata.

Tikai Zoržiņam iet labi, tas staigā cilindri un lakotās

kurpēs, «kas maksā četrus piecus dālderus», Henšeliene

«viņam ēd iz rokas», un viņš gandrīz gatavs pirkt Ziben-
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hara namu ar Henšeļa naudu, ar savu jauno viesnīcas

saimnieku viņš teju teju uz «tu».

Kamēr Haufe dusmīgi un sērīgi stāsta, kā viņš pūlē-

jies vai pusmūžu cauri, Henšeļa naudu sapelnot, ziemā

un negaisā braucis, kājas, rokas atsaldējis un par to nu

ticis uz vecumu izdzīts kā vecs suns, kā jau parasts darba

cilvēkam mūsu laikos, — ienāk līdz ar Hildebrandu pats
Henšelis ar bērnu uz rokas.

«Tu jau tīri bērnu meita,» sauc viņam zobojoši pretī

viņa svainis Valters, kurš nesen priekš Henšeļa ieradies

un arī visiem līdz, bez vien Zibenhara, — palīdzējis ap-

runāt Henšeļus. Pauninieks Fabigs iemet, ka nu mazai

Bertiņai tāpat pa šeņķiem jādzīvojot kā pie vectēva.

Haufe savās dusmās rupji atbild uz Henšeļa jautājumiem
un pārmet, ka viņa mājas esot neskaidras. Henšelis ar

visu savu labsirdību izved Haufi pa durvīm laukā. Tas

saceļ Valtera dusmas: Henšelis vēl neesot še krodze-

nieks; agrāk viņš gan ticis no visiem cienīts, bet nu ne-

viens pie viņa neejmot viņa sievas dēļ, kura viņu dienu

nakti apmelojot ar to šmurguli Zoržiņu. Henšelis vēl

savaldās un liek atsaukt Hanni, bet piepeši no kāda

vienaldzīga vārda izlaužas uz āru traks sašutums, viņš
tiek zili sarkans ģīmī un kliedz, ka visus nositīšot. Viņu
lūko apmierināt pārbijies Valters un Zibenhars, kurš at-

kal ienāk. Piepeši un aši iesteidzas Hanne: «Viss meli!» —

un aizskrien projām, priekšautu priekš vaiga turē-

dama. Bet Henšelis stostās: «Mana sieva... mūsu Gus-

tele ...» — un «krācot ļauj galvai nogrimt uz galdu».

Atkal Henšeļa pagraba istaba, gaiši spīd mēness pa

logu; istabā ienāk ar sveci Henšelis, nostājas domīgs,

atspiež zodu rokā un lūkojas mēnesī. Pulkstenis ir pus-

ceļ divi.

Pēc notikuma Fermelskirha šeņķī pagājušas tikai da-

žas dienas, bet Henšelis pilnīgi pārvērties; Hanne, iz

gultas izcēlusies saukt viņu atpakaļ, skatās uz viņu izbrī-

nījusies un bailīgi kā uz ārprātīgu.
«Tur augšā viņas ir!» rāda Henšelis uz mākoņiem.

«Kur tad ir Gustele?» viņš uzprasa. Hanne, domādama,

ka viņš pārrunājies, atbild, ka Berta guļot. «Nē, Gus-

tele.» Hanne aizskarta sāk raudāt. Bet Henšelis mierīgi
atbild: «Tev nav jāraud, ko tu tur vainīga. Mūsu debe-

sutēvs un es: mēs abi, mēs zinām.» Viņš apzinās pats
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vainīgs esus, bet — viņš ir vāja rakstura, un, kad Hanne

ieminas, ka no Gusteles daudz tā kā tā nekad nebijis un

viņa tai taču neesot neko darījusi, viņš neuzticīgi pie-
zīmē: tas taču varētu būt. Un tūliņ viņam atkal rādās, it

kā ārā nelaiķe stāvētu un mazgātos.
Hanne pa tam izzagusies iz istabas un atsaukusi Zi-

benharu un Fermelskirhu. Zibenhars lūko Henšeli apmie-
rināt un nenojauš vēl, cik tāli tas jau ticis savā klusā

izmisumā, jo, kaut gan vāja rakstura, fūrmanis tomēr

var sevi stipri savaldīt un viņa dziļā un smalkjūtīgā daba

liedz viņam atklāt sevi un savas sāpes un domas. Ziben-

hars pats neesot viņu vairs apmeklējis kopš sievas nāves.

Viņš, Henšelis, gan esot ļauns ticis, bet viņš tur nekā

nevarot padarīt, «uz viņu bijis nozīmēts, viņam bijušas

cilpas liktas». Viņš lauzis solījumu savai nelaiķei sievai,

un no tā laika viņam miera neesot: ejot viņš pie zirga —

viņa tur stāvot, istabā viņa tam acīs skatoties, pie sienām

dauzot, pie rūtīm skrāpējot, pirkstu viņa liekot uz viņa
krūtīm; tad viņš gribot vai aizdvēsties.

Zibenhars viņu lūdz pie sevis un viņam ierunā dakteri

un zāles, Fermelskirhs trumpes un tasi kafijas. Henšelis

nevar iet pie tā, «kas viņam devis to padomu un pirmais

viņu nicinot». Viņa nelaiķe sieva ejot apkārt un sakot

ļaudīm visu ļaunu. Hannei viņš varot gan piedot, — bet

kad zinātu, kā ar Gusteli? Hanne zvēr, ka viņa Gusteli

neesot nomaitājusi. «Jā, tā jau ir tā lieta: tā vaina paliek

uz manis!» atsaka Henšelis. Fermelskirhs labsirdīgi joko,
lai «tikai iegādājot savu pašu bērnu, tad būšot viss labi:

tāds milzis, kāds viņš esot», un apmierinājušies aiziet abi

mierinātāji.

Henšelis, ārīgi pilnīgi mierīgs, grib noslēgt durvis, bet

Hanne aiz bailēm neļauj; pēc vienaldzīgām piezīmēm
piepeši Henšelis nosaka: «Vienam no mums abiem jāiet!»
Ne Hanni padzīt viņš gribot, bet labāk pats iet. Tad jau
Hanne labāk iet. «Bet kur paliek Bertiņa?»

Henšelis iet guļamā istabā apraudzīt Bertiņu, bet

Hanne prāto nopietni aizbēgt no «tādas dzīves». lenāk

vēlreiz Zibenhars un aiziet, jo dzird, ka Henšelis apgūlies;

bet, kad Hanne sauc Viļumu, tas neatbild, Hanne kliedz,

bet tikai bērns pamostas, — Zibenhars atgriežas atpakaļ,
iet raudzīt guļamā istabā un iznāk ārā bāls kā nāve, Ber-

tiņu uz rokām. «Ak, ļaudis, tas ir sev ko padarījis!» kliedz

Hanne. Fermelskirhs vēl grib pēc daktera steigties, bet

Zibenhars izskaidro, ka tas vairs neko nevarot palīdzēt.



Ar nodomu no manis plašāki atstāstīts jaunās lugas
saturs — Hauptmanis ir pārāk liela un priekš mūsu laika

raksturiska parādība, — bet tomēr visus viņa ražojuma
sīkos smalkumus un daiļumus uzrādīt nav še iespējams.
Daudz iespaidu un domu, kas sacēlušās, «Fūrmani» la-

sot, šoreiz tāpat jāapspiež, — es ceru, ka vēlāk būs ga-

dījums uz viņu atgriezties.

Pēc ceturtā cēliena veikli dramatiskām beigām un pēc
aizgrābjošā, spēcīgā un tomēr smalkā piektā cēliena —

nemaz neminot lētās sentimentalitātes — Hauptmanis ap-

mierinājis lielo publiku, kuras simpātijas tik ļoti svarā

krīt. Bet, kas ir meklējuši «Vientuļo cilvēku» vai silē-

ziešu audēju dzejnieku, — tie viņu nebūs atraduši; priekš
tiem viņš nebūs «uz augšu kāpis un nestāvēs, gaismas

applūsts, brīnumainā augstākas poēzijas visumā», kā sa-

cīja Šlenters pēc «Nogrimušā zvana» atskanēšanas.

«Fūrmaņa Henšeļa» dzejnieks ir tomēr pilsonisks dzej-
nieks, nav pratis meklēt pēdējos cēloņus un cilvēku

darbības virzinātājus, nav jutis, ka Henšelis būtu postā

aizgājis ir bez ļaunās sievas. Bet dzejnieks arī apzinīgi
ir pretī nācis maksājošās publikas garšai, nav devis vie-

nīgi to, kas viņa dvēselei dārgs. Tas nav pārmetums dzej-
niekam, bet sāpīgs ievērojums: pilsonisks dzejnieks ne-

var sev atļauties to lieku lepnību — dziedāt savu

dziesmu pēc savas vaļas. īsti brīvo mākslu dos tikai nā-

kotne, kura nebūs saistīta ar materiālām rūpēm neno-

kārtota darba dēļ.

Ne velti gandrīz visos Hauptmaņa darbos, cik dažādi

tie arī izliekas pēc ārējas formas, ir viens dziļi skumjš

motīvs, jā, pat viens līdzjūtību modinošs raksturs, lab-

sirdīgs, bet ne diezgan stiprs, «aicināts, bet ne izredzēts»,

kurš jūt tagadnes šaurību un laužas pārvarēt viņas robe-

žas, bet atkrīt atpakaļ un sagraužas veltās sirdsapziņas
mokās. Šis raksturs ir pats Hauptmanis, simpātiskais,
cēlais pilsonis-dzejnieks.

Ir lēts vārds: «izrakstījies», kuru līdz šim vēl katram

lielam dzejniekam, sākot no Eshila, metuši acīs ļaudis,
kas nav spējīgi saprast ne apstākļus, ne iedomas, ne cil-

vēkus. Hauptmanis nav izrakstījies!

Bet dažureiz jau guļot arī lielais Homērs, saka latīņu

paruna.
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FRANČU PIRMAIS NOVELISTS

Henrijs Renē Albērs Gijs dc Mopasāns ir dzimis

1850. gadā augusta 5. d. Miromenilas pilī Normandijā:
viņa dzimta cēlusies iz Lotaringijas muižniekiem. Viņš
sasniedza tikai 43 gadu vecumu un mira 1893. gadā jū-

lija 6. d. Pasijā, netālu no Parīzes, — ārprātā.
Literatūrā viņu ieveda Gustavs Flobērs, viens no sla-

venākiem franču rakstniekiem, franču reālisma tēvs, kurš

diemžēl pie mums vēl gluži svešs. Gijs dc Mopasāns vē-

lāk piederēja pie jaunās naturālistiskās skolas galveniem

priekšstāvjiem līdz ar Emīlu Zolā, kura apbrīnotājs viņš

bija. Mopasāns nepārspējami asi novēro un dailiski at-

tēlo; viņa galvenais spēks un paliekoša nozīme ir tās

liekulības atklāšanā, uz kuras pamatojas pastāvošā sa-

biedrība. Še viņš izrāda sabiedrisku tipu tēlošanā tādu

psiholoģiskas analīzes sparu un dziļumu, kādu nesasniedz

neviens cits franču rakstnieks: salīdzināt viņu, piemēram,

ar «salonu psikologu» atpakaļrāpulības rakstnieku Polu

Buržeju būtu apvainojums priekš Mopasāna. — Taisnība,
lielai daļai publikas Mopasāns pazīstams tikai kā erotisma

rakstnieks, un šī publika viņa erotiskos stāstos arī neat-

rod nekā psikoloģiska, bet tur vainīgs nav Mopasāns, —

katrs lasītājs rakstnieka sacerējumos atrod to, ko viņš
meklē.

Mopasāns ir problēmu uzdevējs, mīklas minētājs; viņš

piederēja pie nelaimīgākiem cilvēkiem zemes virsū, līdzi

Gustavam Flobēram, kā viņš saka savā novelē «Kuram

taisnība?», jo viņš bija vientulis.

Novele «Kuram taisnība?» tiks nodrukāta «Dienas

Lapas» feļetona nākošos numuros. Red.



Pret savas rakstniecības gaitas beigām viņš labprāt

apstrādāja pārdabiskas, fantastiskas dzejas priekšmetus;'

viņa nervu sistēma bija tad jau satriekta.

Viņa noveles arī pie mums diezgan bieži tulkotas;
viens no viņa garākiem romāniem nodrukāts «D. L-ā».

Mums turpmāk būs varbūt izdevība pasniegt garāku

Mopasāna raksturojumu. Mopasāna novele, kuru še pa-:

sniedzam: «Ārprātīgais tiesnesis», pieder arī pie pus-

fantastiskiem ražojumiem, bet, kas būs uzmanīgi sekojis

pēdējās lielās prāvas gaitai Francijā, tam neizliksies šī

novele fantastiska. Red.
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IEVADAM

Vielu savai dzejai R. Hamerlings ņēmis iz senromiešu

rakstnieka Apuleja romāna «Metamorphoses» («De asiņo

aureo») un arī izstrādājumā pa lielākai daļai turējies pie

senlaiku dzejnieka romānista, kuram tādēļ piegriezīsim
drusku vērības.

Lūcijs Apulejs (Lucius Apulejus) dzimis Ziemeļāfrikā,
Madauras pilsētā, apmēram 125. gadā pēc Kristus piedzim-
šanas. Toreiz Āfrikas ziemeļpiekrastes, tagadējā Alžīra,

Tripolisa v. t. t, bija vēl ziedošas kultūras zemes un

viņu rosīgo garīgo dzīvi vēl it sevišķi pabalstīja tuvējā
un pastāvīgā satiksme ar Romu un Grieķiju, kur Atēnas

bija centrs zinātnēm un mākslām. Senlaiku Āfrika de-

vusi slavenu vārdu vēsturē.

Apulejs bija bagātu un ievērojamu vecāku dēls un kā

tāds varēja baudīt tā laika smalkāko un pamatīgāko iz-

glītību. Vispirms viņš smēlās savas zinības pie Kartāgas
(Ziemeļāfrikā) mācītiem vīriem, tad pēc to laiku vispā-

rēja paraduma, studijas Kartāgā beidzis, devās ceļojumos
un apmeklēja zinātnes un mākslas galvenās mītnes, it

īpaši Atēnas, kur iepazinās ar grieķu plašo rakstniecību

un sevišķi nodziļinājās Platona filozofijā, kura ar savu

dzejiskumu un vieglo virzienu uz pārdabību un misti-

cismu, kas spilgti parādījās jaunplatoniķu mācībās, spēji

pievilka jauno romānistu.

Nobeidzis savas mācības, kuru starpā viena no galve-
nākām tos laikus mēdza būt retorika, daiļrunības mācība,

kas bija nepieciešama romnieku atklātības darboņiem:

aizstāvjiem — tieslietu pratējiem, ierēdņiem un politi-

ķiem, Apulejs devās uz Romu, visas toreizējās pasaules

galvaspilsētu, visas darbības, visu panākumu, slavas,

bagātības, visas dzīves avotu. Še viņš ilgāku laiku nodar-

bojās kā juridisks aizstāvis, mēs tagad teiktu: kā advo-

kāts, bet advokāta loma mūsu laikos maz vien līdzinā-
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jas senromnieku aizstāvju stāvoklim, jo dzīves saimnie-

ciskie pamati bija toreiz gluži citi nekā tagad.
Kad viņam piekrita bagāts mantojums no tēva, viņš

atstāja savu nodarbošanos Romā un devās no jauna ce-

ļojumos, kuros lūkoja iepazīties, sekodams savai mistis-

kai dziņai, kuru jau augšā minējām, ar dažādām mistē-

rijām, slepenmācībām un slependievkalpojumiem; mistē-

riju sabiedrībās viņš likās uzņemties par biedri, kā toreiz

darīja liela daļa no izglītoto šķiru, inteliģences piederī-

giem. Ticība senajiem, mitoloģiskiem dieviem bija sen

jau satricināta, katrs izglītotais bija līdz ar to arī jau

neticīgs, skeptiķis, modes rakstnieki bija tādi lielie «smē-

jēji un mēdītāji» kā Lukiāns iz Samosatas, kuram antīkā

pasaulē piekrita dažā ziņā loma, kādu tik slaveni izveda

Voltērs mūsu laiku sākumā, astoņpadsmitā gadusimteņa

beigās.

Filozofija, dzeja, māksla tanīs laikos tika pārvaldīta

no skaidra, asa prāta, kurš sagrāva visas vecās gara iz-

būves, visus spaidus un aizspriedumus, taisīja brīvu ceļu

uz jaunu dzīvi ar jaunu saturu. Bet, atbrīvēdami ceļu

jaunai dzīvei, šie skaidrie, augstie prāta gari nedeva

pašas jaunās dzīves un jauna satura priekš jaunas dzī-

ves; viņi bija, tāpat kā citā laikā Voltērs, vairāk formāli,

kārtojoši ģēniji, nevis jaunuradoši spēki. Un, ja astoņ-

padsmitā gadusimteņa izejā var stādīt pretī Voltēram,

vecā laikmeta augstākai pilnībai un kritikai, jauna laik-

meta priekšteci 2an-2aku Ruso, kurš nesa jaunu saturu

jaunai dzīvei, tad grieķu pasaulē tanīs laikos, pēc skep-
ticisma un kritikas, sagaidīja jaunu saturu dzīvei no mis-

tiskās filozofijas un kādas jaunas ticības; tikai patiesībā
tas neatnāca tiešā kārtā no grieķu filozofijas, bet no

austrumiem.

Mēs redzam, ka Apulejs, līdzi tā laika izglītotai pa-

saulei, no skepticisma aizgriežas uz misticismu, no Lu-

kiāna studēšanas, viņa asi satīrisko rakstu tulkošanas,

pārstrādāšanas un izmantošanas (tas pie toreizējiem rom-

nieku rakstniekiem bija itin parasts, tā jau Horāca sla-

veno dzeju liela daļa ir tulkojumi un pārstrādājumi no

grieķu dzejām) pāriet uz tautas teiku romantisku apstrā-

dāšanu, uz tik mīlīgu, maigu teiku, kāda ir teika par

«Amoru un Psihi», kur nav ne jausmas no satīras asu-

miem. Neviļus prātā nāk Hauptmaņa patiesības sīvā aina

«Vēveri» un tai pretim maigā sapņainā Hannele, Zolā

un Meterlinks vai arī kaut tik Rostana Siranos.
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Pēc atkārtoto ceļojumu nobeigšanas Apulejs atgrie-
žas uz_savu tēviju, Āfriku, un drīz apprecē bagātu at-

raitni. Āfrikas malēniešiem bagātas atraitnes nozvejošana
tik īsā laikā no tāda pasaules klaidoņa, kurš tēva mantu

izšķiedis veltīgos ceļojumos bez skaidriem tirdzniecības

nolūkiem, gan izlikās par kaut ko ārkārtēju, un bagātās
atraitnes radi apsūdzēja šo klaidoni pie tiesas, ka viņš
caur burvību pievilcis skaistuli. Bet arī tā malēniešiem

nelaimējās pieveikt šo jaunstrāvnieku, kurš ar savu pa-
saules izglītību tik daudz augstāk stāvēja pāri viņiem.
Apulejs tiesas priekšā pats aizstāvējās pret burvības pār-
metumu un tika attaisnots; vēlāk viņš savu prāvu atstās-

tījis savā rakstā «Apologija».

Apulejs bija no dabas īsts afrikānietis, dedzīgs kā

pusafrikānietis Puškins, bez noguruma darbīgs, bagātīgi
apbalvots ar asprātību; bet turklāt, kā jau minējām, viņā
bija stipra dziņa uz mistiku un maģiju. No viņa darbiem

nedaudzi ir palikuši pāri, un no tiem sevišķa interese

viņa romānam «Metamorfozas» (Pārvēršanās), — Meta-

morphosen libri XI («De asiņo aureo» — Par zelta ēzeli);
jau pate toreiz jaunā dzejas forma, romāns, kura uznāca

tikai pēdējā senās kultūras laikmetā, var piegriezt mūsu

vērību, jo pie mums romāns gandrīz valdošā dzejas
forma. Apuleja minētā romānā, kurš smelts iz Lukiāna

un iz daudziem citiem avotiem, vēl tagad lasītāju var

saistīt viņa dzejas bagātība, atjautība un satīra. Vispie-
vilcīgākā no šī romāna epizodēm ir stāsts par Amoru un

Psihi Hamerlinga poētiskā apstrādājumā. Slavenais kriti-

ķis Herders Apuleja «Amoru un Psihi» nosaucis «p а г

vismaigāko un vispusīgāko romānu, kāds

jel kad ticis izdomāts».

Jaukā teika ir ne vien visās valodās tulkota, bet uz viņu

pamatojas liels pulks dažādu mākslas darbu jaunākos lai-

kos, tā, piemēram, šo vielu apstrādājis lielais gleznotājs
Rafaels, vēlāk — dāņu slavenais tēlnieks Torvaldsens.

No citiem Apuleja darbiem vēl ir uzglabājušies līdz

mūsu laikam daži filozofiski un oratoriski (prātniecības

un daiļrunības) raksti, kuru nozīme tomēr nav ievēro-

jama.
Roberts Hamerlings, «Amora un Psihes» vielas jaunā-

kais apstrādātājs, kurš tikai kopš nedaudziem gadiem mi-

ris, izgājušā gadu desmitā bija daudz cildināts vācu dzej-

nieks, kurš ieņēma vienu no ievērojamākām vietām tā

saukto epigoņu dzejnieku (pēcteču) starpā; viņa visvai-



rāk iecienītās episkās dzejas, kā, piemēram, «Azvers

Romā», «Gionas karalis», iznāca divdesmit, piecpadsmit
un vairāk izdevumos («Amors un Psihe» tulkots pēc des-

mitā izdevuma). Tā kā par Hamerlingu un viņa nozīmi

cien. lasītājiem būs vairāk pazīstamas, vismaz vieglāk
citur pieejamas kādas ziņas, tad še aprobežosimies tikai

ar nedaudzām biogrāfiskām ziņām: Roberts Hamerlings
dzimis 24. martā 1830. gadā Kirhbergā, Austrijā, un miris

1889. gadā. Viņš bija nabagu vecāku dēls, kuri paši cieta

trūkumu, lai dēls varētu apmeklēt ģimnāziju. Hamerlings
beidza ģimnāziju un tika ievēlēts par «akadēmijas le-

ģiona» līdzbiedri. Viņš studēja filozofiju, filoloģiju un

dabas zinātnes un nodarbojās kā skolotājs Vīnes akadē-

miskā ģimnāzijā; vēlāk tas tika aicināts kā profesors uz

Triestas ģimnāziju. Slimība viņu tomēr piespieda atsacī-

ties no katras praktiskas darbības, un viņš dzīvoja vienīgi
tikai savai mūzai līdz savam mūža galam. Viņš arī ir sa-

rakstījis daudz lirisku dzejoļu un tiek vispāri dēvēts par

Makartu poēzijā.
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HENRIKS SENKJEVIČS

Poļu jaunlaiku rakstniecībā ir tikai viens vārds, kura

pasaules slavu neviens nenoliedz, šis vārds ir — Henriks

Senkjevičs, «Quo vadis?» sacerētājs, kā romānu še pa-

sniedzam.

Senkjevičs ir arī vienīgais no rakstniekiem mūsu die-

nās, kurš cik necik tuvāk pazīstams arī mūsu lasītāju
publikai. (Ar dažiem poļu rakstniekiem mūs iepazīstina
Sudrabu Edžus «Mājas Viesa Mēnešrakstā».) «Dienas La-

pas» cien. lasītāji ar sevišķu interesi tika lasījuši šī au-

tora lielo vēsturisko romānu «Ar uguni un zobenu», kā

arī sīkākas noveles, piem., «Muzikants Janko» un stāstu

«Haņa». Arī citos latviešu laikrakstos ir parādījies viens

otrs sacerējums no Senkjeviča. Citi poļu rakstnieki ir

pašā pēdējā laikā turpretī gandrīz pilnīgi palikuši nepa-

zīstami mūsu rakstniecības cienītājiem, jo tiem nav taisni

iespējas lasīt tos svešās valodās. Tas ir jo vairāk nožēlo-

jami tādēļ, ka īsti t. s. modernie, jaunākie poļu rakstnieki

uzrāda daudz tādu, kas varētu ne vien mūsu vērību sais-

tīt, bet mums būt par paraugu, kā rakstniecība iet jaunus
ceļus no nesenējās, mierīgās un omulīgās pagātnes uz

nākotni ar viņas dziļajiem, smagajiem jautājumiem.
Bet Henriks Senkjevičs ir vēl tagad atzīts kā lielā-

kais mākslinieks šolaiku poļu rakstnieku starpā, un viņa

māksla, kura it sevišķi cēli un krāšņi attēlojas viņa ro-

mānā «Quo vadis?», aizkustina katru izglītotu

cilvēku; viņas rāmo daiļumu var baudīt un

atzīt katra pārliecība.
Henriks Senkjevičs piederēja pie pirmajiem poļu reā-

listiem mākslā. Priekš 26 gadiem viņš nāca klajā ar ma-

zām reālistiskām novelēm, kā «Haņa» (Anniņa), «Ogļu-

skices», «Muzikants Janko» v. c, kuras lika nojaust tādu

jūtu dziļumu, tādu enerģiju un pastāvību, ka droši vien



varēja cerēt, ka no viņa attīstīsies poļu pirmais noveļu
rakstnieks. Negaidot no viņa parādījās drukā varenā vēs-

turiskā triloģija iz 17. gadu simteņa («Ar uguni un zo-

benu», «Grēku plūdi» un «Volodijevska kungs»), kura

viņa vārdu uz reizi darīja pazīstamu visā tālaika beletris-

tikā. Savā nesen klajā iznākušā grāmatā par Poliju

Georgs Brandess Senkjeviču nosauc par daudzrakstītāju
un Dimā vecākā pakaļdarītāju. Še katrā ziņā ir notikusi

maldīšanās, un šādi Brandesa ieskati par Senkjeviču pie-
der pie dažiem nepareiziem un paviršiem spriedumiem
viņa citādi interesantajā darbā. Drīzāk jāatzīst, ka no

rakstnieces Georg Sand laika vēl pie neviena rakstnieka

nav sastopama tāda plastika un dzīvība pie tēlojamām

personām, tāda cēla fantāzija un tik jauka valoda kā pie
Senkjeviča, nemaz nerunājot par dziļo sirsnību viņa no

šovinisma brīvajās, patriotiskajās jūtās, kuras tikai dzi-

mis polis iespēj pareizi cienīt.

Šās vēsturiskās romānu triloģijas panākumi bija ne-

parasti un ārkārtīgi. Bet dzejnieks, atstādams iemītās te-

kas, pārsteidza lasītāju publiku ar kādu drusku gari iz-

stieptu, modernu romānu «Bez dogmata», kura varonis

ir kāds vīrs, kuram daba piešķīrusi lielā mērā savas dā-

vanas, bet kurš, nespēdams nekādai ticībai pieķerties,
iet bojā. Šis stingri psiholoģiskais romāns, kuram bija lī-

dzība ar franču rakstnieka Buržē romānu «Disciple»,
kaut gan tas no pēdējā bija neatkarīgs, neatrada vairs

agrāko piekrišanu, tomēr vēl šo baltu dienu romāna tra-

ģiskais varonis Plošovskis tiek minēts kā piemērs, un grā-
mata pati ir atradusi daudz pakaļrakstītāju.

Rakstnieka lielā ražība meklēja arvien pēc jaunām

vielām, un tā viņš atkal sarakstīja romānu «Quo vadis?»,

kurā viņš Nērona laikus tēlo ar tādu dzīves patiesību,
kā tas līdz šim vēl nav atrodams nevienā no daudzajiem

romāniem, kuri apraksta kristīgas ticības vajāšanas laik-

metu.

Pēdējā laikā kādā Varšavas nedēļas lapā parādījies

Senkjeviča jaunākais romāns, kurš pieder pie viņa vēstu-

riskajiem romāniem un ar lielu meistarību tēlo Polijas

asiņainās cīņas ar vācu ordeni un kurš pagaidām beidzas

ar pēdējā šausmīgo bojā iešanu pie Grīnvaldes 1410. gadā.
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PAR POĻU JAUNLAIKU ROMĀNISTIEM

I

Par slavenāko no poļu tagadējiem rakstniekiem, Hen-

riku Senkjeviču, mēs tikām pasnieguši apcerējumu, kad

«Dienas Lapā» sākās viņa romāns «Kurp ej i?» (Quo va-

dis?). Mēs ceram, ka apmierinām jau aizkustinātu inte-

resi, ja lūkojam drusku tuvāk iepazīstināt cien. lasītājus
arī ar citiem šīs tautas rakstniekiem, kuri ir cienīgi, ka

viņiem piegriež vērību.

Kā vispār mūsu dienās civilizēto tautu literatūrās, tā

arī pie poļiem valdošo stāvokli daiļrakstniecībā ieņem

romāni un viņas dažādie veidi un sugas, noveles, stāsti,

skices v. t. t.

Kamēr drāmā poļi nemaz nevar mēroties ar citām

tautām, kā, piem., frančiem, vāciem, norvēģiem, tā saka

kāds poļu rakstnieks pats, kuram mēs arī sekosim tāļākā

apcerējumā, un kamēr lirikā viņi atrodas haosā un ne-

skaidrībā, sagaidīdami kādu jaunu laikmetu līdzi citu

tautu liriķiem, tikmēr poļu atstāstošā rakstniecība pēdē-

jos gadu desmitos attīstījusies plaši un skaisti un spējusi

jau uzrādīt pasaulslavenu vārdu — Henriku Senkjeviču!

Apcerētājs polis atrod, ka šī parādība ir jo vairāk acīs

krītoša, tādēļ ka poļu romāns, neskaitot līdzi dažus spo-

rādiskus, šad un tad bez pakaļtečiem iznākušus ražoju-

mus, ir tikai drusku vecāks par — simts gadiem.
Der tiešām ievērot, ka simts gadus vecu romānu sauc

par gluži jaunu, kurš vēl nespējis, kā pienākas, attīstīties.

Jaunākos laikos, pareizāki — jaunākā pagātnē, poļi
savā ražīgajā romānistā Kraševskī (miris 1887. gadā) at-

rada vīru, kurš lasītāju publiku novērsa no franču laika-

kavēkļa literatūras un ar apbrīnojamu daudzpusību un

ražību sagādāja poļiem veselu lasāmu bibliotēku, kura —

piezīmēsim no savas puses — diemžēl daudz nepacēlās

pār iznīdēto franču literatūru; arī visa Kraševska biblio-

tēka noderēja gandrīz vienīgi laikakavēklim un lētam,
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viegliņām patriotismam, — mākslas nozīmes viņai nav

tiklab kā nekādas.

No Kraševska sāncenšiem un biedriem dzīvo vēl daudz

vīru, kuri nodarbojās ar lieliem vēsturiskiem romāniem

iz poļu vēstures, novelistu pirms 1880. gada bija vēl ļoti
maz. Bet visa šī paaudze sāk jau stipri izmirt, kas vēl

dzīvo, tie vai nu cieš pilnīgi klusu, vai raksta neievēro-

jamus, viduvējus ražojumus.
No tā paša stāvokļa kā Kraševskis un viņa pakaļteči

izgāja ari Senkjevičs, bet viņš zināja ievest jaunu spē-

cīgu strāvu gurdeni palikušā tautiskā rakstniecībā, «ku-

ras ceļš tāļāk vairs neveda». Senkjeviča spirgtais, dzīvais

reālisms pacēla atkal poļu literatūru un aizveda viņu
līdz ievērībai plašākā starptautiskā aplokā. Un tomēr ari

Senkjeviča, tāpat kā Kraševska, slava dibinājās visvai-

rāk uz vēsturiskiem romāniem iz poļu pagātnes. Mākslas

priekšmets bija palicis tas pats, tikai uzskats un tēlošana

bija pārvērtušies, tapuši jauni.
Ar Senkjeviču, par kuru še plašāk vairs nerunāsim

(aizrādām uz «Dienas Lapas» 12. nr.), tiek nereti salīdzi-

nāts cits poļu romānu rakstnieks: Boļeslavs Pruss, psei-
donīms priekš Aleksandra Glovacka. Bet šāds salīdzinā-

jums ir diezgan nevietā, jo abi izšķiras viens no otra,
cik tik vien var izšķirties divi rakstnieki. Pie Senkjeviča

pirmā vietā ir jūtas un fantāzija, Pruss turpretim vairāk

mīlē prātu un tiešamību, jā, vistīkamākā viņam ir ar

skaitļiem neapgāžami pierādoša statistika. Viņa humorā

nav nekas no īsti poliskā, beži rupjā, bet nekad nemāk-

slotā humora, kāds ir Senkjevičam; Pruss ir vairāk sar-

kastisks un labprāt pārspīlē, kariķē.

Prusa novērošanas spēja ir ļoti pareiza un asa, viņa
romānu sakārtojums jeb kompozīcija turpretī šur un tur

izklaidīgs. Kamēr Senkjeviča lielākais spēks ir vēsturis-

kos tēlojumos, tikmēr Pruss saviem nostāstiem liek nori-

sināties tagadnes apvidū. Viņa noveles un romāni ir vai

nu humoreskas un karikatūras, vai nodarbojas ar sa-

biedriskām tendencēm, kuras tomēr jau krietni noveco-

jušās. «Placowka» (Postenis), kur viņš tēlo poļu zemnie-

kus cīņā ar vācu kolonistiem, vai «Laika» (Lelle), kur

aristokrātiskā sabiedrība tiek pretī stādīta uz priekšu

ejošām tirdzniecības aprindām (kaut kas līdzīgs «Lellei»

sastopams arī norvēģiešu literatūrā), tā arī romānā

«Emancypantki» (Emancipētās), kur sparīga meitene, no

visiem pārprasta, cīnās grūtā cīņā par uzturu.
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Prusa jaunākais romāns «Faraon» nodarbojas lieliskā

un cēiā tēlojumā ar viņu mūžīgo cīņu starp garīgo un

laicīgo principu, kurš jau ir ņemts par priekšmetu tik

daudziem daiļliteratūras ražojumiem, sākot no Sofokļa

Antigones līdz Vildenbruha Karalim Indriķim.
Līdzās Prusam, kurš, tāpat kā Senkjevičs, pieder pie

vidējās paaudzes, stāv rakstniece Elize Oržeško (Orze-
szko). Viņa raksta gandrīz vienīgi iz mūsu laikiem ro-

mānus, kuros ar sevišķu labpatikšanu tēlo muižnieku sīk-

gruntnieku aprindas Lietavā; jāievēro, ka šie muižnieki

sīkgruntnieki maz izšķiras no mūsu saimniekiem, skato-

ties uz zemes īpašuma plašumu. Pate Oržeško ir dzimusi

Lietavā un sevišķu piekrišanu un mīlestību izpelnījusi

pie izglītotām leitietēm un leišiem, kuri pieslejas poļiem,

tādēļ ka tiem pašiem nav savas literatūras.

Ne mazāk nekā Polijā un Lietavā šīs rakstnieces ra-

žojumi ir iecienīti Krievijā, kur viņi tagad iznāk žurnā-

los vienmēr reizē ar poļu izdevumiem. Arī Vācijā viņa
diezgan pazīstama. Bez sīko muižnieku aprindām viņa
mīlē tēlot ar: leišu žīdu dzīvi, kuru vietām nostāda drusku

ideālākā veidā nekā patiesība, piem., ievērojamā romānā

«Meiers Jozefovičs», kurš krieviski iznācis jau vairākos

izdevumos. — Oržeško mēģinājusies arī tēlojumos iz

Kristus laikiem un ieguvusi arī caur tiem daudz cienītāju.
Senkjevičs, Pruss un Elize Oržeško skaitās par galve-

nākiem vecākās paaudzes poļu romānistu priekšstāvjiem.

Viņiem ir daudz pakaļmēģinātāju līdzās arī ar tādiem,
kuri iet tos pašus ceļus, bet neatkarīgi no viņiem.

Ir divi veidi romānu, kuri Polijā īpaši tiek piekopti.
Varbūt nevienā zemē vēsturiskam romānam nepukst pretī

tik daudz siržu, nenododas tik daudz rakstnieku kā pie
poļiem.

Jau vecais Kraševskis bija nodomājis likt atdzīvoties

tautiskai tēvuzemes vēsturei garā romānu rindā; mūsu

dienās Senkjeviča piemērs atkal ir iekustinājis uz šīm

domām dažus rakstniekus.

Visvairāk apdāvinātais no šī virziena romānu rakst-

niekiem ir, bez šaubām, Ādams Krehoveckis, kurš sace-

rējis arī labus šī laika romānus. Ļoti ražīgs rakstnieks,

Jeske-Hoinskis, ir ieņēmis nodomu pasaulsvēstures galve-

nos laikmetus attēlot vēsturiskā ciklā (rindā) un raksta

nupat romānu «Tiara (pāvesta galvas rota) un kronis» iz

bieži mākslā apstrādātā cīņas laikmeta starp ķeizaru Lud-

viķi IV un pāvestu Gregoru VII. — Līdzīgu tautisku no-
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domu pie vāciešiem, kā zināms, ir izvedis ari loti ražī-

gais romānists Gustavs Freitāgs, sarakstīdams iz Vācijas
vēstures gandrīz nepārredzamu, neizlasāmu romānu rindu,

kura tagad gan mazāk tiek lasīta, bet totiesu vairāk sla-

vēta patriotiskās tautiskās literatūras vēsturēs.

Attiecoties uz otru romānu sugu, iz tagadnes dzīves,
arī nepolim ir pievilcīgi novērot, kā šis romāns ir piemē-

rojies Polijas sabiedriskiem apstākļiem.
Lielākā loma poļu dzīvē un tai līdzi romānā, kurš ir

tikai dzīves atspoguļojums, piekrīt zemturiem, tiklab liel-

gruntniekiem, kā mazgruntniekiem. Nevienā citā litera-

tūrā gan negadīsies tik daudz romānu un noveļu, kuru

notikumi norisinājās uz laukiem.

Poļu — teiksim, vēl diezgan naivajā — literatūrā šis

priekšmets parasti tiek apstrādāts ar zināmu, vairāk vai

mazāk noteiktu pamācošu tendenci jeb nolūku, kurš, pie-
mēram, iziet uz to, pamudināt lauceniekus muižniekus

uz lielāku taupību, uz uzticīgu turēšanos pie zemes un

t. j. pr. uz līdzīgām vispārīgi pazīstamām mācībām, kādas

rakstnieki pasniedz un kritiķi ar varu meklē arī mūsu

rakstniecībā.

Reizēm gan tiek zemnieks ari tēlots bez visiem mo-

rāliskiem nolūkiem, vienīgi viņa īpatnējā, raksturiskā

temperamenta dēļ, viņa sevišķo parašu un tikumu dēļ;
bet tad šis zemnieks pa daļai tiek rādīts kā kuriozums,

un rakstnieks netura par vajadzīgu un piederīgu dot arī

šim savādniekam savas augstās, neapgāžamās mācības

par taupību v. c. jaukām lietām.

Visievērojamākais rakstnieks šinī arodā ir Severs

Macejovskis, kurš laiž klajā sīkus, bet dzīvības pilnus,

svaigus ciemu stāstiņus. Kā zināms, poļu dzīvē ieņem

ļoti svarīgu vietu žīds, it sevišķi laucenieks žīds, kurš

jau no sen seniem laikiem ir poļiem nepieciešams ticis

kā krogu nomnieks, tirgotājs, modernieks un, beidzot,
kā augļotājs. Šo poļu dzīves pusi ar sevišķu labpatikšanu
tēlo izgājušu gadu mirušais rakstnieks Klemenss Junoša,

kurš arī pie krieviem diezgan pazīstams.
Par poļu rakstnieku jauno paaudzi runāsim nākošu

reizi.

II

Izgājušu reizi tikām aplūkojuši poļu beletristisko lite-

ratūru, kāda viņa parādās vecākās paaudzes rakstniekos.

Deviņdesmitos gados sāka nākt klajā ar saviem dar-
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biem vesela rinda spirgtu, jaunu talantu, kuri, taisnību

sakot, gan neizcēla nekādas lieliskas, pēkšņas pārvērša-
nās, bet pieveda rakstniecībai jaunas, ražīgas idejas, kādu

viņai sāka ļoti aptrūkt līdzšinējās robežās. Šie jaunie rakst-

nieki bija pa lielākai daļai dabūjuši iespaidus iz ārzemju
literatūras slaveniem ražojumiem, no vienas puses — no

vecākiem lielajiem krievu meistariem, kā Dostojevska,

Turgeņeva, Tolstoja v. С no otras puses — no jaunā-
kiem franču un skandināviešu, it sevišķi norvēģiešu, pa

daļai arī no dažiem vācu rakstniekiem.

Šinī vietā tūliņ jāpiezīmē, ka Emīla Zolā konsekven-

tais naturālisms ir darījis tikai ļoti vāju iespaidu uz

poļu stāstu literatūru. lekam viņš aizsniedza poļus, viņa
mākslas uzskats pašā Francijā bija jau sācis pārdzīvoties
un netika aizstāvēts ar agrāko dedzību, tā ka svešā zemē

spēja vēl mazāk ieviesties. Totiesu lielāks svars pielie-
kams divu citu franču romānistu iespaidam: Mopasāna,

dziļā psikologa un meisteriskā stāstītāja, un it sevišķi
Pola Buržeja, kura plašā izplūstošā, bet tamlīdzi seklā

psikoloģiskā analīze, kurai turklāt vēl piejaukta stipra
reliģiska garša, pie poļiem atrada lielisku labpatikšanu,

īpaši pēc Senkjeviča romāna «Bez dogmata», kurš pie-

slejas taisni Buržeja muižnieciski klerikāliem psikoloģi-

jas sprediķiem.
Bet arī brīvāka gara skandināviešu rakstnieki, kā,

piem., Peters Jenss Jakobsens, dāņu slavenākais romā-

nists, kurš tēloja aizgrābjošu, maigu, bet cietu raksturi,

kas negrib savas brīvās domas locīt spokainu mācību

priekšā, ir atraduši piekritējus pie poļu rakstniekiem;

līdzīgu piekrišanu atradis arī Hamsuns, kurš pēdējā laikā

sāk piegriezties kādam īpatnējam misticismam, kam gan

ar ticību ir maz daļas.
Priekš šiem deviņdesmitiem gadiem un šīs jaunās pa-

audzes ir arī raksturiskā noveles un sīko stāstu augsta

uzplaukšana; plaši romāni vairākos sējumos no jaunā-
kiem talantiem tiek tikai ļoti reti rakstīti. Sīko noveli

turpret labprāt uzņem arī avīzes, izrīko godalgu sacen-

šanos, kā, piem., Krakovas (Austrijā) laikraksts «Czas»

(Laiks) vai moderno rakstnieku orgāns «2ycie» (Dzīve),

un vesela rinda līdz tam nepazīstamu sacerētāju piedalās

pie šīs sacenšanās.

Vēsturiskie romāni paliek tagad pilnīgi nomalē, tikai

mūsu laiku dzīve tiek reālistiskā veidā attēlota. Ja izgā-

jušu reizi minētie rakstnieki iz vecās paaudzes savu ra-
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žojumu notikumiem lika norisināties pa lielākai daļai
sabiedrības augstākās aprindās, tad jaunākie dzejnieki
atklāj nereti šausmīgos noslēpumus nabadzīgajās zem-

nieku būdās, amatnieku darbnīcās un strādnieku dzīvok-

ļos.
Visur vecākās paaudzes diezgan plānais ideālisms un

ne uz ko nepamatotais optimisms (pārliecība, ka viss ir

labi tā, kā šobrīd pastāv) ir tagad pazudis līdz ar agrā-
kiem nacionāliem jeb tautiskiem nolūkiem.

Jaunākie poļu rakstnieki ir pa daļai pesimisti un savā

mākslas reālismā grib palikt brīvi no jebkuras tendences

vai cenšas pēc vispārcilvēciskām, starptautiskām idejām
par aizsardzību darba ņēmējiem, sieviešu tiesībām v. t. t.

Telpas neatļauj cik necik plašāk minēt katru par sevi

šos jaunlaiku poļu rakstniekus. Visievērojamākais talents

no viņiem ir Ignacs Dombrovskis, kurš pats ir cēlies iz

strādnieku aprindām un vēlāk stājies viņām jo tuvu. Ar

savu pirmo darbu: «Smierc» (Nāve), kurš satur kāda

plaušu dilonī pamazām mirstoša jaunekļa uzzīmējumus,
Dombrovskis sacēla lielisku ievērību, kaut gan šinī ražo-

jumā redzams Hamsuna iespaids. Viņa otrais darbs

«Felka», šuvējas dienas grāmata, ievērojams caur savu

psikoloģisko dziļumu un nabaga ļaužu dzīves patiesiem

tēlojumiem, bet publikā viņš neatrada
4

tādas piekrišanas
kā «Nāve», viņam pārmeta pārāk reālistisku tēlošanu.

Kopš «Felkas», t. i., kādus gadus piecus atpakaļ, Dom-

brovskis, uz kuru var likt lielas cerības, nav ķēries pie
lielāka darba; viņš dzīvo trūcīgos dzīves apstākļos.

Nedzveckis (Niedzvdecki), kāds cits jauns rakstnieks,
kurš ir viens no nedaudzajiem poļu noteiktiem naturālis-

tiem, nav vēl līdz šim spējis pilnīgi attīstīties savā īpat-
nībā.

Turpretim Sirko-Seroševskis ir jau atzīts talents, kurš

sev izvēlējies darba lauku mazās novelēs iz Sibīrijas dzī-

ves un tanīs dod tēlojumus, pilnus aizgrābjoša spēka un

dziļa reālisma; viņa sibīriskās noveles poļi stāda blakus

sava pazīstamā rakstnieka Ādama Šimanska novelēm arī

iz Sibīrijas.

Līdzīgi Sirko-Seroševskim patiesi un aizgrābjoši prot
tēlot dabu cits jauns dzejnieks Stefans Zeromskis, kurš

ir īsts stila meistars un savus sīkos stāstiņus ietin dziļā

pesimisma miglā.
Viens no visvairāk apdāvinātiem jaunākās paaudzes

rakstniekiem ir Vladislavs Reimonts, kurš dažus gadus
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atpakaļ laida klajā noveļu un stāstu virkni, kurā bija
manāma asa novērošanas spēja, jauna sparība un ne-

bēdība, noteikts reālisms un patikšana pie dramatiskām

situācijām. Še jau viņš izrādīja dzīvu interesi par teātri

un šo apkārt ceļojošo ļaužu dzīvi un pārmaiņu pilno lik-

teni. Šinī apvidū darbojas arī viņa pirmā lielākā romāna

«Komediantene» personas.
Galvenā interese šinī romānā piekrīt Jankai, jaunai

jaunkundzei ar retu garīgu patstāvību, patībai, kura ne-

grib panest nekādas važas, kura pat necieš sava tēva varu,

atstāj nakti viena savu dzimtu, piebiedrojas apkārtceļo-
jošai aktieru trupai, izbauda cauri visus komediantu bē-

dīgās dzīves rūgtumus, redz sevi pieviltu savās ilgās pēc
brīvības un mīlestības un beigās, garīgi un miesīgi sa-

lauzta, izdara pašslepkavības mēģinājumu. Otrā romānā

«Fermenti» sacerētājs liek viņai tapt glābtai, atved viņu
atpakaļ tēva namā, rāda, ka pēc Jankas rokas lūdz augst-
sirdīgs, vienkāršs cilvēks, kurš viņai tomēr ir pretīgs, kā

Janka liedzas izpildīt viņa un tēva gribu, kā skatuves

vizuļu un zvārguļu spīdums viņu atkal vilina, līdz viņa
beigās tomēr piekāpjas un tiek par uzticamā vīra sievu.

Apbrīnojams ir šinī ciklā Jankas raksturojums un viņas

stūrgalvīgās sparības pretī stādījums tēva patriarkāliskai

despotiskai varai. Pret galu ir šur tur roļi un nelīdze-

numi tēlojumos.
Pašā pēdējā laikā Reimonts laiž klajā kādā poļu laik-

rakstā jaunu romānu «Ziemia obiecana» (Apsolītā zeme)
iz Lodzes pilsētas dzīves, kur, kā zināms, lieliski attīstī-

jusies poļu rūpniecība.
lesānis no visām līdz šim pārrunātām beletristiskām

parādībām stāv divas grāmatas, par kurām pēdējā laikā

poļu laikrakstos daudz ticis rakstīts un poļu sabiedrībā

vēl vairāk runāts.

«Aniol smierci» (Nāves eņģelis), tā saucas viena no

šām grāmatām, kura sarakstīta no visvairāk apdāvinātā

dzejnieka poļu jauno liriķu starpā. Kāds daiļnieks, šī ro-

māna varonis, tiek no savas saderinātās atraidīts un ne-

var šo mīlestību aizmirst. Kad viņš dabū zināt, ka viņa

bijusī saderinātā apprec bagātu vīru, lai tam aiz muguras

varētu uzturēt neatļautu mīlestības sakaru, viņu sagrābj
niknums un viņš atriebjas caur to, ka izcērt marmora

grupu, kura izrāda kādu sievieti ar viņa Marijas vaib-

stiem kā palaidni. Tēlam vajaga tikt izstādītam taisni Ma-

rijas kāzu dienā, bet mākslenieka darbnīcā nonāk jauna
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kavētu viņa zemo atriebšanos. Uz viņas lūgumu māksle-

nieks sasit ar āmuru tēlu, bet nokrīt arī pats nedzīvs zemē.

Romāns pārāk izstiepts, varonis ir ļoti runīgs, vaimanā

gluži kā sieviete; arī apvidus, kurā norisinājās romāna

darbība, nav skaidri tēlots. Poļu ievērojamais liriķis caur

šo ražojumu nav ticis par ievērojamu epiķi.
Ja pirmā grāmata, «Nāves eņģelis», sacēla ievērību

visvairāk tādēļ, ka viņas sacerētājam bija pazīstams
vārds, tad otrā grāmata, kuru augšā minējām, ir tikusi

par literārisku «notikumu», kā saka franči, kaut gan viņas

sacerētājs bija līdz šim gandrīz pilnīgi nepazīstams.
«2ywot i mysli Zygmunta Podfilipskiego» (Zigmunta

Podfilipska dzīve un domas) no Jāzepa Veisenhofa nevar

īsti tikt saukts par romānu, tādēļ ka tur nav vienatnējas
darbības, kas organiski attīstās. Sacerētājs tur atstāsta

dzīves atmiņas no kāda vīra, kurš pats sevi uzlūko par

rietuma kultūras priekšstāvi, bet pats saprot šo kultūru

tikai sīkumos un ne visumā. Vieglā stilā rakstītā satīra ir

pilna smalkas ironijas, kādas poļiem citkārt mēdz trūkt.

Mūsu apcerējumā aprobežoto telpu dēļ nebija iespē-

jams cik necik pilnīgi aplūkot poļu jaunāko literatūru.

Vismaz jāpārliecinājas, ka rakstniecības gaita visur attīs-

tās vienādi, jo cēloņi, materiālie apstākļi un ražošanas

kārtība, arī visur attīstās tanī pašā noteiktā, iepriekš pa-

redzamā ceļā. Poļu rakstniecība to atkal reizi pierāda, un

arī latviešu rakstniecība pierādīs to pašu, kaut arī vēl

parasts tam neticēt.

Iz augšējiem īsiem aizrādījumiem var jau noredzēt, ka

poļu daiļrakstniecība neieņem pēdējo vietu civilizēto

tautu literatūru starpā. Oriģinālus virzienus, kuros poļi
būtu pirmie staigājuši, gan nevar uzrādīt viņu beletris-

tika, ja negrib par tādu skaitīt augšā minēto tautisko ten-

dences romānu. Bet tādēļ poļiem nav ko kaunēties, jo
mūsu gadusimteņa otrā puse ir starptautības laikmets arī

literatūrā. Bez tam poļiem ir daudz oriģinālu talentu, kuri

patstāvīgi apstrādā romānu literatūras vispāri valdošās

formas. Pēc tā arī aizvien ir centušies poļi: rietuma kul-

tūras idejas piesavinājoties, uzturēt un attīstīt personisko

patstāvību. Poļu literatūrā tas ir izdevies visspožāk Sen-

kjevičam, glezniecībā Semiradskim; mēs še negribam at-

stāt neminējuši vēl vienu vārdu: dzejniece Marija Ko-

nopņicka, kuras slava gan nav tik spoža, bet kuras dzeja

jo siltāki apspīd tos, kuri tik ilgi tika aizmirsti.
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PAR Е. VOLTERA ETNOGRĀFISKIEM

RAKSTIEM

Pērkoņa svētnīca un leišu upuru vai dievuakmeņi

(Perkunastempel und litauische Opfer — oder Deiven-

steine). E. Volters.

Dziesmas iz dzūku un iz senās zudāniešu zemes apga-

bala un viena garīga dziesma iz Kupišķiem (Lieder aus

dem Gebiete der Dsuken und des alten Sudauerlandes und

ein geistiges Lied aus Kupischken) no E. Voltera.

Par leišu burvjiem (žinawimas) (Zur Geschichte des

litauischen Zauberwesens). E. Volters.

Leišu ziņas (Litauische Nachrichten). Pēterburgā,

augusta 15. dienā 1897. gadā.
N. Daukša, leišu tautas rakstnieks 16. gadusimtenī

(N. Daukscha, ein litauischer Nationalschriftsteller des

16. Jahrhunderts). E. Volters.

Visas augšējās brošūras ir parādījušās klajā «Leišu

literāriskās biedrības» rakstu krājumos (Mittheilungen,
Heft 22, Band IV, 4) un mums piesūtītas sevišķos novil-

kumos no mūsu tautieša Pēterburgas universitātes do-

centa maģistra Eduarda Voltera. Voltera kgs pazīstams
kā leišu senatnes, mitoloģijas, arķeoloģijas, bibliogrāfijas
un valodas pētnieks, kurš izdevis vairākas ievērojamas

grāmatas iz šiem arodiem, izdarījis daudzas ekspedīcijas
uz Lietuvas dažādiem vidiem, tāpat arī uz Inflantiju jeb
t. s. poļu Vidzemes latviešu apgabaliem, gan ar arķeoloģis-

kiem, gan ar etnogrāfiskiem un citiem zinātniskiem nolū-

kiem, un pastāvīgi strādā līdzi valodnieciskos un etno-

grāfiskos laikrakstos gan iekšzemes, gan ārzemēs, iegū-

dams sev lielus nopelnus caur nemitošu intereses modi-

nāšanu un uzturēšanu uz leišiem, viņu valodu, vēsturi un

etnogrāfiju un viņu neapskaužamo tagadni. Arī viena no
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latviešu avīzēm, «Dienas Lapa», varēja skaitīt cien. pēt-
nieku un laikrakstu par savu līdzstrādnieku, kurš sevišķi
uzcītīgi un ar ievērojamām sekmēm darbojās «D. Lapas»
«Etnogrāfiskā Pielikumā» 90. gadu sākumā.

Mēs, latvieši, Voltera kgm esam pateicību parādā it

īpaši par viņa pētījumiem Vitebskas latviešu katoļu apga-

balos; šo pūliņu auglis bija, kā zināms, liela grāmata iz

inflantiešu etnogrāfijas nomaļas latviešu folklora krāju-
miem. Diemžēl šī teicamā grāmata, kura sarakstīta krievu

valodā, nav tikusi pieejama mūsu plašākai publikai; viņa
būtu spējusi ievērojamā mērā modināt mūsu interesi par
aizmirstiem inflantiešu brāļiem un veicināt mūsu iepazī-
šanos un sakarā stāšanos ar viņiem.

Bet īstais Voltera kga darba lauks ir leišu pagātne un

etnogrāfija, un, cik plaši un daudzpusīgi viņš še darbo-

jies, rāda jau pat šīs nedaudzās brošūras. Blakus viņa ar-

ķeoloģiskiem pētījumiem ar sevišķu atzinību minams, ka

viņš aiz pagātnes nav aizmirsis tagadni un ievērojami
pūlējies — līdzās tik pazīstamiem slavofiliem kā profe-
sors Vladimirs Lamanskis, P. Pagodins, daudzinātam pub-
licistam kņazam Uhtomskim (avīzes «Peterburgskije We-

domosti» redaktoram un ķeizara Nikolaja II ceļojuma ap-

rakstītājam) — par labu latīņu burtu ievešanai priekš
leišu valodas, kas ir leišos jautājums no vislielākā svara,

jo līdz šim nebija pielaistas latīniski, tautai saprotami
drukātas grāmatas. Uz šo jautājumu tad arī zīmējas viena

no augšējām brošūrām: «Leišu ziņas».

Kā viens no galveniem, labākiem E. Voltera kga rak-

stiem būtu minams leišu tautas rakstnieka Nikolaja Dauk-

šas rakstu jaunizdevums, kurš tika sastādīts un paskaid-
rots no mag. E. Voltera kga un drukāts uz Pēterburgas
Zinātņu akadēmijas rēķina (1884.—1886. gadam). No šīs

grāmatas, kura priekš leišu valodas izpētīšanas ir no ļoti
liela svara, jo tā pieder pie visvecākām grāmatām leišu

valodā, diemžēl ir novilkti tikai 100 eksemplāru, bet viņu
var dabūt pirkt kā otro daļu no 53. sējuma akadēmijas
izdotos Записки, rakstu krājumos. Grāmatā atrodas arī

īsti interesantas piezīmes no Voltera par leišu valodas ta-

gadējām formām un par dažām ierašām.

«Kathechismas arba Mokslas kiekwienam krikszczionii

priwalus» saucas Daukšas grāmata, kura iznāca Viļņā
1595. gadā un pēc 10 gadiem bija jau izpirkta. Daukša

bija garīdznieks, canonicus et administrator Episcopatus
Mednicensis, iz vecas leišu muižnieku dzimtas. Kad viņš
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dzimis, nav vairs zināms. Viņš bijis viens no dedzīgākiem

kņaza Melhiora Ģedroica, Žemaitijas bīskapa, līdzstrād-

niekiem un domu biedriem, kuru iemīļotā ideja bija vēl

toreiz patstāvīgas, no poļiem neatkarīgas Liellietavas

valsts dibināšana. Šie vīri tika toreiz no poļiem nikni

ienīsti par savu leišu patriotismu un savu leišu politiku.
Šo leišu politiku veicinot, leišu kņazs Ģedroics piedalījās
arī pie sūtniecības uz Franciju.

Uzstādamies pret poļu pārvaldību, Ģedroics un Daukša

jau toreiz pieprasīja leišu valodai līdzīgas tiesības ar poļu
valodu. Daukša raksta cita starpā, ka nekur neesot tautas,

kas būtu tik rupja un niecīga, ka tai nebūtu triju dzimtu

un mantotu īpatnēju lietu: sentēvu zemes, dzimtenes pa-

rašu un savas valodas. Cilvēki visos gadu simteņos savu

pašu valodu runājuši un kopuši, devuši viņā likumus un

rakstījuši vēsturi. Kā uz piemēriem Daukša atsaucas uz

grieķiem un romniekiem и. c. un uz pašiem poļiem. Leišu

valodas novārtā likšana esot vainīga pie tautas zemā ga-

rīgā attīstības stāvokļa un pie mazās sparības. Ar nolūku

iiglītot leišus un izaudzēt iz viņiem derīgus locekļus Liel-

lietavai Daukša sarakstījis arī savu katķismu un «Postilla

Catholica» (1599. g.). Viņa valoda ir īsti leitiska un ļoti

bagāta vārdiem un formām; viņš ir daudzējādā ziņā pie-
līdzināms mūsu vecajam Stenderam, kura mērķi un re-

dzes aploks tikai nevarēja parādīties tik plaši.

Augšējā brošūrā «Leišu ziņas» tiek plašāk atstāstīta

šīs vārdnīcas drukāšanas bieži traucētā gaita. Jau 1887. g.

bijušas gatavas 10 drukas loksnes, 1895. g. pirmais sējums,

no burta А—Dž. Bet viņa darba uzsācēji nomira, 1896. g.

mira arī Jāņa Jušķeviča dēls Vitolds, kurš bija darbu tur-

pinājis. Turpināšanu uzņēmās bijušais Jelgavas skolotājs
Jablonskis (laikraksta «Vārpas» līdzstrādnieks 1891.—

94. g.). Tagad no vārdnīcas 15 gadu laikā — 1897. g. —

gatavas 420 lappuses, kuras tiks izdotas no profesora For-

tunatova (Maskavā), par 1. sējumu 2 rbļ. 50 кар.*
Iz «Leišu ziņām» pieminēšu vēl, ka laikā no 1864.—

1896. g. Krievijā iznākušas pavisam 25 grāmatas ar krievu

burtiem; tanī pašā laikmetā iznākušo grāmatu, laikrakstu

un avīžu skaits ārzemēs ar latīņu un vācu burtiem snie-

dzas līdz 700.

* Nelaiķis Andrejs Dīriķis tika atstājis diezgan tāļi apstrādātu lat-

viešu-leišu vārdnīcu; par šī ievērojamā rokraksta likteni nekas паи

tālāk zināms ticis. Rainis.



Dzīvu vēsturisku interesi modina arī piezīmes par leišu

burvjiem trešajā no minētajām brošūrām, kur plašāki ap-
rakstīta kāda raksturiskā burvju prāva un atstāstīts Rīgas
17. gadusimteņa jezuītu raksts par luterāņu burvjiem, kuri

noturējuši savas sapulces agrāk katoliskā Māras (tagad

Doma) baznīcā.

Mazāk vispārējas pievilcības ir piezīmēm par dievu

un upuru akmeņiem, bet viņu svars ir tas, ka viņas vei-

cina pareizu leišu mitoloģijas saprašanu, kuras vietā pie
mums diemžēl pat vēl šobaltdien plātās kāds fantastisks,

uz nekā nepamatots savārstījums.

Turpret jaunās dziesmu meldijas iz dzūku apgabala arī

nespeciālistam var būt patīkamas; pievilcīgi viņas salī-

dzināt ar latviešu meldijām. Visu meldiju ir 18; vairākas

no viņām tika nestas priekšā 1887. g. Pēterburgā Ģeogrā-
fiskā biedrībā.
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IFIĢENIJA TAURIDĀ

SKATU LUGA PIECOS CĒLIENOS NO VOLFGANGA GĒTES

TULKOJUMS NO ASPAZIJAS UN RAIŅA

lEVADAM

«Ifiģenija Tauridā» savā pirmveidā bija sarakstīta

prozā, ap 1779. gadu Veimāras laikā, kad Gēte savu jau-
nības «vētras un dziņu laikmetu» bija pārdzīvojis un bija
sācis meklēt sev citur klusākus un mierīgākus ideālus,
kurus viņš beigās atrada noskaidrotā klasicismā, sen-

grieķu mākslā un dzejā. Ka Gēte pats un viņa apkārtne
jau toreiz pielika lielāko svaru šai drāmai, tas parādījās

gadu pēc drāmas pabeigšanas, kad dzejnieka dzimšanas

dienā tika atvērts hercoga Kārļa Augusta jaunierīkotais
teātris Tīfurtā un uz skatuves bija redzams no kāda ģē-

nija nests Gētes vārds, kuram Minerva (mākslas dieve)
uzlika vaiņagu; bet mākoņos spīdēja liesmu burtos Ifiģe-

nija un Fausts, abi galvenie dzejnieka darbi.

Vēlāk, savā Itālijas ceļojumā, Gēte pārstrādāja «Ifiģe-

nijas» prozas tekstu, kurš vairs neapmierināja viņa dai-

ļuma prasījumus, jambiskos pantos. Sādā veidā šī drāma

vēl tagad skaitās par daiļāko Gētes dzejas darbu.

Vielu savai «Ifiģenijai Tauridā» Gēte smēlis iz sen-

grieķu slavenā traģiķa Eiripida lugas ar tādu pašu virs-

rakstu; bet Gētes apstrādājums ir pilnīgi patstāvīgs, viņš

senajā, skaistajā traukā ir ielējis gluži jaunu saturu. Viss

lugas sarežģījums un atrisinājums, visi vadošie motīvi,

idejas un domas, darbojošos personu raksturi ir pilnīgi
moderni un pat pretēji grieķu uzskatiem un toreizējiem

apstākļiem. Tātad luga nav nebūt vēsturiska tādā ziņā, kā

to parasti saprot, viņu daudz pareizāk varētu saukt par

fantāzijas drāmu. Gēte viņā tēlo, kā mūsu laiku cilvēces

ideāls izaudzis daudz augstāks un plašāks par grieķu

ideālu un ka skaidrā cilvēcība tikusi par augstāko jē-
dzienu un mērķi visiem mūsu centieniem, atmetot nost

mūžu aizspriedumus, kuri dibinājās uz iedomātām aug-

stākām pavēlēm, bet patiesībā ir tikai augļi no mūsu

vājās attīstības.



Drāmas galvenās domas ir augsti pacildinošas un mieru

nesošas sāpīgās šaubās: Aile menschlichen Gebrechen

sūhnet reine Menschlichkeit — visus cilvēka noziegumus
un trūkumus izlīdzina skaidra cilvēcība, ko cilvēks nozie-

dzas, to viņš arī var izpirkt; cilvēks nav tikai nevarīga,
niecīga un pate sevi nicinoša būte, kura nespēj sev pa-

līdzēties; cilvēks var stāvēt pats uz savām kājām un vi-

ņam jāstāv; ja viņš sasniedz pilnīgu, skaidru cilvēcību,

viņš sasniedz arī sevis paša glābšanu.
Kamēr Eiripida Ifiģenija ir viltīga un ļauna, modernā

sieviete ir patiesīga, laba un tomēr darbīgi spēcīga.
Orestu, kurš apkrauts ar briesmīga nozieguma lāstu, ne-

glābj vairs dieves Diānas pavēle no augšas, bet apskaidro
viņa dvēseles dziļumos modernās sievietes gara cēlums.

Ifiģenija ir pie Gētes arī grieķu maigāko tikumu izplatī-

tāja pie barbariem,

Gētes luga formas ziņā turpretim pilnīgi piemērojas
grieķu mākslas prasījumiem, cik tāļi tas iespējams mūsu

pārvērstos apstākļos. Par visu sacerējumu it kā izliets

dziļš noskaidrots miers, kurš jo neparasts izliksies katram,

kas pazīst mūsu dienu lugas ar viņu kaislo, neapmieri-
nāto cenšanos un darbību.
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DZIESMA PAR ĒRGLI

Še pasniedzam par jauno apdāvināto krievu rakst-

nieku dažas ziņas pēc viņa paša sarakstīta dzīves apraksta
krievu laikrakstā «Semja» (Ģimene); mēs ceram, ka Gor-

kija gandrīz amerikāniskais, grūtais dzīves gājums iekus-

tinās dziļu līdzjūtību priekš dzejnieka, kurš pats cēlies

iz tās šķiras, kuras nospiesto dzīvi viņš tēlo un kuru viņš

pats izbaudījis līdz padibeņiem. Raksturiskā tomēr priekš

viņa un viņa šķiras ir šī dziesma par ērgli, kurš tiecās

pēc gaismas un vaļības; tā viņš atšķiras no mūsu «na-

bagu» dzejniekiem, kuri prasa tikai līdzcietības un kuriem

to arī nevar liegt — taisns kritiķis.
«Es esmu dzimis 14. marta d. 1869. gadā,» raksta Gor-

kijs, «Nižņi-Novgorodas pilsētā, krāsotāja Vasilija Kaši-

rina ģimenē, no viņa meitas Varvaras un Permas pilsoņa
Maksima Peškova, pēc amata drapierētāja un tapsētāja.
No tā laika ar godu un bez traipekļiem nēsāju krāsotāju
cunftes piederīgā vārdu.»

Zēns tika kristīts uz Alekseja vārdu. Šo krustāmo

vārdu Gorkijs, pie pieņemtā vārda izvēlēšanās, pārmainīja

pret tēva vārdu: Maksimu. Tātad īstais vārds un pavārds
Maksimam Gorkijam ir — Aleksejs Maksimovičs Peškovs.

Zēns drīz tika bārenis. «Tēvs nomira Astrahaņā,» —

tā turpina Gorkijs savu dzīves aprakstu, «kad man bija

pieci gadi, māte nomira Kanavines slobodā (lielāks ciems).
Pēc mātes nāves vectēvs atdeva mani apavu magazinā;
tanī laikā es biju deviņus gadus vecs un ar vectēva palī-
dzību biju ielauzījies grāmatā pēc psalmiem. Iz magazinas

«puikām» es aizbēgu un iestājos par mācekli pie daiļkrā-

sotāja, — aizbēgu atkal un iestājos pie svētbilžu krāso-

tāja meistara, tad uz tvaikoņa par pavāra mācekli, tad

par dārznieka palīgu. Šādās darbībās es sadzīvoju līdz

piecpadsmitam gadam, visu laiku uzcītīgi nodarbodamies
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ar nepazīstamu sacerētāju «klasiskiem» rakstiem, kā,

piem., «Dujaks jeb nepārvarama uzticība», «Andrejs

Bezbailīgais», «Japantša» v. t. t, v. t. t.» (Apmēram tādi

pat «klasiski» ražojumi kā mūsu diemžēl pazīstamās «tau-

tas bibliotēkās».)

«Uz tvaikoņa, kad es biju par pavāra mācekli, uz manu

izglītību darīja lielu iespaidu pavārs Smurijs, kurš lika

man lasīt svēto dzīves gājumus, Ekarthauzenu, Gogoli,
Gļebu Uspenski,* Dimā vecāko** un daudzas brīvmūr-

nieku grāmatas. Līdz pavāram — es ne acu galā nevarēju
ieredzēt grāmatas un vispār katru apdrukātu papīru, ne-

izņemot ir pases.»

«Pēc piecpadsmitā gada man uznāca nikna kāre mā-

cīties; ar šo nolūku es nobraucu uz Kazani, domādams, ka

zinātnes tiek mācītas par velti katram, kas vien vēlas.

Izrādījās, ka tā nav parasts; tādēļ tad es iestājos kliņģeru

ceptuvē par trim rubļiem algas par mēnesi. Šis bija pats

grūtākais no visiem, kādos vien esmu mēģinājies.»

«Kazanē es tuvu iepazinos un ilgi dzīvoju kopā ar «bi-

jušiem ļaudīm»: lai lasītājs salīdzina «Konovalovu» un

«Bijušus ļaudis»***.

Es strādāju grīvā, zāģēju malku, nesu kuģu lādiņus
un, piemetināšu vēl to, lasīju visvisādas grāmatas, ar kā-

dām mani baroja labi ļaudis.»

Cik grūta dzīve bija Gorkijam šinī laikmetā, var no-

vērot no tā, ka 1888. gadā viņš izdarīja pašslepkavības
mēģinājumu, kuram, par laimi, nebija gaidīto seku; lode

noskrēja garām un aiztaupīja apdāvināto rakstnieku.

«Noslimojis tik ilgi, cik taisni bija vajadzīgs,» — tur-

pina Gorkijs, — «es sāku dzīvot priekš tā, lai nodarbotos

ar āboļu pārdošanu.»

Pēc nelaipnās Kazanas Gorkijs pabauda laimi Caricinā

(arī uz Volgas krasta), kur ieņem dzelzceļa sarga vietu, un

tad atkal parādās Nižņi-Novgorodā, lai izpildītu kara

klausību. Bet zaldātos Gorkiju tomēr nenoņem — «cau-

rumaini nav vajadzīgi» —, viņš kļūst še par bavāriešu

kvasu pārdevēju. Beigās daudz likstu pārcietušais «māl-

deru cunftes» loceklis nez caur kādiem liktens lēmumiem

* Abi pēdējie pazīstami krievu rakstnieki-beletristi.
** Dimā vecākais — pazīstams franču romānists un ātrirakstītājs.

*** Abi Gorkija stāsti, par kuriem tuvāki pārrunā «D. L-ā» rak-

stiens no A.
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ietiek par rakstvedi pie zvērināta advokāta Laņina. Tā ir

Gorkija dzīvē svarīga pārmaiņa.
Ari I. Laņins ir viens no visvairāk simpātiskiem cilvē-

kiem Nižņi-Novgorodā, kur viņš ir iemantojis cienīšanu.

Pie Gorkija likteņa viņš izrādīja dalību, kāda var būt

tikai tēvam.

«Viņa iespaids uz manu izglītību bija neizmērojami
liels» — kā paskaidro Gorkijs. «Viņš ir augsti izglītots un

cēla rakstura vīrs, kuram es visvairāk pateicības esmu

parādā.»

Kaut arī Gorkijam nez cik labi bija dzīvot pie Laņina,
kur viņš beigās atpūtās savā dvēseles dzīvē, bet viņu no

jauna vilināja staiguļa dzīve. Ne mazumu viņš izstaigā-

jies un izblandījies un izgājis krustiem šķērsiem vai visu

Krieviju. Kur visur viņš gan nav bijis, kādus darbus nav

strādājis, ko visu nav pieredzējis, nav dabūjis pārciest!
Par to var dot liecību jau viņa noveles «Čudra», «Čel-

kašs», «Molva», «Pilajs», «Izergils», «Mans ceļa biedris»,

«Vazaņķis», «Par ērgli» v. c.

Uz domām kļūt par rakstnieku viņu vispirms uzvedi-

nāja viņa pazīstamais А. M. X., «kuram», kā raksta Gor-

kijs, «es arī daudz esmu pateicības parādā».

Pirmais viņa sacerējums, kurš parādījās klajā, bija
stāsts «Makars Čudra», kas tika nodrukāts oktobra mē-

nesī 1892. vai 1893. gadā avīzē «Kavkaz». Staigulība to-

laik Gorkiju bija novedusi uz Tiflisu, kur viņš strādāja

dzelzceļa darbnīcās. Atgriezies uz savu dzimtenes pusi,

Gorkijs sāka ievietot savus sacerējumus Volgas piekras-
tes avīzēs. Varbūt arī še, viņam vēl jaunā rakstniecības

arodā, būtu sākusies priekš Gorkija vesela rinda — savā

ziņā — klaidojumu, ja nebūtu bijis laimīgs gadījums.

«Nižņi-Novgorodā 1893—94,» — kā stāsta Gorkijs, —

«es iepazinos ar M. K. Koroļenko* kgu, kuram man jāpa-
teicas par to, ka iekļuvu «lielajā literatūrā». Viņš ļoti
daudz priekš manis darījis, uz daudz ko man aizrādījis,
daudz ko mācījis.»

Pirmais Gorkija sacerējums, kurš tika nodrukāts lielā

žurnālā (mēnešrakstā), bija «Čelkašs»; tas caur Koroļenko

gādību ietika žurnālā «Ruskoje Bogatstvo». Šis stāsts iz-

šķīra Gorkija likteni.

* M. K. Koroļenko — pazīstams krievu beletrists, tagad «Ruskoje

Bogatstvo» redaktors.



«lerakstāt par to, visādā ziņā ierakstāt» — saka patei-

cīgais māceklis — «ka Gorkiju mācīja rakstīt Koroļenko,

un, ja Gorkijs maz pārņēmies no Koroļenko, tad tur ir

vainīgs Gorkijs. Rakstāt tā: pirmais Gorkija skolotājs bija
zaldāts — pavārs Smurijs, otrais — advokāts Laņins, tre-

šais — K„ cilvēks, kurš stāv ārpus sabiedrības, cetur-

tais — Koroļenko.»
Ar to beidzas Gorkija pašbiogrāfija.
«Vairāk,» viņš saka, «negribu rakstīt. Es esmu uztrau-

cies un aizkustinājies, atceroties šo cēlo cilvēku.»

Pieminēsim vēl, ka vairāki Gorkija sacerējumi tulkoti,

arī ievietoti «D. L-as» sestdienas feļetonā.*

* Līdzīgu raibu dzīves gājumu kā Gorkijs var uzrādīt, piem., mūsu

dzejnieks Kārlis Puriuš Amerikā.
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SKATI IZ ČIGĀNU DZĪVES

HENRY MURGER: SCENES DE LA VIE DE ЮНЕМЕ

lEVADAM

«Skati iz čigānu dzīves» ir viena no visvairāk lasītām

«grāmatām Francijā, kur iznāk tik daudz grāmatu un kur

katra jauna grāmata atrod tik daudz lasītāju, ka mēs to

grūti varam iedomāties. Un tomēr šis romāns jeb, parei-
zāki, šī jautro stāstu virkne nav vairs jauna grāmata —

viņa pirmo reizi ir jau 1851. g. iznākusi, — bet aizvien

jauni izdevumi no viņas nav pārstājuši iznākt līdz pat

pēdējam laikam.

«Skati iz čigānu dzīves» ir viena no pievilcīgākām un

dīvainākām grāmatām, kādas jebkad tikušas rakstītas. Vi-

ņas humors ir apburošs. Viņa frančiem ir gandrīz tas, kas

angļiem Dikensa «Pikviķieši» ar savu nemirstamo hu-

moru. Viņa līdzinājās puķu dobei pavasarā: starp rozēm

un neaizmirstelītēm šur tur rēgojas zāles kušķis, un pār

visu pāri humoristiskās asprātības saule izlej savu žilbi-

nošo gaismu.
Miržejs ir jaunības dzejnieks, un viņa humors un as-

prātība, un joki nav izmocīts joku lugu ražotāju humors,

kāds parādās franču vodviļos, kuri tiek ražoti lielrūpnie-
ciskos rakstniecības veikalos. «Veikals» ir tas vārds, kurš

katrai īstai «jaunībai», un Miržejam sevišķi, visvairāk

svešs. Viņš savā mūžā nekad nav bijis veikalnieks nedz

rakstniecībā, nedz dzīvē. Iz tā vien jau saprotams, kāds

bija viņa mūžs — viņš pats reiz saka: «Mūsu eksistence

ir līdzīga dejas dziesmai iz vairākiem pantiem: drīz iet

labi, drīz iet ļauni, šodien labāk, rīt ļaunāk — bet gala

pantiņš aizvien paliek tas pats: — «Vārgs un posts! Vārgs

un posts!»» Un, kas danco pēc šādas dejas dziesmas ar

negala gala pantiņu, tas nedanco pārāk ilgi. Tā arī Mir-

žejam pienācās mirt tikai 38 gadus vecam, — liktens žē-

līgi gādāja par to, ka «jaunības dzejnieks» lai nepaliktu

pats vecs.
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Kaut gan Miržeja «Skati iz čigānu dzīves» rakstīti jau
vairāk nekā pus gadu simteni atpakaļ, viņi tomēr liekas

it kā iz vakardienas smelti. Šie dīvainie «čigāni», t. i., na-

baga mākslinieki, gleznotāji, rakstnieki v. t. t, ir arī savā

ziņā «baskājieši», gara baskājieši, — tuvi radi, piem., mo-

dernajiem Gorkija baskājiešiem. Bet, kamēr nemācītie

rokdarba baskājieši pie Gorkija mīlē rādīties nereti ro-

mantiskā gaismā un grūtsirdīgi prātot, tikmēr Miržeja

«čigāni» — mākslinieki un prātnieki nezina nekā no prā-
tošanas un romantiskas ietērpšanās, viņi grūto dzīvi, kurā

ir iespiesti, dzīvo smiedamies ar tik daudz humora, cik

vien ir iespējams.

Nav nevienas lapas puses, gandrīz nevienas rindiņas
šinīs čigānu dzīves skatos, kura nesmietos, un tomēr Mir-

žejs arī še ir stingrs reālists, viņa reālisms galu galā iznī-

cina visus poētiskos sapņus; viņš pats citos savos sacerē-

jumos aiziet līdz pesimismam, bet ejot viņš smejas. Reā-

liem jābūt viņa skatiem jau tādēļ vien, ka viņš visus savus

sacerējumus rakstīja pēc patiesas dzīves un patiesiem no-

likumiem. Viņš visus savus varoņus dzīvē tiešām pazina,
bieži viņš pats sevi tēlo kādā no personām, tā, piem.,
Rūdolfs ar trejkrāsaino bārdu, ar slaveno zilo, t i., melno,

fraku — ir Miržejs pats. Visu čigānu galējo postu viņš
ir pats līdzi izbaudījis lielākā mērā nekā jebkurš cits, ne-

kad viņš nav kļuvis bagāts vai arī tikai pārticis, viņš mira

bezmaksas slimnīcā «Maison Dubois», viņa pēdējā rakstu

rindiņa bija: «Es būtu labāk vēlējies ietikt «Saint-Louis»

slimnīcā, tur es justos vairāk mājās!» Tiešām viņš tik

bieži gulēja Saint-Louis slimnīcā, ka ieskatīja to par sa-

vām mājām. Miržejs bija ticis īsts «čigāns», viņš no čigā-
mbas nespēja atrauties kā krievu slavenais «baskājictis»,
kurš tagad laikam nekad vairs neies basām kājām, ja var-

būt netiks par Kneipa cienītāju.
Iz Miržeja dzīves gājuma minēsim tikai dažus nedau-

dzus skatus. Dzimis viņš ir 1822. g. martā vai aprīlī, —

tādi gadījumi pie čigāna palaikam nemēdz būt skaidri

zināmi. Viņa tēvs bija skroderis un reizē namnieks, kurš

nekad no dēla rakstīšanas lielas lietas neturēja un galā

padzina dēlu iz mājas. Miržejs izglītojās pats cik varē-

dams, bija par skrīveri, rakstīja, piem., kādā bērnu avīzē

un badojās. «Čigānu dzīvi» viņš pirms apstrādāja kā

drāmu, šī drāma un viņa dzejas palīdzēja viņam ielauzties

lielākos laikrakstos. «Skati iz čigānu dzīves», sakopoti

grāmatā, padarīja viņu par slavenu vīru ne vien Francija,



bet visā Eiropā. Daudz materiāla labuma viņš nemācēja
sev iegūtiz tā. Viņš tālākos darbos gan sāka attīstīties

(piem., «Ūdens dzērājos»), bet publika viņu spieda atpa-

kaļ pie viņa īpašā priekšmeta — «čigāniem», kā jau pub-
lika visur grib ar varu redzēt tikai «speciālistus». Miržejs
paklausīja, un viņa galvenais darbs palika «Skati».

Miržejs mira 28. janvārī 1861. g.; bēres bija neredzēti

lieliskas: ministri, ierēdņi, zinātnieki, rakstnieki, studenti

un neskaitāmi ļaužu pulki pavadīja jaunības dzejnieku iz

bezmaksas slimnīcas uz kapiem — greznos līķa ratos.
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IZ GĒTES JAUNĀM DIENĀM

LITERĀRISKS ATSKATS

Gēte ir dzimis 1749. gadā Frankfurtā pie Mainas —

28. augusta pusdienā taisni pulksten 12 zem laimīga zvaig-
žņu stāvokļa, kā viņš pats pavēsta. Ar pilnu vārdu viņš
saucas Johans Volfgangs. Viņa tēvs bija bagāts pilsonis»

nēsāja titulu «ķeizarisks padomnieks» un piederēja pie

ievērojamākām un augstākām ģimenēm, tā sauktiem pat-
riciešiem.

Viņa zvaigznes arī tiešām bija laimīgas, jo materiālu

trūkumu dzejnieks Gēte visā savā mūžā nav pazinis. Viņš

pieder pie laimes lutekļiem, kādi reti sastopami un mūsu

laika dzejniekos jo retāk. Krievu lielākais un visvairāk

daiļjūtīgais dzejnieks Puškins, kurš tik daudzējādi un arī

šinī ziņā Gētem līdzīgs, tomēr savu gaitu nenobeidza bez

ciešanām. Viņš dabūja galā baudīt ir trūkumu, ir dvēseles

neapmierību un dzīves apnicību. Viņš tika lauzts, un viņa
harmoniskā dzīve izskanēja — neskaņā.

Gēte ne velti tiek saukts par olimpieti; kā grieķu jaut-

rajiem un bezbēdīgajiem dieviem, viņa mūžs bija jautrs
un spožs, pilns spēka un svabadas attīstīšanās spējas. Tik

plaši un brīvi, tik vispusīgi un pilnīgi gan reti kādai indi-

vidualitātei ir bijusi izdevība attīstīties un izdzīvoties.

«Daba gribēja redzēt, kā viņa izskatās, un viņa radīja
Gēti,» saka Heine, un tiešām Gēte bija tik daudzpusīgs
kā daba, kurai viņš tik kaisli līdzi juta, kuru viņš tik kar-

sti mīlēja un kuru tik dziļi saprata. Par to arī daba sau-

dzēja šo savu gluži sevišķo radījumu kā vēl nevienu citu,

aiztaupīdama tam visas pārmērīgās cīņas, kuras cilvēku

ne vairs paceļ, bet salauž.

Dzejniekam savā mūžā nekad nav bijis pārāk daudz

jācieš no pretinieku uzbrukumiem, jo tā saukto «Kseniju
cīņu» (epigrammas pret tā laika neievērojamiem dzejnie-
kiem un kritiķiem) nevar uzlūkot par ciešanu «idejas dēļ».
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Nekur tam nebija jāuzstājas par saviem uzskatiem un

pārliecību. Augsti aizgādņi un aizrunātāji tam stāvēja
visur pie sāniem; kur viņš gāja, viņš uzvarēja, zobena

nepacēlis. Tikai to viņš uz mūža beigām grūti sajuta, ka

mācītie vīri speciālisti neatzina viņa zinātniskos pētīju-

mus, kad viņš paredzēdams staigāja tos nākotnes ceļus,
kurus vēlāk atklāja Lamarks, 2ofroā un galīgi angļu lie-

lais dabas pētnieks Darvins. Citādi Gēte, ārēju apstākļu

pabalstīts, varējis arvien attīstīties taisnā līnijā uz augšu,

un tādēļ viņa persona un dzīves gaita ir tik pievilcīga.
Reti par kādu jaunlaiku rakstnieku ir sarakstīta tik

liela literatūra visās valodās kā par Gēti. Viens no ievē-

rojamākiem darbiem par Gētes dzīvi un rakstiem arvien

vēl paliek angļu Luisa darbs (vāciski: George Henri Le-

ves Gothes Leben und Schriften). No citām daudzām bio-

grāfijām var aizrādīt uz Fīhofu Gedeki, vēl uz Kuno

Fišeru un Vitkovski, jo ievērojamiem rakstiem par

«Faustu» un, visjaunākā laikā, uz Hermaņa Tirka apskatu

par «Faustu», kurš šo literatūras problēmu mēģina aplūkot

jaunā gaismā.

Gētes dzimtene — Frankfurtā р. M. ar savu plašo tirdz-

niecību, bagāto un kustības pilno dzīvi, lieliem ikgadīgiem
tirgiem, vēsturiskiem pieminekļiem deva mundrajam zē-

nam dažādākos iespaidus, modināja viņu uz novērošanu

un pildīja viņa garu un fantāziju ar bagātu saturu.

Vecā pilsēta paliek ar viņu cieši saaugusi; tā visai

«Fausta» pirmai daļai un it kā dzejnieka dzīvei pašai dod

pamata krāsu. Vecmodes drūmie, miglā tītie torņi un

vaļņi, — zemā, šaurā istaba modina Faustā ilgas pēc da-

bas un ziedoņa. Tāļākos skatos mēs redzam Frankfurtas

pilsoņus aiz pilsētas vārtiem pastaigājoties pavasara gaisā.
Arī aizgrābjošā, savā ziņā vienīgā Grietiņas traģēdija
«Faustā» norisinājās Frankfurtas mūros un priekšpilsētā.

Grietiņa pati nav izdomāta persona, bet no dzīves norak-

stīta īsta frankfurtiete. Gēte, vēl tikai 15 gadu vecs jau-
neklis būdams, iemīlējās kādā Frankfurtas jaunavā, ar

vārdu Grietiņa, kura bija no zemākas kārtas nekā viņš
un vecāka par viņu. Grietiņas tēls dziļi iespiedās dzej-
nieka sirdī un apskaidrotā veidā dzīvo viņa «Faustā»,

kurš ne bez iemesla var tikt saukts par Gētes gara bio-

grāfiju.
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Arī Frankfurtē vēl jaunās dienās tiek modināta nā-

kamā dzejnieka attēlošanas dziņa, — to dara gluži ārēji

gadijuma apstākļi. Septiņu gadu kara laikā Frankfurtā

bija iegājis franču garnizons — un Gētes tēva namā ap-

metās «karaliskais leitnants» grāfs Torans, kurš bija liels

mākslas un teātra cienītājs un daudzu ievērojamu gleznu

īpašnieks. Viņa uzdevumā Frankfurtā strādāja māksle-

nieki, ar kuriem satikās jaunais Gēte; še ari tika uzvesti

franču slavenāko drāmatiķu darbi un mākslas saprašana,
smalka garša, mīlestība uz daiļu tika iedvestas bērna dvē-

selē.

Visiem šiem bagātajiem iespaidiem pievienojās vēl

saprātīga un rūpīga audzināšana, sevišķi no tēva puses,
kurš lūkoja modināt dēlā pašdarbību un lika lielāko svaru

uz domāšanas attīstīšanu, lai tā uzturētu līdzsvaru pret

fantāziju, kura kupli uzplauka apdāvinātā bērnā. Gēte tā

bija jau agri sargāts no Helderlīna un Lenava likteņa,
kuri aiz gara fantāzijas pārmērībām, neatrazdami savus

ideālus dzīvē, beidza savas dienas gara tumsā. Kaut gan

zēna atmiņa netika mazāk darbināta nekā ražotāja dar-

bība, tomēr viņš jau pašā jaunībā, piemēram, rakstīja

septiņās valodās.

Gētem nav bijis pašam ar pūlēm jāizglītojas, kā, piem.,

pat Puškinam, nemaz neskaitot rakstniekus iz zemām šķi-
rām mūsu laikos. Vecāku aizgādīgā mīlestība, ārēji lai-

mīgi iespaidi un apstākļi, tā laika gars bija tās grācijas,
kas stāvēja pie viņa šūpoļa un viņu loloja. Tās viņu sar-

gāja kā tīrskaņotu instrumentu un padarīja par vīru ar

to harmonisko visu spēku izglītību un individualitātes pil-

nību, kāda bija seno grieķu ideāls.

Mēs pie Gētes bērnības pakavējāmies ilgāk, tādēļ ka

šie jaunības laimīgie iespaidi manāmi cauri gandrīz visā

tālākā viņa dzīvē. Minēsim še ari vēl kādu no viņa pir-

majām bērnu atmiņām, kura neizdzēšami palika viņa dvē-

selē un atsaucās viņa lielākā darbā «Faustā»: vecmāte

dāvāja viņam leļļu teātri, kurā starp citiem gabaliem at-

radās arī pazīstamā Fausta luga, sastādīta pēc angļu rakst-

nieka Marlova traģēdijas. Tātad jau no mazām dienām

Gēte fantāzijā dzīvoja kopā ar Faustu, viņš ielēja viņā

savas jūtas; pats attīstīdamies, kopoja viņā savas bagātās

un dziļās domas un nemanot saauga kopā ar šo visa sava

mūža darbu.

Pēc teicamās mājaudzināšanas Gēte sešpadsmitā gadā

(1765. g.) aizgāja uz Leipcigas augstskolu studēt tiesas
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zinātnes. Bet ne juridiskie, ne filozofiskie, ne vecā Gel-

lerta literārvēsturiskie priekšlasījumi nespēja apmierināt
viņa straujo, vienmēr pēc jauniem un stipriem iespaidiem
tvīkstošo garu. Kā atmiņa iz Leipcigas viņam paliek prātā
Auerbaha pagrabs ar savu Fausta gleznu un garlaicīgās
un nedzīvās profesoru amata gudrības, kuras viņš vēlāk

izzobo Mefistofeļa sarunā ar skolnieku, uzstādīdams tām

pretī lielisko un plašo uzskatu uz zinātni, kas nešķiras no

dzīves.

Atgriezdams muguru sausajām zinātnēm un nodarbo-

damies tikai ar daiļniecības studijām, Gēte metās ar de-

dzību Leipcigas (toreizējās vācu «sīkās Parīzes») smalkajā

saviesīgajā dzīvē, kura tika pilnīgi pārvaldīta no franču

paraugiem. Pašulaik ir rokoko laikmets ar savu lokano

piemīlību, māksloto, nedabisko garšu, savām parūkām un

saskrullētām, sīkām jūtiņām — vecās feodālās kārtības

atspulgojums.

Gēte, kurš vienmēr ļoti viegli padodas ārējiem iespai-
diem, ātri piemērojas savai apkārtnei un — pēc savas

dabas: visu piedzīvoto, priekus un sāpes dzejā aptvert, —

sacer pēc franču paraugiem zem Vīlanda «Muzariona»

iespaida divas drāmas (Laune des Verliebten, Mitschul-

digen), kurās kā spogulī var redzēt viņa toreizējo seklo

dzīvi un uzskatus. Gēte pats dēvē visas savas dzejas par

«gadījuma dzejām» un «daļām no lielās atzīšanās». Leip-

ciga būtu pilnīgi nomākusi visu faustisko Gētes dabā, un

viņš pats sevi nekad nebūtu atradis, ja atkal ārēji laimīgi

apstākļi nebūtu viņam piepalīdzējuši izrauties uz lielāku

dzīvi.

Slims miesās un dvēselē viņš pēc trim gadiem

(1768. g.) atgriežas savās tēva mājās; viņš jūtas garā ne-

apmierināts, nospiests, grūtsirdīgs un še mājās padodas
kādas vecākas jaunkundzes f. Klettenberg iespaidiem.

Viņi nogremdējas mistiskos reliģijas jautājumos; sāk no-

darboties līdzi kādam ārstam ar maģiju; tic, ka tas viņus

izdziedējis ar maģiskiem līdzekļiem; studē maģiķus Para-

celzu, Helmontu; lasa noslēpumainas kabalistiskas un al-

ķīmistiskas grāmatas un izdara dažādus eksperimentus, tā

ka pat ar savu dzīvi tuvojas tautas teiku magusam, kuru

vēlāk tēloja savā lielajā traģēdijā.
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Jaunība tomēr drīzi pārvarēja šo slimīgo stāvokli, un

1770. gadā tēvs sūta Gēti uz Strasburgu nobeigt studijas.
Še viņam atveras gluži jauna dzīve, kas modināja viņa
īsto, spēka pilno, uz lielumu un plašumu izejošo indivi-

dualitāti, dzina to uz āru izlauzties un uzplaukt visā pil-
nībā. Še viņš atrada priekšā biedrus, kuri ar sparu līdzi

jaunai dvesmai iz Francijas bija sacēlušies pret visu veco

omulību un piemīlību — ar viņu nedabiskiem, dzīvi no-

kaujošiem iespaidiem un žņaugiem.

18. gadu simteņa 70. gados saimnieciska attīstība viņ-

pus Reinas upes bija tik tālu aizgājusi, ka iesākās varena

pārvēršanās ari visos no viņas atkarīgos gara darbības

arodos: zinātnēs, mākslās, dzejā, audzināšanā utt. Bija iz-

kūņojusies jauna ražošanas kārtība, un dzima naudniecī-

bas laikmets, kapitālisms, kurš veda gaismā un pie varas

jaunu — t. s. trešo šķiru. Jaunais laikmets visu jaunināja.
Gara darbībā un vispirms lielo prātnieku domās un

rakstos ražošanas kārtības pārvēršanās attēlojās kā «va-

ras» un «netaisnības» laušana (feodālisms jau dibinājās uz

«netaisniem», piespiestiem klaušiem, un jaunai uzplauk-
stošai manufaktūrai vajadzēja «brīvu» roku, kas varēja
strādāt viņas «brīvo darbu»); šo «roku» «brīvlaišana» bija

pirmais sadzīves prasījums, kurš bija viens — ar klaušu

kungu atcelšanu. Tiem līdzi vajadzēja krist visai viņu sis-

tēmai, «visai ideju virsbūvei». Tas viss bija jaunai, plauk-
stošai kārtībai pretīgs, kavējošs, tādēļ «netaisns», «neda-

bisks».

Vajadzēja atgriezties pie īstās taisnības, pie īstās da-

bas, jo dabā vien viss glābiņš. Šo dabu vajadzēja izlobīt

iz visa laiku laikos no ļaudīm mākslīgi, pretdabiski uz-

celtā; to spēja izdarīt, pēc tā laika domām, vienīgi prāts,
kurš tad arī tika celts par vienīgo, galīgo soģi. Rusojs
(J. J. Rouseau) pacēla savu vareno balsi: «Retourner ā la

nature!» — «Atgriezies atpakaļ uz dabu!» Ar prāta palī-
dzību jāceļ dabiska satversme cilvēku sabiedriskai dzīvei,
ar prāta palīdzību «jaunā cilvēce» jāaudzina dabiskā kārtā

uz dabisku sabiedrību (sal. romānu: Emīls). Rusojs atmet

visu veco dzīvi, veco mākslu un dzeju, jo tās nav dabis-

kas. Voltērs «pestī cilvēci no plēsīgā zvēra» (reliģiskās
dogmas), kā pats saka, un brīnās, kad viņam iebilst: «Ko

tad viņš dodot tās vietā?»
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Rusoja domas, pašas — laika produkts, top par dzenuli

un cēloni: 1789. un 1793. gada darbinieki runā visi ar

Rusoja muti. Lielā pamata doma: atpakaļ uz dabu, taisnību

un brīvību — iet cauri visās tā laika parādībās, tāpat kā

vēlākos laikos evolūcijas un saimnieciska monisma domas.

Arī Vāciju aizsniedza šīs domas, bet, tā kā viņa saim-

nieciski nebija vēl tik tālu attīstījusies, tad tās parādījās
pa lielākai daļai tikai zinātnēs, mākslā, dzejā un audzinā-

šanā, sabiedrībā un politikā. Jaunās domas vēl neatstāja
dziļāku iespaidu tautā, kura tikai pus gadu simteni vēlāk

tik tālu nogatavojās. Bet mazākā mērā jau tolaik še nori-

sinājās turpmākās attīstības cīņas piemērs, un Gētes per-
sona un dzīve ir pilnīgi tipiskas priekš vācu trešās šķiras.

Gēte ir it kā paraugs un viņas augstākais un labākais

ražojums: viņa individualitāte savā pilnīgumā, noslēgtībā
un skaidrībā ir it kā «pilsonības» personifikācija. Un šī

viņas dzejnieka lielākais dzejojums «Fausts» ir arī visas

trešās šķiras ideāls. Pēc viņas ideāla ir apspriežama viņa

pati — un viņas pastāvēšanas tiesības.

Gētes biedri Strasburgā bija aizkustināti no Aizreinas

ideju lēna noviļņojuma un sacēlās dzejā pret veciem liku-

miem un parašām, atsaukdamies uz «dabiskumu», oriģina-
litāti, brīvību, tāpat kā priekš mākslas jau agrāk Vinkel-

manis un Lesings bija meklējuši jaunus likumus — «dabā».

Pedagogi Bazedovs un Pestalocijs dibināja savas audzi-

nāšanas mācības uz Rusoja idejām un «dabu».

Šis jaunais dzejas laikmets tika saukts par «Sturm- und

Drangzeit» («vētras un dziņu laiks») pēc Kliņģera drāmas

jeb par «oriģināl- un spēka ģēniju» laiku. Klingers, Lenčs,

F. Millers, Šūberts, tad Herders, vēlāk Gēte, Sillers bija

viņa priekšstāvji. Patības neaprobežota brīvība, visu vecu

aizspriedumu un spaidu apkarošana — dzejas, sadzīves,

morāles laukā — bija viņu mērķis; Gēte pats šo laiku

sauc par «prasošo laikmetu», «die fordernde Epoche».
Toreiz bija trešās šķiras «jaunās dienas», un viņa vēlāk

līdz ar «slepenpadomnieku» Gēti sprieda ļoti nelabvēlīgi

par savām «jaunības pārgalvībām». Bet toreiz «bija ticība

uz dabukā jauna vēsts izgājusi no Rusoja ugunīgās mēles

un bija darījusi uz visu toreizējo pasauli īsti maģisku

iespaidu, kuru mēs tagad nevaram vairs ne iedomāties»,

saka Kuno Fišers. «Sacelšanās pret visas laika attīstības

nedabiskumu Vācijā it kā vētra atrāva segu no censīgās

paaudzes prāta un jūtām, un sāka plosīties lielais negaiss,

kurā lielākais ģēnijs meta ugunīgākos zibeņus, sagrau-
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daros satrunējušo nespēku un skaidrodams pietvīkušo
gaisu. Šis lielākais ģēnijs bija Gēte, un šis ugunīgākais
meteors viņa «Fausta» pirmā daļa. Viņa ir no visiem vēt-

ras un dziņu laika ražojumiem varenākā, lieliskākā vn

ugunīgākā dzeja. Te ir viņas svars un pastāvīgi dedzino-

šais iespaids.»
Jaunības un spēka spars šinī dzejā aizkustina arī tagad

vēl uz priekšu ejošo jaunību, kamēr vecai paaudzei viņa

vairs «neder uz famīlijas galda».
Fausta dzejas ideja zem Strasburgas laika uzskatu

iespaidiem tiek iekustināta Gētes garā, pārdomāta un da-

žas dzejas daļas uzrakstītas. Arī dzejas priekšmets Fausts

nav Gētes paša izvēlēts, bet tiek viņam dots no tā laika.

Toreiz Fausts bija iemīļots temats, kuru apstrādāja arī

Klingers, Fr. Miliers v. c, vēl agrāk Lesings, «vētras un

dziņu laika» priekštecis vācu literatūrā. No šī paša lielā

laika tiek arī iekustināta Gētes «Geca» dzeja, kurā ievē-

rojama persona cīnās par viduslaiku zemnieku tiesībām;
še arī tiek nodomāts drošais «Prometejs» un «Satvros».

Lieli, droši, jauni nodomi vispār ir šim laikam rakstu-

riski. Šinī laikā sajūsminājās priekš lieliem darbiem un

lielām personām, bet arī — priekš lieliem vārdiem. Lieli

moderni darbi vēl nav iespējami sīkajos vācu apstākļos,
saimnieciskā dzīve še vēl ir feodāla, tauta vēl nav modu-

sies, — un tādēļ jaunā paaudze, «oriģināl- un spēka ģē-

niji» («Original- und Kraftgenies»), kurai atļauts tikai

rakstniecības lauks, kura citādos apstākļos būtu metusies

uz praktisko darbu, izkliedē savus spēkus «nevaldāmā iz-

dzīvē», niecīgā protestā pret paradumiem saviesībā, mek-

lētā oriģinālībā, meklētā skanīgā runā, jā, pat neparastā,
mākslotā — apģērbā.

Cik dīvaini pēdējā piezīme ari neizklausās, bet vēsturē

apģērbs pastāvīgi parādās kā sevišķu pārliecību, centienu,

partijas ārēja zīme, piem., Zviedrijā cepuru (demokrātu)
un gardibeņu (aristokrātu) partijas. Puškins nēsā kā bai-

ronists austrumnieku kostīmu, kā tautībnieks — krievu

zemnieku apģērbu. Uz Puškinu še sevišķi aizrādu, jo viņa

laiks daudzējādā ziņā līdzīgs Gētes jaunības laikam.

Sīkie, nabadzīgie vācu apstākļi, kas jauniem spēkiem
atļāva tikai aprobežotu darba lauku, — kas nospieda vi-

ņus nekustībā, bija vainīgi, ka šie jaunie spēki panīka bez
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laika, tika sīki un sekli. Tikai retām lielām individualitā-

tēm izdevās pretī atstāvēt, bet arī viņas visas bez iz-

ņēmuma, ģeniālais Gēte, tāpat kā Herders un Šillers,

galā tika tomēr pārvarētas no pelēkās ikdienības un vācu

filistrības.

Še ir griezīgs piemērs, kāda vara ir ražošanas kārtībai

un cik maz «ģēniji vada vēsturi». Bet «vētras un dziņu
laikam» tomēr savs svars, jo viņš deva paraugu un saga-

tavoja ceļu lielākai nākotnei. Gēte pats saka: «Manas titā-

niskās idejas bija tikai gaisa tēli, kuri parādījās iepriekš
nopietna laikmeta it kā «spoki».»

Jaunā Gētes biedri Strasburgā, kuru «nepiederīgās»
domas bija it kā no zibens novadītāja novadītas un pada-
rītas nekaitīgas, savā dzejas protestā atsaucās uz lieliem,

ģeniāliem dzejniekiem pretī toreizējai vācu dzejas seklī-

bai, omulībai un mākslotībai; lielie paraugi bija Šekspīrs
un Homērs, kuru dzeja vistuvāk «dabai». Lesings pirmais
uz viņiem bija aizrādījis savā «Hamburgas dramaturģijā»,
un 1772. g. iznāca viņa drāma «Emīlija Galoti», kura bija
sacerēta šo paraugu garā.

Bet vēl lielāku sajūsmu uz jauno paaudzi atstāja Her-

ders ar saviem fantāzijas un sajūsmas pilnajiem rakstiem

un ar savu personu. Gētes dzīvē satikšanās ar Herderu

Strasburgā bija, kā viņš pats atzinās, svarīgākais noti-

kums, kurš viņa gara un rakstura attīstībai deva palie-
košu virzienu. Herders bija tikai piecus gadus vecāks par

Gēti, bet daudz piedzīvojis un patstāvīgi pārdomājis; ar

plašiem un jauniem uzskatiem uz poēziju, mākslu, vēsturi,

filozofiju.

Herders atvēra ar saviem rakstiem īstas poēzijas sapra-

šanu; rādīja, ka dzeja nav tikai t. s. izglītoto šķiru dzimt-

īpašums un rotāšanās priekšmets, bet visas tautas un visu

tautību piederums; ka viņas avots ir tautas uzskatos un

jūtās un ka īsta poēzija ir dabiska un raksturiskā; viņš cil-

dināja dabiskās tautas dziesmas pretī mākslas dzejai; vē-

lāk 1778. gadā izdeva «Tautu balsis dziesmās», dažādu

tautu dzeju krājumu; ieteica Osianu (kādu dziedājumu
Gēte tulkojis savā «Verterā»), austrumnieku, ebreju dzeju,
Homēru, Šekspīru. Arī še visur ir pamata domas tās:

daba pārāka pār mākslu, pirmdaba pret nedabiskumu!

(Urnatur wider Unnatur), tas pats: «retourner ā la na-

ture» kā 1793. g., tikai kluss sāņu noviļņojums.
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Gēte uzņem sevī ar kāri šo lielo poēziju, un viņā

pašā pamostas spēks un uguns. No šā laika sākot, viņš

dzejo tikai to, ko garā pats piedzīvo. Starpsiena starp

fantāziju un patiesību, dzeju un dzīvi krīt, un abas sa-

vienojas viņā kā reti kādā jaunlaiku dzejniekā. Viss, ko

viņš redz, viss, ko viņš jūt, viņam top par dzeju; viņš

pats par sevi varēja sacīt: «Man bija līdzeklis, kurš man

ik reizes palīdzēja, tas bija: iespēja ārējo dzīvi pārvērst

par poēziju.» Visi iespaidi stiprina viņa dzejisko spēku.
Milziskā Strasburgas minstera (baznīcas) uzskats at-

ver viņam gotisko būves mākslu, kurā viņš dziļi saprot
lielo gara dziņu, kas pret debesīm sniedzas, un patieso
mākslu, kas meklē raksturisko. Tā ir tā pati māksla, tā

pati dziņa uz lielumu un uz augšu, kura viņu aizgrābj

Šekspīra poēzijā, «kurš viņa eksistenci paplašinājis par

bezgalību».

Šinī laikā viņu saista mīla uz Frideriki Brion, Zēzen-

heimas mācītāja meitu, un laimīgā idilla rada viņa vis-

dziļāk sajustos dzejoļus; viņam nepiemīt vairs nekas no

agrākām mākslotām jūtām, un brīvi un plaši izlejas dzejā
viņa kaislība.

Tagad dzejnieks ir pats sevi atradis un sajutis. Viņš
ir atgriezies uz dabu kā uz savu dzimteni, it kā pazudu-
šais dēls atnācis tēva mājās.

Rasmīgākais dzejiskas darbības laiks Gētem tagad
iesākas.

Viņš Strasburgā ir pabeidzis savas juridiskās studijas
ar doktora grādu un uz kādu pusgadu atgriežas uz Frank-

furtu, kur tomēr nodzīvo pilnus trīs gadus, nododamies

vienīgi literatūrai; par dienišķu pārtiku viņam nav jā-

rūpējas, viņš dzīvo un ražo laimīgos apstākļos, uz kā-

diem citi vēl tikai cerē.

Pavasarī 1772. g. viņš dodas uz Veclaru, kur kādu pus-

gadu nodarbojas valsts kamertiesā, un tad atnāk atkal

Frankfurtā. Iz Strasburgas pārnākot, viņš ir pildīts rūg-

stošām, tikumiskām idejām; viņu sagrābj radītājs nemiers,

kurš iet papriekšu vareniem darbiem; istabu sienas vi-

ņam izliekas par šaurām, tikai «brīvā dabā» viņš jūtas

patīkami. Bija vajadzīga krīze, kas savaldītu spējās dziņas;

viņam vajadzēja savus spēkus dabūt savā varā, lai kā

mākslinieks varētu ražot.
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«Ceļš gāja caur sāpju dziļumiem, caur kaislībām, ku-

ras cīnās pret likteni un pasauli un kuras viņa sagrāba
līdz ilgām pēc nāves,» kā viņš pats saka. Šī krīze nāca

Veclarā un tika pārvarēta ar romānu «Jaunā Vertera

ciešanas». Daudz palīdzēja Gētem nodibināties un saval-

dīties savā spēkā pazīšanās ar J. Merku (vēlāko Mefisto-

feļa paraugu), kurš ar savu aso kritiku atturēja viņu no

ārišķas «ģenialitātes» un piespieda viņu savus darbus

neatstāt nepabeigtus.

Šinī laikā iznāk klajā «Gecs no Berlihingas», kurš jau
Strasburgā bija sacerēts, bet še tiek pārstrādāts (1773. g.),
tad «Verters» 1774. g. Kā «Gecā» attēlojas «vētras ид

dziņu laika» nemierīgā dzīšanās pēc darbiem, tā «Ver-

terā» sapņaina un slimīga jūtelība un sentimentalitāte,
kura tāpat bija raksturiskā šim laikam. Un šinī ziņā vēt-

ras un dziņu laiks паи izņēmums, to pašu gandrīz para-
doksālo parādību mēs varam novērot, piem., arī mūsu

laikā, kur Hauptmanis raksta cietos, spēka pilnos «Vēve-

rus» un «Priekš saules lēkšanas», un atkal sapņaino,

maigo «Hanneli»; jā, viņa «Nogrimušajā zvanā» dīvaini

savienojas spēks un maigums, pārcilvēka cietsirdība

un sentimentalitāte vienā Indriķa personā.
Ar lielu sajūsmību tika uzņemts kā Gecs, tā Verters,

un abi sacēla lielu pulku pakaļmēģinājumu. Pat Vertera

kostīms nāca modē. Taisnība, jūtelīgai laika garšai vēl

vairāk bija piemērots Mārtiņa Millera «Zīgvarts, klo-

stera stāsts», kurš tika vēl vairāk lasīts un slavēts nekā

Verters.

Gecam un Verteram ātri sekoja daudzi un dažādi

darbi, kuri tomēr maz ievērojami; tā «Klavigo», kurš

tika sarakstīts astoņās dienās un par kuru Mērks sprieda:
«Tādu nieku tev turpmāk nevajaga vairs rakstīt, to citi

arī spēj!» — tā arī «Stella», kura ir vājš atkārtojums no

Vertera, tāpat kā «Klavigo» neizdevies pakaļtēlojums

Veislingenam iz «Geca». Bet šinī pašā laikā laimīgi ap-

stākļi atkal Gēti skubina nodarboties ar Faustu, jo viņš
še iepazinās ar veco tautas teiku grāmatu par Faustu

un redzēja Frankfurtā pa tirgus laiku uzvedam Fausta

lugu leļļu teātrī. Un tātad blakus tik vājiem darbiem kā

«Klavigo» un «Stella» še tiek sarakstīts viss tas «Fausta»

fragments, kurš tika atklātībā laists 1790. gadā un rāda



277

Gēti kā vienu no lielākiem dzejniekiem, kādi jelkad

bijuši.

Gēte tagad apzinās pats sava spēka kā dzejnieks;

viņa ražošanas spēja sasniegusi savu augstāko pakāpi;

«viņš jūtas atkal līgsms un brīvs kā pēc lielas bikts»;

«viņa patstāvību apstiprina viņa ražīgais talents, kurš

viņu jau dažus gadus neatstāj nevienu acumirkli», kā

viņš pats saka; «es uzskatu iekš manis dzīvojošo dzejisko
talentu gluži par dabu un ārējo dabu par viņa priekš-
metu». Viņš ir Prometejs, kurš no sevis saka: «Še es sēdu,

tēloju cilvēkus pēc sava veida, dzimumu, kurš lai ir lī-

dzīgs manim.» Sabiedrībai tagad Gēte vairs neklausa ver-

dziski, bet nostājas pāri pār viņu, atklādams drošā hu-

morā visu sentimentālu, nespēcīgu un neīstu. Tā ceļas
satīras: Satvros, Paters Brejs, «Dievi, varoņi un Vīlands»

v. c. Bet minētie darbi neaizņem visu viņa garu, viņa
dvēsele pildīta vareniem nodomiem: Prometejs, Cēzars,

Mūžīgais žīds, Mahomets nodarbina viņu, visvairāk

Fausts.

Visa Gētes individualitāte šinī laikā pieaugusi un uz-

plaukusi; viņš ar savu personu vien dara varenu iespaidu
uz ļaudīm; no viņa slavas pievilkti, daudzi ievērojami
vīri apmeklē viņu Frankfurtā, tā Klopštoks, tā laika sla-

venākais dzejnieks, Mesiādes sacerētājs, Lavaters, pazīs-

tams rakstnieks teologs, grāfi Štolberģi, kuri toreiz vēl

bija niknākie tirānu ēdāji un pavadīja Gēti pirmā Švei-

ces ceļojumā; Fr. Jakobijs, rakstnieks un filozofs, un

beigās arī Kārlis Augusts, Veimāras kroņaprincis. Lava-

ters par Gēti toreiz rakstīja: «Viņš ir skaists jauneklis —

25 gadu, no galvas līdz kājām īsts ģēnijs un pilns spēka,
ar jūtīgu sirdi; viņš ir gars, pilns uguns un ar ērgļd

spārniem (kā tautas grāmata arī saka par Faustu).» Citā

vēstulē atkal viņš saka: «Gēte ir pret vienu atklāts, pret

otru aizsedzies kā aiz bruņām, viņš uzklausās kā bērns

un vaicā kā gudrais; apņemas kā vīrs un izdara kā va-

ronis.» Tikpat aizgrābts ir Jakobijs, kurš raksta Vīlan-

dam: «Gēte ir patstāvīgs no galvas līdz kājām; jo vairāk

es pārlieku, jo vairāk es sajūtu, cik neiespējami ir ap-

rakstīt šo brīnišķo dieva radījumu; tas katram ir jāredz

pašam.» Gētes gandrīz «maģiskais» iespaids izskaidrojas
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ar viņa daudzpusību, kura tomēr vienota ar retu dzi-

ļumu; viņš ar savu aso prātu un savām siltajām jūtām
spēj aptvert visu savu laiku un viņa parādības; tikpat
labi putojošo sparību, kā pārplūstošās jūtas, kā gļēvu-
lību un raudulību, kā neskaidrās, debešus graujošās dzi-

ņas, kā, beigās, pašsavaldīšanos, mērenību, pat omulību.

Viņš pats lēti padodas svešam iespaidam, tā Herderam,

vēlāk romantiķiem, ar to jo plašāk attīstās, mīlē tēlot

mīkstus raksturus un iegūst ar to varbūt visvairāk draugu,
bet tomēr ir patstāvīgs. Turpretī, piem., Šillers daudzus

atbaida ar sava rakstura lielu stingrību un konsekvenci.

Praktiskais Antonio un sapņainais Tasso (drāmā «Tasso»)

bija naidnieki tādēļ, ka daba nebija iz viņiem veidojusi
vienu vīru; Gēte bija šis viens vīrs.

No Gētes dzejnieka tomēr sagaidīja ko ārkārtēju un

varenu; viņš pats par sevi šinī laikā teica, ka no viņa
varot prasīt, ko vien gribot, viņš esot vienmēr gatavs.

Arēji apstākļi likās viņu vēl pabalstot, jo Kārlis Augusts
nāca Veimāras tronī un tūliņ aicināja Gēti pie sava

galma. Gētes spēki bija savā ziedu laikā, un tie bija tik

vareni spēki, kas tādā pilnībā un saskaņā nekad vēl ne-

bija redzēti. «Volfgangs Apollons» viņš tika saukts, pats

dzejas un daiļuma dievs.

No Gētes kā «vētras un dziņu» vīra sevišķi jaunā
paaudze sagaidīja ko ārkārtīgu un varenu, vismazākais,
taļakiešanu jaunības un Rusoja garā, nenoteikto dziņu
noskaidrošanos un laika vispārējā pamata virziena sa-

prašanu. — Kā tika piepildīta šī sagaidīšana?

7. novembra dienā 1775. g. savā 27. dzīves gadā Gēte

nonāca jautrajā Veimāras pils galmā, kur diletantisms
visādās mākslās tika uzskatīts par dzīves ideālu, un —

Gēte, Fausta sacerētājs, sāka sacerēt «mīlīgas ziņģu spē-
les», rīkoja visādus svētkus un aranžēja maskarādes,

t. i., — «dzejiski dzīvināja saviesiskos galma pajautrinā-

jumus», kā saka vācu cunftīgie literatūras vēsturnieki.

Kas uzskata Gēti kā pirmtipu trešai šķirai, tas nebrī-

nēsies par lielo starpību starp sagaidījumu un iznākumu,
tas zinās, ka tāda pati starpība bija vēlāk starp 48. un
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50. gadu, starp šīs šķiras varenajiem, skanīgajiem solī-

jumiem un bēdīgajiem izpildījumiem. — Par savu šķiru

nepacēlās pāri arī tāds gara milzis kā Gēte, kaut gan

viņš it labi saprata sava laika niecību; viņš pats zemoja
savas dzejas dāvanas, kaut gan to apzinājās un vēlāk —

grūti sajuta.
Tagad Gēte atkal klausa padevīgi sabiedrībai. Bet

galma godos viņš pa to laiku kāpa arvien augstāk un

augstāk. Sākumā tikai kā viesis uzturēdamies Veimārā,

viņš drīz pilnīgi iestājās hercoga dienestā, tika viņa tu-

vākais draugs un biedrs, pavadīja viņu (otrajā) ceļo-

jumā pa Šveici, bija viņa pastāvīgais padomdevējs, tika

iecelts muižnieku kārtā, dabūja slepenpadomnieka činu,

tad tika par kameras priekšsēdētāju un sasniedza tā vis-

augstāko stāvokli visā valstī — tas ir: pāris kvadrātjū-
džu lielajā Sakšu Veimārā jeb valstiņā, kura platības

ziņā līdzinājās, piem., Dundagas muižai. Bet jau Cēzars

labāk gribēja būt malienas sādžā par pirmo nekā Romā

par otro.

Pilnus divpadsmit gadus Gēte tā taisīja spīdošu kar-

jeru, nodarbojās ar amatu kancelejas darbiem, rīkoja
svētkus, aranžēja maskarādes un dzejoja ziņģu spēles un

galma svētku dziesmas — divpadsmit gadus... no brīva

prāta. Herkuls pie karalienes Omfales izpildīja galma

vērpēja un uzjautrinātā ja amatu, piespiests caur orākula

spriedumu, un tad ar tikai trīs gadus. —

Gētes mīkstais raksturs, viņa jaunie, pēc baudām slāp-
stošie gadi un visvairāk viņa pilsoniski praktiskais prāts
izskaidro, kā viņš bezdarbībā pašos spēka gados pama-

zām novērsās no savām jaunekļa dziņām un meklēja iz

viņu nenoteiktības izeju ne dziļākajā, uz nākotni vedošā

virzienā, bet seklākos un omulīgākos sāņu ceļos.
Ar savu praktisko, aso prātu viņš noprata, ka nepie-

tiekoši izkūņojusies dzīve Vācijā vēl ilgus gadus tecēs

rāmos strautiņos jeb, pareizāk, bezgalīgā seklā pur-

vājā, ka arī viņas «pārmērīgas» dziņas nav nopietni do-

mātas, ka viņas drīz izsīks un pāries omulībā. Viņš re-

dzēja, ka vēl nav laiks pretoties šai omulībai un filistri-

bai; vēl nav šķiras, kas spētu uzņemties šo lomu, un, lai

netiktu samalts, viņš tādēļ izmeklējās sev siltāko no omu-

līgākām vietām pašā filistrības perēklī.

Protams, tik spēcīgā raksturā nevar galīgi noslāpt
jauno dienu pārgalvīgās dziņas arī vēlākos gados. Gēte

nereti saceļas i pret omulību, i pret filistrību, bet tāda
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sacelšanās bija tik vispārēja un rāma, ka nekad nav vi-

ņam atnesusi ne mazākās nepatikšanas, kādas dabūja
izciest daudz radikālākais un vairāk demokrātiskais Šil-

lers, piem., par saviem «Laupītājiem». Gēte bija prak-
tisks, un, ja jau bija jānes nastas un ķēdes, tad tās bija
no zelta, nedārgos metālus viņš nelaida sev tuvumā.

Par Gētes darbību un izturēšanos vēlākos gados dod

dziļi pareizu spriedumu viņa līdzģeniālais tautas ekono-

mists Markss, kurš sabiedrības arodā pārvalda gadu sim-

teņus tāpat kā Gēte dzejā. Gēte līdzās Šekspīram un

Balzakam bija Marksa mīļākais dzejnieks.
«Gēte savos darbos,» tā viņš raksta, «rāda divkāršus

uzskatus uz sava laika vācu sabiedrību. Drīz viņš naidīgs

pret šo sabiedrību, tā ir pretīga dzejniekam — un viņš
cenšas tikt vaļā no viņas, — to redzam Ifiģenijā un vis-

pār Itālijas ceļojuma laikā; Geca, Prometeja, Fausta per-

sonās viņš saceļas pret vācu sabiedrību, Mefistofeļa per-

sonā viņš aplej viņu ar šķērmākiem un kodīgākiem zobo-

jumiem. Drīz atkal, taisni otrādi, viņš draudzējas ar šo

sabiedrību, padodas viņai, — to redzam lielākā daļā no

«rāmām ksenijām» un daudzos prozas rakstos; «masku

gājienos» viņš to slavē, un visos savos rakstos, kuros

runā par franču revolūciju, Gēte aizstāv sava laika vācu

sabiedrību pret vēsturisku kustību, kura virzījās pret

veco sabiedrību.

Visbiežāk mēs redzam, kā Gēte pārdzīvoja dažādas

sajūtas: viņā pašā notika pastāvīga ciņa starp ģeniālo

dzejnieku, kuram rieba apkārtnes gara nabadzība, un

starp Frankfurtas patriciešu, bagātnieku pilsoņu dēlu, pē-
cāk Veimāras slepenpadomnieku, kurš bija piespiests de-

īēt mieru ar šo gara nabadzību un sadzīvot ar viņu. Tā-

dēļ Gēte ir te kolosāli liels, te mazisks, te nepaklausīgs,

pilns apsmiekla, pasauli nicinošs ģēnijs, te goddevīgs, ar

visu pieticīgs, šaursirdīgs filistrs.

Gēte nespēja pārvarēt vācu gara nabadzību; taisni

otrādi, tā pārvarēja viņu, un šī gara nabadzības uzvara

pār lielāko vācieti ir labākais pierādījums, ka vācu gara

nabadzība nevarēja tikt pārvarēta «iz iekšienes» («iz pašu

spēkiem»). Gēte bija pārāk universāls, pārāk aktīvs no

dabas, pārāk — miesa, lai meklētu glābiņu no gara

nabadzības kā Šillers zem Kanta ideāla pavēņa. Gētes

temperaments, viņa spēks, viss viņa gara virziens bīdīja

viņu uz īsteno dzīvi; bet īstenā dzīve, kuru viņš atrada

priekšā, bija nožēlojami sekla. Šinīs spailēs — eksistēt
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būt pie viņas piekaltam kā pie vienīgās, kurā viņš va-

rēja darboties, — šādā dilemmā Gēte atradās arvienu.

Un, jo vecāks tika varenais dzejnieks, jo vairāk viņš

raudzīja slēpties aiz neievērojamā Veimāras ministra.

Mēs nepārmetām Gētem, — kā to darīja Berne vai Men-

celis, — ka viņš nebija liberāls, mēs viņam pārmetām
to, ka viņš palaikam varēja būt arī filistrs; ne tādēļ

viņš vainīgs, ka nevarēja sajūsmināties par vācu «brīvī-

bas kariem», bet tādēļ, ka viņš pilsoniskām bailēm no

reālas un lielas vēsturiskas kustības upurēja savas rei-

zēm izverdošās veselīgās estētiskās jūtas; tādēļ, ka viņš
tai laikā, kad Napoleons tīrīja Vācijas lielos Augiasa

staļļus, ar svinīgu nopietnību varēja nodoties tukšiem

«menus plaisirs» pie viena no visvairāk sekliem un ma-

ziskiem vācu pilsgalmiem. Vispār, ja mēs izsakām pār-

metumus, tad ne no morāliska un ne no partijas stāvokļa,
bet — vislielākais — no estētiska un vēsturiska stā-

vokļa.»
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Aleksandrs Dimā (Dumas, 1803—1870) bija savā laikā

dieveklis visā grāmatas lasītājā Eiropā! Bet arī tagad

viņš ir un paliek franču brīnumu un briesmu romānu

nodibinātājs. Ko citi lielāki gari nesa kā tīru zeltu, viņš

to izmainīja sīkā naudā visplašāko aprindu laika kavēkļa

vajadzībām. Tāpēc viņš krauj vienu lielisku notikumu

uz otru, rāda vienas briesmas šaušalīgākas par otrām

un sarežģījumus saista citu ar citu nebeidzamā virknē.

Šai ziņā, izdomāt dažunedažādus notikumus, kas, lai gan
daži, tuvāk apskatoties, ir neiespējami, tomēr ir intere-

santi no viena gala līdz otram, šai fantāzijas spējā Dimā

ir tiešām ģeniāls un nav vēl šobaltudien pārspēts, tāpat
kā savā apbrīnojamā ražīgumā.

Dimā mūžs bijis tikpat raibs kā dažs viņa romāns. Jau

kopš ceturtā mūža gada pazaudējis savu tēvu, pazīstamu
ģenerāli, viņš baudīja tikai ļoti paviršu un nepilnīgu iz-

glītību. Kad nu pašam nācās pelnīt maizi, viņš, pateico-
ties savam skaistam rokrakstam, dabūja rakstveža vietu

Orleānas hercoga (Lvi Filipa) kanclejā Parīzē. Te viņam
iznāca vaļas brīžu un gadījumu diezgan, lai caur pašmā-
cīšanos pildītu savas izglītības robus, kur tad visdedzī-

gāki viņš studēja Francijas vēsturi. Un te pamodās ari

viņa rakstnieka talents. Jau 1825. gadā viņš sarakstīja
vairākus stāstus un lugas, un nākošā gadā iznāca vesels

krājums noveļu. Bet pasaules ievērību ieguva tikai lielā

drāma «Henri 111 et sa cour» (Indriķis 111 un viņa galms),
ko uzveda 1829. gadā. Pats Orleānas hercogs izrādē auto-

ram izrādīja visu savu atzinību un iecēla to par savu bib-

liotekāru. Drāmas triumfi izskaidrojas caur viņas roman-

tisko nokrāsu, veiklo inscenēšanu, kaislīgo, straujo dar-

bību, neizsmeļamo fantāziju un enerģisko valodu. Katrā

ziņā panākumi bija tik lieli, ka 1830. gadā Dimā atteicās

no vietas, lai pilnīgi nodotos rakstniecībai. Pēc jūlija re-

volūcijas viņš divus gadus sabija kara dienestā, un nu

sākās tie grāmatu plūdi, kurus viņš gandrīz ar fabrikas

mašīnas ātrumu laida tautās. Nekad gan cilvēka roka ne-
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būs tik daudz sarakstījusi, nedz cilvēka smadzenes tik

daudz stāstu un lugu izdomājušas. Bija laiki, kur viņš uz-

reiz strādāja pie vesela pusduča romānu un kur katru

nedēļu iznāca drukā viens sējums. Un pie tam viņam at-

lika vaļas diezgan apceļot visu pasauli, vest mūžīgas prā-
vas ar laikrakstu izdevējiem, vadīt savas lielās vasaras

pils «Montē Christo» būvi un dzīvot skaļi sabiedrisku un

izšķērdīgu dzīvi, kura aprija milzu summas. Gan jāievēro,
ka pie daudziem darbiem viņam bija tikpat daudz priekš-
strādnieku un līdzstrādnieku, cik — viņa paša vārdiem

runājot — Napoleonam ģenerāļu. Tā Dimā darbība bija
tiešām kā liela fabrika ar daudz strādniekiem, tikai zem

viņa firmas un vadības. Iznākuši taču zem viņa vārda ro-

māni, kurus viņš ne vien nav rakstījis, bet pat nav izla-

sījis. «Je lai signe, mais je ne Tai pas lv,» (Es to esmu pa-

rakstījis, bet neesmu lasījis) viņš pats reiz atzinies. Un

pie kāda cita romāna viņam tik daudz bijis līdzdalības,
ka viņš virsrakstam uzlicis aizmirsto i punktu.

1846. gadā Dimā pavadīja kādu hercogu uz Spāniju,

apmeklēja arī citas pasaules daļas un izdeva plašus ceļo-

juma aprakstus. Par saviem darbiem viņš ieņēma neaprē-
ķināmus honorārus, bet daudz arī piepeši zaudēja, gan

pie sava dibinātā teātra (Theatre historique), gan piedalī-
damies pie citiem teātriem, avīžu uzņēmumiem un citādām

spekulācijām. Reiz viņš pazaudēja tā pēdējo grasi un bēga
uz Beļģiju no parādu devējiem. Tikai mūža beigās viņa

zvaigzne sāka bālēt un dzist, viņa vēlākos darbus uzņēma

arvien vēsāki, un sarūgtināts, tik no dēla, Aleksandra

Dimā jaunākā, pabalstīts, viņš nodzīvoja pēdējos gadus
līdz nāves stundai 5. decembrī 1870. gadā.

Dimā darbu kopizdevums aptver kādus 300 sējumus,
to starpā vairāk nekā 60 lugas. Lugas, kuras pelna ievē-

rību un vēl tagad dažreiz tiek uzvestas, ir bez minētās

pirmās: «Napoleon Bonaparte», «Charles VII», «Teresa»,

«Kean», «Les desmoiselles dc St. Cyr». Arī no romāniem

minēsim tikai slavenos un tos, kuri tiešām ir paša Dimā

darbi: «La comte dc Monte-Christo» (1844—1845), «Les

trois mousquetaires», «La reine Margot», «Le chevalier

dc Maison Rouge». Dziļa kultūrvēsturiska un sabiedriska

satura tiem nav. Dimā nolūks jau bija apmierināt plašo la-

sītāju publiku, un šo nolūku viņš sasniedza kā vēl neviens.

Ne velti viņu divi dzimumi godinājuši kā lielāko pasaules
romānu rakstnieku, un ne velti arī tagad viņu skaita par

fantāzijas ziņā visģeniālāko un visveiklāko stāstītāju.
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VIDZEMES ZEMNIEKU LIKUMI

Pēc 1860. g. 13. novembri Visaugstāki apstiprinātiem
likumiem un tiem likumu nosacījumiem un noteikumiem,

kuri vēlāk izdoti kā viņu pārgrozījumi un papildinājumi,
Vidzemes gubernatora ģenerālmajora V. D. Surovcova

uzdevumā sastādījis Vidz. zemn. lietu komisijas past. lo-

ceklis īsts valsts padomn. G. V. Jakobi. Tulkojis cand.

jur. T. Ore, E. Plātesa izdevumā un apgādībā. Rīgā, 1899. g.
Vidzemes zemnieku likumi latviešu valodā ir visiem

šīs guberņas lauku iedzīvotājiem, bet it sevišķi mūsu pa-

gastu amata vīriem tik nepieciešama grāmata, ka viņas
izdošana tika jau labu laiku sagaidīta ar nepacietību (jo
krievu izdevums parādījās klajā jau 1897. g.). Kā zināms

un kā tulkotājs arī aizrāda savā ievadā, šie «Vidz. zemn.

likumi» ir tā pate «Rokas grāmata priekš Vidzemes zem-

nieku lietu komisāriem», kura krievu tekstā bija jau
1889. gadā sastādīta no G. V. Jakobija un kura latviešu

valodā iznāca 1892. gadā cand. jur. T. Ores kga tulkojumā

un apgādībā.
Grāmatas nosaukuma pārgrozījums izskaidrojas caur

to, ka jaunajā izdevumā uzņemti daudzi likumu papildi-

nājumi un izskaidrojumi, kuri, kā tulkotājs aizrāda, iztai-

sot vairāk kā simts drukātas lapas puses, t. i., tādā kārtā

grāmata būtu papildināta un palielināta par trešu daļu, jo

viņa tagad ir pāri par 250 lapu pusēm bieza. Jaunais no-

saukums pieņemts tādēļ, ka viss materiāls grāmatā sakār-

tots pēc vecajiem Vidzemes zemnieku likumiem, kuri tika

izdoti 1860. g. 13. novembrī, piepaturot ari veco iedalī-

jumu daļās, grāmatās un pantos. Sastādītāja G. V. Jako-

bija nolūks bija caur tādu piesliešanos vecajai likumu

grāmatai atvieglināt mūsu lauku iedzīvotājiem un viņu

administratīvas pārvaldības locekļiem lielo pārgrozījumu

saprašanu un piemērošanos jaunai dzīves kārtībai, kāda
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bija ievesta ne vien caur tiesu reformu 1889. g., bet jau
caur policijas reformu 1888. g. un vēl agrāk caur pagastu

pašvaldību 1866. g. No sākuma viņa «Rokas grāmata ko-

misāriem» — Справочная книжка для коммисаров по

кр. дел. Лифл. губ. — bija griezusies gandrīz vienīgi pie

administrācijas locekļiem, sevišķi komisāriem, «jauna-

jiem darboņiem», kuriem bija vajadzīgs vadonis, ar kura

palīdzību tie varētu saprast jaunievedamo kārtību: tie

nepazina vai nebij pieraduši pie veciem Vidz. zemnieku

likumiem, un viņu vajadzībām pietika ar «Rokas grāmatu».
Bet ar laiku, attīstoties jaunajai kārtībai, kura dibināta uz

pašvaldības un personiskas atbildības pamatiem, kā visa

lielā 1861. un 1864. gadu reforma, izrādījās, ka nepiecie-
šami piegriezt vērību arī šīs pašvaldības zemākiem, t. i.,

pirmajiem orgāniem, pagasta amata vīriem, un līdz ar to

arī visai pašvaldībai un pašatbildīgai pagasta sabiedrībai,

visiem viņas pilntiesīgiem locekļiem, arī viņiem vajadzēja

ņemt dzīvu un apzinīgu dalību pie visas pagasta sabied-

riskas dzīves, pārvaldībā un tiesā, lai jaunā likumiskā

kārtība pilnīgi nostiprinātos un pareizi darbotos; arī vi-

ņiem vajadzēja vadoņa, ar kura palīdzību tie varētu sa-

prast jauno kārtību. Bet pagasta locekļi un amata vīri bija

pieraduši jau pie vecajiem 1860. g. likumiem, piepaturot
veco likumu ārējo veidu (formu), viņiem bija vieglāk sa-

prast jauno kārtību, — tā iz «Rokas grāmatas» izcēlās itin

pareizi «Vidz. zemn. likumi».

Par paraugu pie «Rokas grāmatas» pārstrādāšanas
taisni tādā kārtā un pie piesliešanās vecās likumu grāma-
tas formai G. V. Jakobijam laikam noderēja bijušā Aiz-

putes—Grobiņas miertiesnešu sapulces priekšsēdētāja
А. A. Bašmakova sastādītā un izdotā «Satversme par Kur-

zemes zemniekiem no 25. augusta 1817. g., līdz ar pār-

grozījumiem un papildinājumiem līdz 1892. gadam», t. i.,

vecie «Kurzemes zemnieku likumi» no pašas brīvlaišanas

laikiem. Bašmakova grāmata iznāca pēc «Rokas grāmatas»
izdošanas 1892. gadā. Tomēr nekādā ziņā nav jāaizmirst,
ka Bašmakova «Kurz. zemn. likumi» jau sava plašuma un

dārguma pēc vien (629 lapas puses, maksa 4 rbļ. 50 kap.)
nekādā ziņā nebija nodomāta plašai publikai; bez tam vi-

ņos arī pārāk daudz skaidri vēsturisku materiālu bez

praktiskas nozīmes.

G. V. Jakobijam un viņa «Vidz. zemn. likumu» izdevu-

mam priekš praktikas un it īpaši priekš zemākiem pār-

stāvniecības orgāniem ir vislielākie nopelni, jo grāmatā
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uzņemti tikai tie likuma nosacījumi, kuri vēl tagad pastāv

spēkā, pie grāmatas lietošanas praktikā nav katru reizi

jāapdomājas un jāizšķir, vai zināmais likuma pants vēl

tagad ir piemērojams dzīvē, kā tas nereti jādara, Bašma-

kova grāmatu lietojot; grāmatas apmērs nav pārāk liels;
tad arī vēl svarā krīt, ka Jakobija izdevums, kaut gan
nav oficiāls, uz kuru var galīgi atsaukties tiesā, tad tomēr

sastādīts paša gubernatora uzdevumā un kā tāds tiks par

galīgi noteicošu atzīts Vidz. guberņas valdē un no viņas

atkarīgās iestādēs, — vispār jau šī izdevuma galvenais
svars atrodas nolikumos par zemnieku adminis-

trāciju, ne par tiesām.

Paskaidrojot šo pēdējo teikumu, pievedīšu še, kā ari

pats tulkotāja kgs savā ievadā saka, ka grāmatā it sevišķi
ievēroti likumi, kas zīmējas uz zemnieku administrāciju,

uz pagastu valžu un zemnieku lietu komisāru darīšanām;

turpat viņš gan arī atzīst, ka grāmata pareizāki nosau-

cama par «Vidz. zemn. likumiem», kas šī grāmata patie-
sībā arī ir, tāpēc ka viņā ievietoti 1860. gada Vidz. zemn.

likumi. Uz to jāatgādina, ka G. V. Jakobija grāmatā trūkst

daudz svarīgu daļu, kuras bija gan vecajā likumu grā-
matā (un atrodamas arī Bašmakovā), un it sevišķi trūkst

visu likumu par tiesām, tiesu satversmi, tiesāšanas kārtību

jeb procesu, sodu likumiem, kādi pastāv priekš pagast-
tiesām, tad vairāku tamlīdzīgu vispārēju nosacījumu, kā,

piem., par kroņa māju izpirkšanu. Ar G. V. Jakobija grā-
matu vien lauku iedzīvotāji un it sevišķi pagasttiesas ne-

var iztikt, jāiegādājas vēl vai nu t. s. «Stērsta likumi»:

tiesu ustavi, kur arī ir pagasttiesu ustavs, vai Bašmakova

krieviskais 1889. g. 9. jūl. likumu izdevums.

No otras puses, atkal jāatzīst, ka «Vidz. zemn. likumi»

stāv daudz augstāk praktiskā vērtībā priekš tagadnes
nekā t. s. «Mātera likumi», kuri satura tikai nosacījumus

f>ar
pagastu valdīšanu un policiju Kurzemē. Vidzemnieki

ikumu latvisku izdevumu ziņā tagad nesamērojami labāk

apgādāti nekā kurzemnieki, un par to vienīgi jāpateicas
iecienītai apgādātāja firmai Ernsts Plātess, uz kuras uzai-

cinājumu pārtulkoti «Vidz. zemn. likumi» no pazīstamā
«Rokas grāmatas» tulkotāja un izdevēja tieslietu kandi-

dāta T. Ores kga.
Pie G. V. Jakobija krieviskā izdevuma būtu vēl jāpie-

zīmē, ka, neskatoties uz teicamo piesliešanos vecās likumu

grāmatas formālam iekārtojumam, tomēr nav viegli atrast

visu vajadzīgo, orientēties grāmatā, tādēļ ka ievesti tik
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daudz jauni likumu nosacījumi, turklāt bieži ļoti plaši, kā,

piem., nosacījumi par pasēm, kuri pilnīgi sarausta nosacī-

jumus «par kalpošanu līgumiem». Tomēr arī nebūtu iespē-

jams pārcelt, piem., pases likumus uz pielikumiem, jo

pielikumi tā jau ieņem vairāk nekā trešo daļu no visas

grāmatas. Vaina še tā, ka lielais daudzums jauno likumu

nosacījumu priekš Baltijas nav likumdošanas ceļā caur

kodifikāciju nokārtots.

Attiecoties uz latvisko izdevumu, aizrādu, ka tulkotājs

pareizi darījis, satura un alfabēta rādītājus, kuri krievu

izdevumā atrodas grāmatas beigās, pārceldams uz priekšu
un atvieglodams tā grāmatas lietošanu; satura rādītājā un

tekstā izlabotas dažas kļūdas un paviršības, kuras sasto-

pamas krievu izdevumā, tā 81. lapas pusē, piezīmē pie
34. §, izlabota kļūda, kura krievu izdevumā nav pamanīta,
51. lapas pusē § 11 uzņemts izlaidums, kurš krievu izde-

vumā tāpat nebija pamanīts, turpat 50. lap. p. (266. pantā)
un 70. lap. p. (§ 21) varēja izlaidumus, kuri bija uzrādīti

krievu izdevuma drukas kļūdās, tūliņ uzņemt latviskā

tekstā, neievietojot tos atkal drukas kļūdās.
Valoda latviskā izdevumā ir veikla, tekoša un viegli

saprotama, kas ir no liela svara taisni likumu grāmatā,
kur viss ir izteikts pēc iespējas īsi, bez plašākiem paskaid-

rojumiem, un kur tomēr katris pārpratums var būt ļoti

kaitīgs. Piezīmēt varētu tikai, ka veci, sen parasti tieslietu

termiņi, kā, piem., Stērsta nodibinātie: aizgādnība

(опека) un aizbildnība (попечительство), ir pārmainīti
pret daudz mazāk pareiziem: apgādība un aizbildība; tā-

pat: apgādātājs — aizgādņa vietā (ar «apgādātājs», «ap-

gādība» parasti mēdz apzīmēt «Verleger», «Verlag», grā-
matu apgādātājs, pats tulkotājs «apgādību» lieto taisni

«Verlag» ziņā, jo nav taču jāšaubās, ka Plātesa kgs tulko-

tājam ir tikai grāmatas apgādātājs un ne viņa aizgādnis).
Arī no Stērsta «Tiesu ustaviem» diezgan parastais un

grūti pārlatviskojamais «ustavs» visur pārmainīts bez se-

višķas vajadzības pret «likumi», kamēr atstāti tādi sveš-

vārdi kā «obligatorisks», kur viegli bija latviski teikt

«piespiests».
Viss latviskais «Vidz. zemn. likumu» izdevums ļoti

glīts, druka īsti skaidra, papīrs labs, visa grāmata atstāj
sevišķi patīkamu iespaidu, redzams, ka pūļu un izdevumu

pie viņas nav taupīts, turklāt ar īpašu atzinību jāmin, ka

viņas cena samērā ar lielo formātu un rūpīgo izdevumu ir

neparasti zema, jo maksa nolikta tikai uz 2 rbļ. 50 kap.
f



kartonēta — 2 rbļ. 60 кар.; latviskais izdevums labu tiesu

lētāks par krievu izdevumu, kurš kartonēts maksā 3 rbl.
Atliek tikai vēlēties, kaut tik nepieciešama, tik lēta grā-
mata, kura ir par godu un lepnumu mūsu tieslietu arodā

un ievērojami kuplina un nokārto mūsu tiesu valodu,

būtu drīzumā atrodama ne vien katra pagastvaldē un

tiesā uz galda, bet arī katrās mājās Vidzemē, kuru īpaš-
niekus viņa izsargātu no daudzām nepatikšanām un grū-
tiem zaudējumiem, visur iedēstīdama tiesību, pašdarbības
un pašaizstāvēšanās pamatus.

Kurzemnieks būdams, es nevaru nociesties, neizteicis

še savu nožēlojumu, ka Kurzemei vēl trūkst tādas grā-
matas, jo Mātera izdevums ir novecojies un nepietiekošs
un Bašmakovs nav tulkots un būtu arī pārāk dārgs. Tas

mērķis vēlējams no visas sirds, ka Ernsta Plātesa iecienītā

firma uzņemtos arī kurzemniekiem apgādāt tik nepiecie-
šamos «Kurzemes zemnieku likumus», viņai, kura jau tik

teicami veikusi pusi no lielā darba, visvieglāki būtu veikt

arī otru pusi, caur to viņa iegūtu sev paliekamus nopelnus

pie visiem latviešiem un ne vien pie vidzemniekiem.



Свадебные обряды Вышковской волости Динабургскаго уЪзда.*)

Рядъ свадебъ во всей Латышей начинается осенью посл-fc

уборки хлЪба и окончашя важнъ-йшихъ сельскихъ работъ и про-

должается до января и Февраля. Опоздавпие къ этому сроку

устраиваютъ свадьбы уже при начатш сельскихъ работъ весною,

подъ Юрьевъ день. Лътомъ браки заключаются только въ край-
нихъ случаяхъ. Въ Вышкахъ, однако, самымъ приличнымъ време-

немъ считаются: четыре недели передъ и посл-в дня свя-

тыхъ—čētras nedēļas prikš i pēc wysu Šwyn£es.

При заключении брака требуется основательное ознакомле-

Hie молодыхъ людей другъ съ другомъ, такъ какъ здъть (осо-
бенно въ Яшмуйж-в) женихамъ самимъ предоставляется выборъ

невътты; родители (жениховы) не вмЪшиваются, предвари-

тельныхъ договоровъ поэтому поводу не заключаютъ, какъ это

часто бываетъ въ Россш, и хотя знаютъ, что сынъ женится, но

кто невеста, это они узнаютъ neptAKO только посль 1вт>нчашя.

Случаями для упомянутаго ознакомления (kur jauni lauds war

sasaredžētīs) представляются: ti'rģi (ярмарки), oploti (церковные

праздники), kozos (свадьбы), krysCeibas (крестины), bieres (похо-

роны)... и т.п. празднества и общ!я работы (tolkas) толоки. Са-

мое важное мъчгго встрЪчи —костёлъ. Bei названныя мЪста слу-

жатъ лишь случайно для ознакомлешя sasaredžēšonos, особо для

того предназначены wečerinkas (вечеринки) и grisčas (игрища —

пзъ белорусская).
Wečerinkas— это сходбища парней и устраиваемыя

у кого нибудь изъ соевдей по субботамъ и праздникамъ; тутъ

играютъ въ разный игры, поютъ, разговариваютъ и т. д. Gris-

čas производятся большею частью въ корчмахъ [но и въ кресть-

янскихъ избахъ], гд-в почти исключительно танцуютъ— kadrelas,

krucefkas, pitkewičus, polkas... народныхъ танцевъ въродЪ лиф-

лявдекаго Jandāliņš, BiČka я не замъчалъ.

Въ прежнее время очень распространенное хождеше по но-

чамъ къ дЪвушкамъ mājtčs \t (въ прочей Латьнши тоже хорошо

') Свадебныеобряды Вышковск. вол. описаны со словъ крестьянки Mapin
Шведъ изъ деревни Мозули (Mozul'i); заиъчашя же относительно свадьбы

Яшмуйжской собраны огь Варвары Кандовникъ (родомъ изъ Вышекъ) и

Žurilīne(родом!, изъ Аглони); относительноже свадьбы въ Лифляндш (Кокнесе)
и Курляндш (Узинеши) сообщены гг. П. И. Стучкою и Ив. Шульцемъ.



известное) мало-помалу выхолить изъ обыкновешя; въ более

просвещенныхъи близкнхъ къ городамъмъчггахъ оно уже явлеше

редкое Въ Лифляндж вечеринки и игрища заменяются модными

гаГити swētki, балами въ многочисленныхъ общесгвахъ, klubi (въ

Кокенгузев*). На klubi собираются батраки, kalpi парни и де-

вушки (редко хозяйски сыновья); у одного изъ товарищей д-ь-лаютъ

складчину на покупку питей и проводить время въ танцахъ. Въ

Добленскаго уезда въ Узингенской волости, по сооб-

щенш г. И. Шульца, существуетъ еще следующж интересный

обычай. Если парень хочетъ женится, то онъ въ лътше вечера

трубить въ особый инструментъ aure, родъ рога, свернутаго

изъ коры древесной, иодавая этимъ знать девушкамъ.

Когда въ вышеназваниыхъ местностяхъ молодой человекъ

(jaunais, jaunikis, jauneklis) избрал ь себе девушку, на которой

хочетъ жениться yzawāfā, isazeiraava raājtu (Яшмуйжа) и сгово-

рился съ нею sasazadyn6juši, тогда начинается сватанье swč-

tawošona. Молодой человекъ избираетъ себе свата, лицо род-

ственное, дружественное, уважаемое (батракъ барина); посове-

товавшись съ нимъ, отправляется къ отцу невесты. Это — руг-

mčs voj možos apdzyras (въ Яшмуйжв —apdzāras)... первое, такъ

сказать ОФФИщальное сношеше; происходить оно въ четьергъ.

На эти možās apdzyras едетъ или сватъ одинъ, если же-

нихъ не знакомь съ отцомъ невесты, ила вместе съ нимъ (же-

нихъ тогда собственно prečenīks, aswOts tys taj jira daw'edejs,a

сватъ, тотъ который доводить); одинъ ехать женихъ редко ре-
шается. На mozOs apdzyras жениховъ отецъ никогда не едетъ,

на I'elOs apdzyras тоже редко. Поездку обозначаютътерминомъ—

jauriī brauc, precenīki braūc молодые едутъ, сваты (собственно —

торговцы, купцы) едутъ. На apdzyras precenīki едутъ съ водкою

brauc ar brand'īnu. Если сваты pa protam нравятся, то ихъуго-

щаюгь, а лошадей выпрягаютъ, а сами они не смеютъ выпря-

гать лошадей (въ Кокнес4 гоже). На этогь обычай выпрягать

сватовыхъ лошадей намекаютъ мнопя народиыя песни. Во всё

время этого посещешя ни сватъ, ни жепихъ не сбрасываютъ съ

себя верхней одежды (въ Кокнесе), хотя бы и находились въ шубе
съ надетою надъ нею сермягою (sveita) (таковъ праздничный на-

рядъ народа и летнею порой). Предлогомъ посещемя precenīki

служить известноево всей Латышш caunes dzīšana преследоваше

куницы. Meš caunei pādas sadzynsm itāi sātā, dūd'it mums cau-

neiti мы дошли по следамъ куницы до сего двора, выдайте намъ



куницу. Домохозяинъ представляеть precenīkīm поочередно

всвхъ женщинъ въ доме, иногда въ шутку даже животное —

козу и проч. [срв. эта черта часто встречается въ сказкахъ

и друг, народовъ]; precenīki все говорить не та, пока не

покажуть невесты; иногда они и сами должны отыскивать

спрятавшуюся вевесту. Очень часто сватъ разыгрываеть роль

покупателя льна lynu kupčis, или же свободно выдумываетъ

предлогъ посещенlЯ. Въ продолжеше всего посещешя гово-

рить только одинъ сватъ, женихъ долженъ молчать и даже не

осматриваться кругомъ (въ Кокнесе тоже). Wysu laiku, kolš

jauni cīmawajos, tik swOts wīns pots гипб, a precnlkam nadūd

walas ni wsrdena pasacejt, ni apleik pasawēr£ls. MozOs apdzyras
имеють назначеше узнать мнеше невесты jauno, jaunyw'ā и не-

вестина отца на счеть сватовъ. Если precenīki принимаются ра-

душно, то они угощаютъ хозяевъ водкою (это možais brandins

малая водка) и, получивъ согласхе на продолжеше переговоровъ,

уезжаютъ. Съ этими «mozOs apdzyrasj» не соединяется никакихъ

обязательствъ, хотя приште «малой водки» и считается знакомь

согласlя на бракъ со стороны невестина отца. Послеэтого посе-

щена сватами невестинъ отецъ старается познакомиться събы-

томъ жениха и едетъ самъ, или посылаетъ знакомаго осмотреть

дворъ жениха. При этомъ нередко случается, что женихъ обма-

нываетъ посланныхъ, показывая чужой дворъ вместо своего.

Обманъ доводится даже до того, что и вся свадьба справляется

въ чужой избе. Jaunyw'es tās brauc apsawēr£ jaunika sātas. Na-

reš jaunikis parčda cytu sātu. Reizim wysas kčzas nudzef swešd

ustubā

Окончательное Формальное соглашеше между брачущимися

происходить въ следующее, за названнымъ четвергомъ, воскре-

сеше, въ такъ наз., lelOs i ūtrSs apdzyras (большая вторая пи-

рушка), въ прочей Латыопи «derības» (помолвка). (Слово «de-

rības» въ Вышкахъ и Яшмуйже не встречается) На lelOs apdzā-
ras женихъ съ сватомъ привозять опять водки гарнецъ,боченокъ

пива и мешокъ съ пирогами вместе съ разными подарками для

невесты (оттого и говорить brauc ar kukulim съ гостинцемъ).

Yz Telom apdzyr6m jauni atwad otkon garču brand'īns un ols bū-

ceņu i kuldu peirāgu i kukuļus jaunyw'ei. Въ Кокнесе свату обя-

зательно привести и табакерку, которая туть вообще играеть

большую роль. Сватъ не выдаетъ раньше боченка и kuldu,

пока невеста не положить на боченокъ пару перчатокъ, а на



kuldu новый кушакъ, ибо «пиво въ боченкъ замерзло, а у мешка

завязка порвана». Женихътеперь угогдаеть въ доме своею

водкою, причемъ онъ долженъ положить въ каждый стаканъ по

монете, а стаканъ, преподносимый невесте, онъ покрываетъ

бумажкою. Въ Кокнесе молодые пьють изъ одного стакана

по половине. Swots nadūd bucenas i kuldas; soka: bucena aiz-

solušā, kuldai aizsains porrauts; ka jaunyw'ē yzl'īk yz bucenas

porš cymdu, a yz kuldas jūstenu, ta atdūd. P'ēčok jaunikis
wisīm dūd sawa brandina, a čarkā īswlž naudu; ka dūd bran-

dina jaunyw'ei, ta čarku apklāj ar bumašku. Этимъ угощенlемъ
и положешемъ денегъ въ рюмки женихъ выкупилъ невесту у

семьи, челяди. Договоръ (помолвка) подкрепляется еще взаим-

нымъ подаркомъ жениха и невесты: женихъ дарить башмаки

«kurpes» (Кокн. тоже), kopku (кофта) куртку, которые идутъ

въ приданое(pasaga); а невеста дарить жениху yzraksttejtu kraklu

вышитую рубаху и т. п. Кроме того невеста должна еще дать

для женихова отца рубаху, а для матери чулки zeķes (žečes Яшм.

(Узинеши тоже). По исполненш этихъ церемошй, изъ которыхь

самая важная угощеше жениха водкой lelais brandīns, молодые

считаются окончательно согласившимися, помолвившимися (Лифл.
saderināti), называются публично женихомъ и невестою и отсту-

пленlе отъ брака теперь считается уже предосудительнымъ. Къ

этому акту относится песня:

66.

Dzer māmen, džef māraen, Soldons tautu brandawlns,

Soldons tautu brandawīns- Syuras munas asarenas.

Пей, катушка, пей, матушка, Сдадко вино женихово,

Сладко вино женихово — Горьки мои слезы.

(Вышк. Mozulu Mofe).

За этимъ Формалънымъ сговоромъследуютъ соглашенlяи пе-

реговоры обо всемъ, относящемся до свадьбы: о приданомъ, о

между сторонами расходовъ свадебныхъ на водку,

пиво, пироги, мясо, на музыкантовъ и т. д. Все эти соглашешя

делаются устно.

После первой и второй apdzyras молодые представляются

своимъ господамъ (если они батраки, дворовые), которымъ да-

рить перчатки и кушаки. Въ крёпостное время это rodeifīs «по-



называться» было и сопровождалось разными

обрядами. Молодые должны были предварительно испросить со-

•глапе на бракъ барина, безъ чего пасторъ или ксёндзъ не могъ

венчать. Это испрашиваше барскаго позволешя называлось въ

Кокнесе «zīmītes jemt» и «ceemOšanās pic kunga». Молодые прино-

сили «plāceni» (пироги) и блюдо съ масломъ, ррикрытое платкомъ,

(Кокн.) а молодуха получалаотъ барыни шапочку «micīti». (Кок-
несе). ЗагЬмъ въ пятницу (Кокн.) или субботу (Узин.) являлись

къ пастору и заявляли о намеренш венчаться. Вышеописанные

možos и Teļos apdzaras въ прочей Латышш нередко совпадаютъ,

такъ что обрядъ raoz. apdzar. заменяется предшествующимъ

продолжительнымъ знакомствомъ жениха съ семействомъ неве-

стинымъ,какъ это теперь—общекультурный обычай, или же пред-

варительнымъ сговоромъ, неимеющимъ характера Формальнаго,

обрядоваго. Такимъобразомъ происходитьтолько одинъ Формаль-

ный актъ: derības — общекультурная, безцветная помолвка: въ

кругу несколькихъ родственниковъи близкихъ знакомыхъмолодые

объявляются женихомъ и невестою, иза нихъ произносится тостъ.

После троекратнаго оглашешя въ костеле начинается соб-

ственно свадьба — обыкновенно въ субботу, а если справляется,

такъ называемая, garos kozos (долгая свадьба), о которой будетъ

речь ниже, тогда въ воскресенье. Въ воскресенье же начинается

свадьба и въ Лифляндш, а именно: поездкою гостей въ церковь
отдельно изъ дома жениха и дома невесты.

Обыкновенная свадьба начинается прlездомъ въ субботу же-

ниховой партш jauniki, družba— (слово vedēji водители, увози-

тели, употребляемое для обозначешя жениховой партш, въ прочей
Латышш въВышк. и Яшмуйже неизвестно, (по крайней мере такъ

отвечали на мой вопросъ)] на дворъ невестина отца yz māitas

golu. (На оборотъ жениховъ дворъ называется puiša gols). Же-

нихова «дружба» состоитъ изъ четырехъ шаФеровъ broTi, brafi, —

междуними одинъ старшш брать,—сватай сватьи swOts i swOča

и другихъ родственниковъ и друзей družnlki.

67.

Jtu eš tautends, Wortus kryta kumelenš

I/īs zyna, kaj dzejwošu. Wacčkam brolenam.

Пошла бы явъ чуяне люди (за- Въ воротахъ спотыкался коаь

мужъ),
Да Богъ знаетъ, какъ буду жить. У старшаго братца.

(В. Sprinģīne).



Такую же družbu составляетъ и невестина партия; тутъ нахо-

дятся: 4 brOTi, 4 подружки padružkas (Вышк ), parhārdžes (Яшм.)

или mosas (какъ шафера — brOfi [если у невесты есть род-

ные братья, то они всегда занимаютъ место шаФеровъ — сами

шаферане что иное, какъ Фиктивные братья], затвмъ swots, swOča

и еще pyurveds, pyurawed'ējs, kas kupuru wad возитель прида-

наго, скрыни (kupurs, skreina =скрыня, въ которую помещаютъ

приданое невесты, большей частью платья), наконецъ еще wušku

i gūwuganes, пастушки овецъ и коровъ, которые гоняютъ скотъ

(приданое) въ домъ жениха. Перечисленная партlя невесты, со

включешемъ невъттиныхъ гостей, называется panokši, panokšnīki

догоньщиками, — въ прочей Латьнши также panākšni, panāks-
ni'ki.

Въ ожиданш жениховой партии эти panokši заста-

вляютъ дорогу къ невестину двору перекрестными жердями и

другими способами даже на значительномъ разстоянш отъ двора.

У самыхъ воротъ jaunika družba останавливается pančkš-ами и

подвергается продолжительнымъ разспросамъ: откуда, куда и за-

•чемъ едутъ, что за люди, есть ли у нихъ паспорта; тутъ предъ-

является какой-нибудь клочекъ бумаги и прочитывается съболь-

шимъ или меньшимъ остроумlемъ; не разбойники ли они, ихъ де

видали на большой дороге и въ лесу грабящими и т. д. Мея?ду
темъ какъ парии выказываютъ свой юморъ въ разспросахъ и от-

ветахъ, девушки apdzīd cyts cytu поютъ насмешливыя песни

на враждебную napTiio (несколько примеровъ такихъ песень см.

ниже). Наконецъ впускаютъ jaunika družbu во дворъ, и усамаго

порога избы жениха встрЬчають невестинъ отецъ, держа въ ле-

вой руке кувшинъ или бутылку водки, въ правой—горящую лу-

чину (въ нынешнее время ее замт>няютъ лампою), и невестина

мать съ хлебомъ и жбаномъ пива. P'ēd'ejģi īlaiž jaunika družbu

Bātswyda, a pī poša slīgšna jauniki sagaida jaunos tās lobo rūkā0

aizdagts skols, a keirā
0

butyfka brand'īns i jaunos moie ar yžbonu
ola i maizes kukuli. При этомъ отецъ говорить несколько при-

ветственаыхъ словъ; а прежде пели известный къ этому случаю

относящаяся песни, которыхъ теперь, однако, ужъ не поютъ

и не помнятъ даже хорошо (Вышк. и Яшмуйжа), Жениха у

порога подчуютъ пивомъ и хлебомъ; водка остается женихову

свату. Tās jauniki porjam, а senOk wef dzldawa, аГе tan walra

nadzld i moz kas tos dzīsmas zyn. Jaunikam pī slīgšna dūd ols i

maizes, a brand'īns-swotam. Весь этотъ обрядъ встречи жениха



считается молодымъ поколъшемъ уже ненужнымъ и даже смеш-

ным ь, особенно говорятъ: kam ta tos guns wajag къ чему тутъ

надо огня? Скоро или тотчасъ посте церемоши встречи жениха

(въ Кокнесе этого обряда уже ntn>) производится выкупъ не-

весты у девицъ yzpierk£ nū mājtu.
За большимъ столомъ сидятъ pamārdžes подружки и между

ними невеста; тамъ же несколько поодаль и друпя дъвушки; на

столе тарелка или миска, покрытая носовымъ платкомъ. Девушки
поютъ и приглашаютъ къ подаче денегъ и подарковъ, которыми

невеста выкупается у нпхъ. (Подарки, разумеется, идутъ въ ихъ

пользу). P'āčOk it yzpi
e
rk£ jaunu nū mājtu. Aiz lela golda šād'

pamārdžes ar jaunū; apl'eik jū cytas mājtenas, yz golda tal'erka

woj bfūdenaar nosneicu apklāta. M ajtas dzld, prosa mest pogosta.

68.

Cel'ītīs, brotel'eni, Gon jej beja skaista, bolta,
Da raunai mošenai— Met par jū sydabfena.

Вставайте, братцы, Ужъ она прекрасна, бъла,

Подайте за мою сестрицу — Бросайте за нее серебро.

(Mozulu More).

Сохранилось множество песенъ, указывающихъ на покупку

невесть у брата напр.:

Bi e

rīt, tautas sudabrena То jemīt destejtāju.
Сыпьте, сваты, (сперва) серебро Потомъ ужъ берите, сажательницу

(розъ)

(Изъ песни Варвары Коидовникъ)

69.

Tās dālam naudas d'ewa Pierč d'ēl'en l'audovven ...

Отецъ далъ сыоу денегъ,. Покуиай, синокъ, невъсту...

Na daudz turu šejkas naudas Ar kū pirku lobu zirgu

Obi pilni zobaceni; Ar kū jaunu l'audovven.

Немного у меня мелкихъ денегъ На нпхъ я куплю добраго воня,

Оба сапожка полненькие— На ннхъ молодую невъсту.

(В. Sprinģīne).



При этомъ собиранш выкупныхъ денегъ pogosta mesšona

обыкновеннодаютъ сперва мъдныя деньги (medžāki); но девушки

бросаютъ эти деньги; тогда даютъ серебряный и кладутъ ихъ

на покрытую платкомъ тарелку. Каждаго, кто подалъ свою

лепту, невестины ЬгбП угогдаютъ пивомъ и хлебомъ; а онъ, по-

ложивши подачу, выводить невесту изъ-за стола и танцуетъ

съ нею вокругъ комнаты. Этимъ выкупомъ невеста отпускается

взъ среды девицъ, и парни въ послЬдшй разъ танцуютъ т. е. ве-

селятся съ нею, какъ съ девицею. Девушки во все время поютъ

песни, сожалеюшдя о переходе изъ девичества въ замужество.

Pogosta mat paprlkš medžākus, māj tas swīž prūjam; tod dūd

sydraba. Kas ymeta naudu, tam broTi dūd ols i maižes, ajisyzwad

jaunu i apdoncoj ar jū ap ustubu. Puiši ar jaunyw'i beidzamu

reiži pasaprīcajos. Meitas dzld, žāla jaunu d'īnu.

После этого выкупа происходить новое pogosta mesšona, со-

бирате подарковъ съ Mipa въ пользу невесты—просятъ благо-

словить ее на новую жизнь. Приглашателемъ наpogosta mesšona

является теперь невестинъ сватъ; приглашеше онъ сопрово-

ждаетъ внушительными ударами о стену кнутомъ, причемъ приго-

вариваетъ: Prošam bogaslowej< jaunus. Первыми приглашаются

родители: prošam bogaslavvejit tās ar mOti. Отецъ приносить

хлеба, мать водки. Невестинъ сватъ самъ кладетъ рубль, сваха

рубаху. Затемъ приглашаются поименно невестины ЬгоП, mosas

(pamārdžes), которыя даютъ перчатки (cymdi), а тамъ уже по-

CTopoHHie, но все поименно: prošam Jezupu bogaslavvejt jaunekļus;
если не внимаютъ первому зову, приглашеше повторяется по

нескольку разъ, при усиленномъ битш кнутомъ о стену. Кто не-

хочетъ подавать, бросаетъ ради шутки пуговицу. Въ Яшмуйже

при этомъ обряде поютъ:

70.

Prošam, fauteni, Na garam laikam,

Bogaslavvejt: Šam vvīnam vvokoram.

Просамъ, добрые люди, Не па долгое время,

Благословить: На однаъ этотъ вечеръ.

(Зап. въ Яшмуйже отъ В. Кондовникъ).

Во время pogosta mesšona насмехаются всячески надъ тени,

которые не дали надлежащей доли; девушки поютъ, наприлгвръ,

такую насмешливую песню (Ягамуйжа):



71.

Šej ВогЬиГа pogosta, Nav kauna lautenu:

Pus dal'd'era yzmāfā, Dālderis kulda.

Вотъ Варвара положила Не стыдится людей:

Полчервонца въ морскую склад- Въдь червонецъ въ кармапт..

чиву

(Записано отъ Варвары Кандовникъ).

Обычай MipcKon складчины pogosta mēsšona, хотя еще и со-

блюдается, однако народъ ужъ его недолюбливаешь, онъ нахо-

дить его неприличнымъ taj navva šmuki; собираше подачи съ

Mipa кажется ему постыднымъ испрашввашемъ милостыни kaj

übagi prosa dovva'nu.

Въ конце описанныхъ церемомй всбхъ гостей обходить еще

кухарка, неся водку въ чумичке; водкою она угощаетъ, а вза-

мъвъ того кладутъ ей въ чумичку деньги. Этимъ век обряды

этого дня и заканчиваются и остальную часть вечера проводятъ

за ужиномъ и танцами Pēčok ар wisīm gostīm aplt kukarka,

putras vvOrejtoja, nas kausu vvoj čarpuku ar brand'inu; brand'īnu

dūd dzert, a jaimatčarpuka naudu. Pēčok wysu vvokoru ād i donco.

Утромъ начинаются обряды, такъ называемые «l'elais bran-

d'īns большая водка», т. е. женихъ подчуетъ всЬхъ гостей своею

водкою, а женихова сваха своими пирогами. ЗатЬмъ женихъ съ

невестою опять обмениваются подарками: невеста дарить ру-

баху, женихъ башмаки, а жениховъ сватъ получаегь отъ неве-

сты еще пару перчатокъ. «Провозясь» (paworzojss) некоторое

время, все отправляются на завтракъ, устроенный невестинымъ

отцомъ. Завтракаютъ отдельно каждая napTia, и въ то время,

когда одна сидитъ за столомъ, другая поетъ про нее насмешли-

вый песни Svvātd'inas reita0 dzer telū brand'īnu, jaunais nas bran-

d'īnu, a svvoČa peirogus. Pēčok jaunais jaunyw'ei dūd korpes, a jej

jam kraklu; svvotam dūd cyradus. Pavvorzojos pēč tas sauc brū-

kastis. Panokši ād, družniki apdzīd jūs.

72.

Meš gDdovvara, mes dūmovam, Šim Jākapam plota pīre,
Kur byuš jemti lemesnejcu? Nū tos šķelsim lemesnejcu.

Мы гадали, мы думали, У этого Якова широюй лобъ,

Гд* бы ваиъ взять разеоху? Изъ него мы будемъ колоть разеоху.



73.

Šej māšena šur braukdama Tajda maina padaguna,

Pazlpēm mozgājOs — Kaj myusu sywānam.

Эта сестрпца сюда пргЬзжая Подъ восомъ у нел грязно,

Умывалась остатками мыла— Какъ у вашего поросёнка.

74.

Atsail6is šis Jurejtis Oģefejšara pīderēja,

Kaj Josmuižas oģerejts — Jurejšam napīdar.

Губастый этотъ BOpift (съ протяну- Жеребцу это ндетъ (прилично),

тыми впередъ губами)

Какъ Яшмуйжошй жеребецъ—- А K)pia> ве ндетъ.

75.

Pasawerls tu Odum, Waca weiže atsasāduš,
Kas yz tavvas nošes sād. Yusas wln škuryno.

Посмотри ты, Адамъ, Старый лапоть уст.лсд,

Что у тебя на носу садить. Усами шевелитъ.

76.

Es dūraovu, es gādoja, Šis swsfenš vvel'ejos,
Kas aiz kolna w'efejos; W'eiej sawu kumefen.

Я думалъ, я гадалъ. Это сватушка моется,

Кто за горою моется; Моетъ своего коня.

77.

Dūmojam, godājam, Indričam Mi moti,
Nawa cyukai midženeiša— Tur cyukai midženejts.

Думали мы, гадали, У Генриха болыше волоса,

Что у нашей свиньи нъть лого- Тамъ будетъ свиньЬ логовище,

вища —

(Лн 72—77 записаны во двор* Яшмуйже со словъ

Варв. Кондовникъ).



78.

Kajdas acs Povvulara,

Tajdas acs TekTenai:

Oj jī ob'ī gulējuši

Kairie глаза у Павла,

TaKie же у веклы:

Не свали ли они оба

Wīnas cyukas midžejni?
VVīnas cvukas midžejni,
Maiso kojas sabozuši.

Въ одномъ свивьемъ логовидтЬ?

Въ одвомъ свввьемъ логовищl>,
Ноги засувувъ въ мЪшокъ.

(Зап. въ Вышковск. вол., дер Мозули).

79.

Kam tl tajda gfīžes golvva
šad' pī rauna ЬгбГеГеп?

Что за такая вертиголовка

Сидитъ подлt> моего братца?

Muds brofenš, kaj kundženš,
Dzaltanīrn mafenīm.

Мои братецъ, какъ баринъ,

Съ русыми иолосаии.

(Зап. въ Вышковск. вол., дер. Tūki отъ More Sprinģīne).

После завтрака производить надъ молодою вънчаше руто-
вымъ ввнкомъ rūtuvvainags. Въ середине избы разстилають про-

стыню (pologs — пологъ), на эту простыню ставятъ квашню,

которую покрывають также простынею. На эту квашню садится

неввстина мать съ хлебцемъ на колЬнахъ. Къ ней подходить

невеста, сопровождаемая двумя ЬгоГ-ами, бросается на колени,
плачеть и исирашиваетъ материнскаго благословешя; мать ее

благословляеть, передаетъ ей хлебецъ и сажаетъ ее на свое ме-

сто. Къ невесте подходятьея mosas, потомъ ЬгоП, расчесывають

ее, заплетають косы и, наконецъ, ЬгоП кладуть ей на голову два

рутовыхъ венка, большой и малый. Большой rūtuvvainags въ преж-

нее время былъ краснаго цвета, бисеромъ вышитый и украшен-

ный блестками ar sūeiduiim или sorkon rčžu, zatu zeižu изъ крас-

ныхъ розъ и зеленаго шелка, какъ выражаются народныя песни,

въ роде русскаго кокошника, это собственно тотъ žeilu vainags,

о которомъ такъ часто говорять песни. Pēc brūkestš jaunyw ci

yzl'īk rūtuvvainagu. Wydu ustubas paklāj pologu, yz pologa pa-

stota yz mutš maizes bal'enu i apkloj ar pologu. Yz balenas pa-

sādyn jaunos moti ar maizes kukuli klapi. Da jai d'ivvi broti da-

wad jaunyw'i; jaunyw'ā stou ceļus, raud i prOsa jū bogaslovvejt
Mote bogaslovvej, dūd jai maizi i sādyn yz bafenas. Da jaūnyw'ej



dansk raOsas i brčl'i, suks i sapyn, a pēč ЬгбП, yziik jai div rū-

tu vainagus,ГеГо i mpzū. Lelais rūtu vainags šenok bija sorkons,
ar žeil'ēm i speidul'īm. Нынче благодаря шляхетскому влlяшю

žeil'u vainags въ Вышкахъ заменяется венкомъ изъ искусствен-

ныхъ белыхъ и зеленыхъ цв-ктовъ; вуали, однако, пока еще не

встречается. Lelais vainags идетъ вокругъ всей головы, а на

темя кладуть другой možais vainags малый венокъили rūtu vai-

nags сплетенный изъ рутъ; онъ въ дlаметре имеетъ всего не-

сколько дюймовъ. Если невеста porškodāta «порченая» rūtu

vainags отсутствуете Кроме этихъ двухъ венковъ невеста го-

лову убираетъ еще цветами, такъ что wysa gohva zal'a вся го-

лова зеленая. Въ продолжеше всей этой церемонш венчашя не-

веста цлачетъ, а подруги поютъ заунывныя песни '). Потомъ

невеста опять водимая ЬгбГа-ми обходитъ всехъгостей, начиная съ

родителей и старейшихъ, кланяется всемъ и раздаетъ по ку-

сочку хлеба. И это сопровождается песнями. Въ Узпнеши этотъ

последшй обрядъ варшруется; такъ, невеста разбрасываетъ

кусочки хлеба по сторонамъ дороги, отправляясь въ костелъ.

Первому, кто на пути kārti aizšaun (кладетъ жердь поперекъдо-

роги), она даетъ brūtes kukuls (невестинъ хлебецъ), отличаю-

щейся особенною величиною. Однако обряда венчашя рутовымъ

вЬнкомъ нетъ уже ни въ Узинвши, ни въ Кокнесе. Сейчасъ по-

сле оппсаннаго обряда отправляются въ костёлъ. Впереди всехъ,

въ одной повозке, невестины сватъ съ свахою, за ними невеста

съ vvacOkais broHs, подружки попарно съ шаферами, наконецъ

женихъ съ своею дружбой. У церкви женихъ высаживаетъ не-

весту изъ повозки, а ЬгоК вводятъ ее въ костёлъ; при выходе

молодые держатся за руки, а по прежнему обычаю за одну nos-

') Въ этихъ пЪсвяхъ оплакивается проташе съ подругами юности, ли-

jueßie дъвичьеи свободы, горькая замужняя жизнь и т. и. предметы. Такихъ

пъсенъ можво найти очень много въ любомъ сборникъ. Вотъ двъ очень рас-

пространенный.

Skiramis, meš mošenas, Poša laime myus yzšk'ejra,
Gona mejl'i džejwojuš. Pī wsrt'enu stowādama.

Разстанемтесь, сестрица, Сама лайма насъ разлучила,

Довольно мы пожили друзьями. Стоя у воротъ.

(Зап. отъ Варвары Кондовникъ въ Яшм. «однако онаурожд. Вышковка»).

Sēst mošena aiz gal'd'cna, Jau tu waira našēd'ēsi,
L'īč galVenuyz gal'd'ena— Tāwa, тоЧ'еэ naklaušejši.
Сядь, сестрица, за столъ, Ужъ ты болъе не будешь сидъть,
Положи головушку на столъ— Не будешь слушаться отца матеря.

(Зап. въ Вышк. вол., дер. Мозули отъ More).



neica (платокъ). При самомъ обряде венчашя невеста должна

плакать (raud, až па pī žemes pākreit плачетъ, ажио на земь

падая), если не плачетъ, не будетъ иметь счастья (паЬуиз* labi,

nabyuš laimes). Кто изъ молодыхъ после венчатя первый на-

ступить другому на ногу, тотъ будетъ въ хозяйстве господи-

номъ, — однако теперь это считается только суеверlемъ (tī tik-

tajd'i zaboboni). На алтаре молодая должна оставить пару перча-

токъ для дьячка (organists). После венчатя все свадебники (ко-

ženiki) отправляются въ квартиру ксендза klebaneju, где они

устраиваютъ изъ своихъ запасовъ d'īniškis полдникъ, къ кото-

рому приглашается ксендзъ (bazneickungs) (šenok maina maize,
ta nanoča) и органистъ. Изъ костёла отправляются уже въ домъ

жениха puišugols, и все последующее обряды происходять pui-

šugola. На возвратномъ изъ костёла пути впереди едутъ жени-

ховы сватъ съ свахою, затемъ молодые вместе, за ними жени-

хова дружба, а тамъ уже невестина дружба.

Между темъ, какъ происходить ввнчаше и полдничанье въ

клебанш, изъ mājtugola отправляютъ въ жениховъ дворъ прида-

ное, такъ называемое, pyurawezšona. Действующая лица тутъ

pyurwedš, кто везетъ skreinu или pyuru, gūvvugons и vvuškugane

пастухи коровъ и овецъ. Часто эта церемошя производится въ

присутствш невесты и kčzenīk-овъ передъ венчашемъ (въ Кок-

несе въ субботу), или тотчасъ после онаго, и тогда происходить

спорь между pyurwed's и невестиной матерью, которая садится на

skreinu и не выдаетъ ея, пока не положатъ на все 4 конца ящика

по известной сумме денегъ. Pyurwed's наряжается шутовски

(pasataisa ё rraeigs), одеваетъ вывороченную шубу и зимнюю

шапку, въ рукахъ держитъ большой кнутъ (garu potagu, kaidas

nas übagi), и, споря съ невестиною матерью, имеетъ удобный

случай выказать свое остроумlе въ шуткахъ. При pyurawezšona

поются напр. такlя песни:

80

Gūten, типа raibulena

Zīdajom kojenom —

Коровушка, моя пеструшка

Цветистыми ножками —

Poša ko6i kalnend,
Zīdi byra fajend.

Сама подымалась ва гору,

Цвъты падалп въ долину.



81.

GūCen, muna raibul'eiia,
Ko mauravv'i vvokorā?

Коровушка, моя пеструшка,

Чего ты мычишь ьечеромъ?"

Woj mauravvi zalta saites,

Woj sydabra рупакГепа?

Мычишь лн ты по золотомъ прп-

ВЯЗЛ'В,

Илп по серебрянымъ путамъ.

Зап. въ Яшмуйже отъ Žuril'īne
«родомъ изъ Аглоны»).

Следующая песня, какъ мн-в говорила разсказчица, поётся—

jaunaju davvadam da sātai когда молодую доводятъ къ женихову

двору. Но она можетъ и сюда относится и часто поется при руи-

ravvežšona.

82.

GuvVej svv'ižu ar akmeni,
Pošai pina devvējai —

Л камнемъ бросаю въ корову,

Подательницу молока —

Ко jej кбра каГпепб,
Ко rod'ejos tautenom?.

Чего ова взошла на прягорокъ,

Чего показывалась сватамъ?

83.

Jyus taufenas, raganenas,

Kur jyus mani redžejot?
N'i eš goju krūgā džart,

Вы сватушки (чужlе люди), аол-

довки,

Гдъ вы меня ввдали?

Ни я въ корчму ходила пить,

N i tirgo rčd'ejtūs;
BrStu wydū kultu goju,
Mosu wydu dryw'erid.
Ни на ярмарку показываться;

Л ходила въ средЬ братьевъ мою*

тить,

А въ сред* сестеръ на поле.

Зап. въ Яшмуйжъ- отъ Варвары Кондовникъ).

ПрГехавши изъ костёла во дворъ жениха, молодая должна

положить по паре перчатокъ на лошадей свата и шаФеровъ. Ее

встречаютъ у дверей избы жениховъ отецъ съ водкою, а мать

съ peirāgs, karavvajs пирогомъ, караваемъ и огнемъ. Молодая

беретъ peirāgs и огонь и входитъ въ избу, оставляя у порога

jūstenu кушакъ. Жениховой матери онадарптъпару перчатокъ;

pyurawedš стоитъ около печки, говорить, что мерзнетъ — и ему



пара перчатокъ; у печки молодая должнаеще оставить перчатки
и рубаху, на печку падо положить деньги для putras wčrejtoja

кухарки; жениховъотецъ спешить въ комнатуи, ставши за столъ

въ почетномъ мястЬ, опять требуетъ перчатокъ; золовки тоже

не отстаютъ отъ другихъ: въ общемъ невеста должна пригото-
вить более 30 парь перчатокъ.

84.

Dāravvoj man, wadakla,
Da žemaj lynokraklu;
Подари мв-в, невестушка,

Льнявую рубаху до земли;

Kaj eš feu dāravvoju
Savvu boltu brūlelen.

Какъ я теб± подарила

Своего бъмаго братца.

Въ случае неподачи угрожаетъ:

85.

Kaj byuš loba vv'edeklena,
Diejvvosim vvīnā vvītā;

Когда будетъ хорошая вевъстка,

Будемъ жпть вмъстъ;

Kaj byuš špetna, kaj byuš borga,
Sišsam cepli pyunejfi.

Когда будетъ бранливая, когда бу-

детъ есорливая,

Устропмь печь въ сараъч

(В. Кондовникъ).

Тогда сажаютъ молодыхъ «jaunekli, jauni за столъ на по-

четное место въ углу, въ которомъ находится pacnaīie; подле

нихъ, тоже на почетныхъ местахъ, жениховы brofi, подальше не-

вестины brol'i i mčsas, и родственники, которые по важнее (le-

loki rodi); когда эти откушаютъ, садятся все npo4ie. Во время

обеда поютъ насмьшливыя песни apdzīdošona.
После обеда производится pogosta mesšona, теперь въ пользу

жениха (mat pogostu (или pogosto) jaunajam); первыми кладуть

свою лепту жениховы сватъ и сваха, потомъ ЬгоП и все гости.

Вечеръ въ нынешнее время заключается ужиномъ и танцами;

прежде же происходило, такъ наз., gufdejbas уложешемолодыхъ

спать въ «свирне», клети krāts (Яшм.) klēts (Вышк.), въ нето-

пленномъ помещеши, хотя бы дело было и зимою (Кокнесе тоже).
Всё старое поколеше соблюдало еще этотъ обычай, и мнопе

старики жалуются на его исчезновеше и вообще на OTcyTCTBie



веселости на нынт>шнихъ свадьбахъ (kožas tan па tajdas waira,

nawa (ik lusfeigas, moz jau tajdu žartu, kai šenoken.). Молодыхъ

провожали въ кльть все гости wysa družba съ музыкою, пе-

снями и шумомъ ar spālašonu, dzldošonu un gamani (Žuriline,
въ Яшм. родомъ изъ Аглонъ).

Утромъ будятъ молодыхъ опять ar wysu družbu, съ музы-

кою, песнями, пьютъ водку п производятъ разные «жарты»,ша-

лости (Dora wysaidus žartus) это, такъ наз., celsona nū gul'dejbu

(Яшм.). Въ постели молодой оставляетъ деньги, а молодая ру-

баху deT dī\va švvēfējbas ради Божьяго благословешя; въ ведро,

въ которомъ jauni умываются, онп также бросаютъ деньги, а

потомъ женихъ ногою опрокидываетъ ведро. Въ прежнее время

молодые умывались при помощи družba. Jaunywā теперь съ

песнями девушекъ и музыкою провожается жениховою дружбою

въ избу и должна опять показать свою щедрость въ подаркахъ:—

музыкантамъ даются перчатки, жениховымъ бролямъ и свату

тоже, свахе рубаха, всемъ доыочадцамъ по какой-нибудь мелкой

вещице; ustubas slaučejtojai девке, которая мететъ комнату jūs-
(епа на метлу ар slūfenu; yud'ens nesējai, что воду носить, пара

перчатокъ на koši, на kopoča рубаху,'кухарке рубаху; затемъ

jauno переменяетъ свекровины poloģi, которымъ столъ покрыть,

и rūčnīkī на свои простыни и полотенца. Че.мъ щедрее пока-

жется молодая, темъ легче ей будетъ житься въ новомъ доме.

Молодая до последней ночи считалась въ девицахъ и носила,

какъ эмблему девичества, žeil'u vvainags (бисерный вЬнокъ); она

п изъ клети выходить съ венкомъ на голове, и только теперь

происходить обрядъ снятlя венка vvainaga nūjemšona и надева-

Hie бабьяго головного убора roičošona. ВъЛпфлявдш а Узинеши

mičošana совершается въ воскресенье передъ gul'dejbas; а снятlе

венка nūjemšona— такъ же, KaKbHyzlykšona надевашевенка, въ

прочей .Латышш, кажется, уже утратились. Однако и въ Выш-

кахъ nūjemšona исчезаетъ. Происходить этотъ обрядъ анало-

гично съ венчан!емъ рутовымъ венкомъ. Жениховы brol'i са-

жаютъ молодую на опрокинутую, поставленную на полоть и по-

крытую пологомъ квашню, отшпиливаютъ венокъ, а jaunykis
его снимаетъ. Относительно этого снятlя венка есть много на-

родныхъ песенъ и въ прочей Латышш— сшгпе венка излюблен-

ное выражеше вместо лишешя девичества. Жениховы brol'i

опять причесываютъ молодую, mosas ее заплетаютъ и, наконецъ,

надеваетъ чепецъ mičo женихова сваха mieotoja, въ Кокнесе,



такъ называемая, li'lajā wedējlša большая водительница и mi-

čotajā.
Сваха повязываетъ молодую платкомъ вокругъ всей головы

по бабьему, kaj bo*bas opol'iski, при чемъ платокъ завязывается

сзади, а не какъ обыкновенно спереди, или же для mičošona бе-

рется особый l'elais lynautenš — длинный въ виде полотенца,

только пошире платокъ, которымъ и покрывается голова на

особый манеръ (i
e

rnieiģi), аименно такъ, что одинъ конецъ платка

образуетъ на головЬ высокую пирамиду, а другой обвивается

около шеи. Lynautenš нынче ужъ выходить изъ моды. Въ про-

должеше этой церемонш молодая плачетъ и поетъ (следующая

песни служатъ примЬромъ), сваха ободряетъ ее и даетъ наста-

влены, сёстры и подруги помогаютъ п-Ьть.

86.

Nūjām munu wainadženu, N ik bej munu wīglu dlnu,

Nūjām munas wīglas d'īnas— Zam vvainaga gulejuš.
Спимаютъ мой в-Ьночекъ, Столько п было моихъ легкихъдней,

Саимаютъ мои.легкlе (привольные) Сколько аодъ вънкомъ лежало,

дни —

87.

Wainag, munu wainadž*enu,

Jyures špolwu \vīglumen—
мой въпочекъ,

Лёгостью въ морсия перья —

Ka apšēju lynautenu,

Lynu morku gryutumen.

Какъ повязалась льняпымъ платкомъ,

Онъ тяжестью съ мочпльню льна.

(Moz. More).

Этимъ молодая уже совершенно вышла изъ ряда дъвицъ и

перешла въ среду бабъ, она прощается съ девушками и при-

ветствуется бабами. При завтраке, который теперь следуетъ,

пьютъ, такъ называемый, soldonais brand'īns (сладкая водка). Bet

дружки невестины и жениховы, попробовавъ водки, морщатся,

говоря, что водка горькая,—а чтобъ ее подсластить перецелуютъ

другъдруга. После завтрака проводитьнесколько времени зараз-

ными шалостями (dēTejos) и играми, между которыми главное

место занимаетъ, такъ называемое, cepļa kuršona. Kāženlkī то-

пятъ печь, чтобъ готовить себе ужинъ, т. е. вместо дровъ въ

печь суютъ, что только попадется подъ руки: собакъ, гостей,

кресла, кошекъ, свиней, платья.
. . .

Потомъ едутъ въ ближ-



нюю корчму, гд+> гуляютъ ūlawo до самаго вечера. Подружки
катаются попарно съ шаферами и даютъ имъ за катанье по

парт, перчатокъ. Вечеромъ опять съезжаются puišugolā, и по-

ужипавъ, жениховы дружки слагаютъ деньг» puišfi družba mat

šJceinu naudu, которые идутъ въ пользу невъттииой дружбы.

Л\еииховъ отецъ puiša tās несетъ хлебъ, мать водку, npo4ie,
что у кого попадается, — деньги или разныя вещи. Собранныя
деньги даютъ брату\ какъ выкупъ за сестру; брать недоволенъ,

нехочетъ отдавать сестры и съ досады разбиваетъ тарелку, на

которую кладутся деньги, а деньги разбрасываетъ. Сюда отно-

сятся песни:

88.

Eš saspāru tautu golda

D'ew'enīm gobolim —

Л раздробллъ столъ чужбинниковъ
На 9 частей —

Tautora jir golda žil,
Man mošenas waira žāl.

Чужбииннкамъ стола жаль,

Мп-в сестрицы болъе жаль.

(Вышки, Mozufirie)

Съ жениховой стороны поютъ насмешливую песнь:

89.

ВгбП raosas psrdawuši
Par kopūstu l'ižeičen —

Братья продали сестру

За ложечку щей —

Yzdzāruši, yzstrābuši,
Brauc yz sātu raudodam.

Выпипшв, выхлебавши,

"Ьдутъ домой плача.

(Зап. въ Яшмуйже отъ В. Копдовникъ).

Между тг.мъ настала ночь, икъ 11 или 12 часамъ panokši
начинаютъ прощаться съ невесток), соблюдая при этомъ стар-

шинство родства. Puišu družba ихъ провожаетъ насмешливыми

песнями•

90.

Ра čel'u, ра ceļu, nagūda l'aud'š!

Sunš jyusu рбгпатй,
Cačis pavvadeja.

Пошлп вонъ, пошли вонъ, нечестивые люди'

Собака васъ встречала,
Кошка провожала.

(Яшм. Варвара Кондовникъ).



При прощаши невеста должна горько плакать, иначе ей не

быть счастливой въ супружестве.
Вотъ примерь прощальной песни:

91.

Kū eš beju brālēnam

T ik jauna sari bušā —

Что я такая молодая

Могла сделать злого братцу —

Raudajti man pamētā
Tautu golda gal'enā.

Онъ меня оставилъ плачущую

За столомъ чужбппаиковъ.

Во весь прощальный вечеръ puišu družba должна смотреть,
чтобъ jaunyw'ā молодая не ушла, или чтобъ ее не увели; если она

куда-нибудь удаляется, жениховъ brol'is еепровожаетъ,держаза

руку. При самомъ акте прощашя jaunywā сидитъ между же-

ниховыми бролями. А если случается, что всё таки panokši

украдутъ молодую, то вся дружба бросается въ догоню, но pa-

nokši выдаютъ молодую уже только по уплате известной суммы

(2 —3 рубля), которая panokš-ами пропивается, но уже не у же-

ниха, а въ доме невестина отца (rhājtās tās). Такъ обе дружбы

расходятся, а пиръ продолжается каждой парпею отдельно въ

«своемъ конце» «sawO golā» еще во вторникъ.

Справляя свадьбу на ладъ долгой свадьбы, garās ko'zas въ

субботу не бываетъ ни каких-ъ обрядовъ. Въ воскресенье обе пар-

тш едутъ изъ mājtas gola въкостёлъ [въ Лйфляндш каждая пар-
Tifl едетъ изъ savva gala изъ своего конца], и возвращаются

опять въ maitas gols, где пируютъ воскресенье и понедельникъ

до полуночи. Вторникъ и среду проводятъ puišu golā во дворе

жениха, исполняютъ все обряды и расходятся въ четвергъ или

еще позже. На этотъ ладъ справляютъ свадьбы только зажи-

точные люди.

Въ субботу на свадебной неделе молодая ходить въ муж-

нину баню, гдЬ ей приходится опять тратить мпого перчатокъ и

кушаковъ. На порогъ бани, на полки, на печь кладутся перчатки,

веники обвязываются кушаками ...
этимъ обезпечиваются благо-

получные роды.

Въ эту же субботу молодые едутъ гостить къ женинымъ ро-

тамъ же собираются еще ближайипе родственники и

сватъ съ свахою — это, такъ называемые, atkozos.

Въ воскресенье же женины отецъ съ матерью въ свою очередь



отправляются во дворъ молодыхъ, посмотр-вть на ихъ житье бытье.

Этимъ свадьба окончательно сыграна. Въ другихъ мъчггахъ Ла-

тышш atkāz-ами на оборотъ называется посЬщешеневестиными

родителями и ближайшими родственниками дома молодыхъ, где

допиваютъ и доедаютъ оставппеся запасы. Посещеше родителей

молодыми отлагается налругое время попозже.

Мало-по-малу исчезаютъ и эти остатки латышскихъ народ-
ныхъ свадебныхъ обрядовъ; ихъ место или занимается польско-

шляхетскими церемошями, или же остается пустымъ.

Вышковцы цивилизуются; молодое поколеше относится къ

старымъ оригинальнымъ обычаямъ критически, съ полупрезре-
шемъ называя ихъ d'ēlešonOs шалостями, глупостями; оно не ви-

дитъ надобности въ сохранены этихъ обрядовъ, значеше кото-

рыхъ ему уже не понятно. На такое отношеше къ старине вл!я-

ютъ близость города (такъ у Вышковцевъ меньше 'оригиналь-

ныхъ обычаевъ, чемъ у Яшмуйжцевъ), ксендзы, воюющте про-

тивъ разнаго поганства, какъ они называютъ эти старинные об-

ряды, и шляхта (šTakšas) — проводница моды; а книгъ, прессы,

развитой общественной жизни, который могли бы оказать про-

тиводействlе такому направлешю (какъ это замечается въ прочей

Латьпши) — всего того тутъ и помину нетъ.
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VECĀS STRĀVAS PĒDĒJS GADS

... viņi nenojauda vecās pasaules mil-

zumātro sairšanu.

GOTFRĪDS KELLERRS.

Šveiciešu dzejnieks.

SPIRGTS DZĪVĪBAS VILNIS RIGA

Nogurušajā, putekļainajā Rīgā vakar uzreiz bija ieplū-
dis spirgts dzīvības vilnis. Galvenajās ielās starp steidzī-

gajiem veikalniekiem un ikdienas ļaudīm varēja sastapt
iebraukušos ciemiņus, īstus svētdienas bērnus ar svinīgām

sejām, kurās bija lasāms iejūsminājums. Šī spirgtā vēsma

bija nākusi no lauku puses, un tie bija latvieši, pa

lielākai daļai laucenieki, kas pašā darba laikā bija

atstājuši savus tīrumus un nākuši Rīgā, kārodami

cēlāku barību savam garam. Tā iepriecinoša liecība

par mūsu tautas ideālismu, par viņas spirgto, možo garu,

kas vienmēr cenšas uz priekšu un prasa sev jaunu, labāku

dzīvi. Ar bērna ziņkārību un jaunekļa dedzību tauta grie-
žas pie garīgā tribunāla, pie latviešu «centra», vecās «mā-

muļas», un gaida, ko tā viņai sniegs; tā nāk kā citkārtēja
romiešu Sibilla arvienu ar jaunām, lielākām sava laika

prasībām. Vai Zinību komisijas vasaras sapulces arvien

pavairotām un pieaugošām laika prasībām var gana darīt,

par to runāsim turpmāk. Vispirms apskatīsim šā gada

programmu.

ZINĪBU KOMISIJAS VASARAS SAPULCES ATKLĀŠANA

Sapulci atklāja Zinību komisijas priekšnieks Mal-

doņa kgs. Arī viņš aizrādīja uz sajūsminājumu, kas ļaudis
ik gadus šurpu atved arvien lielākā skaitā. Ļaudis še ro-

das kopā, smeļas idejas, dzird pārspriedumus un biedrojas

uz kopdarbību. Daži gan, kas pērn še bijuši dzīvajo skaitā,

vairs nav sastopami. Tika minēti mirušie: Pumpurs, Kār-

kluvalks, Lerhis-Puškaitis, Ceriņu Pēteris, Dāvis un Pura-

puķe.
Kā uz svarīgu pārgrozījumu mūsu saimnieciskajā dzīvē

tika aizrādīts uz lauksaimniecības komisijām, pie kurām
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ņēmuši dalību arī priekšstāvji no latviešiem. Tika izteikta

pateicība arī Vidzemes muižnieku Kredītbiedrībai.

Bet arī daži nelabumi un šķelšanās notikuši pašu

starpā. Par tādiem tika atzītas personiskās ķildas un uz-

brukumi laikrakstu starpā. Tiekot aizskārti pazīstami vīri

(zīm. uz Purapuķi?). Daži laikraksti dibinājušies uz citu

iznīkšanu. «Apskats» gremdējis «Baznīcas Vēstnesi», ku-

ram bijušas neliedzamas eksistences tiesības, jo tas apmie-

rinājis daudzu garīgas slāpes. «Latviešu Avīzes» diemžēl

atvirzījušās no sava parastā ceļa. «Pēterburgas Avīzes»

esot mainījušas redaktorus. Senākā «Vārda» vieta nākot

«Rīgas Avīze». Bez tam vēl no jauna iznākuši «Biškopības

Vēstnesis», «Vērotājs», «Evaņģēlists» un «Apskats».

Nožēlojama parādība esot, ka «Austrums» ceļojot ap-

kārt un vienmēr mainot savus saimniekus. Cik no laik-

rakstu izteiktiem virzieniem nomanāms, tad tie vairāk

grupējušies ap «Rīgas Avīzi», kuru runātājs visai uzteica.

Arī jaunas biedrības latviešiem pienākušas klāt. Tika

aizrādīts uz Rīgas Latviešu Sabiedrību ar viņas

jaundibinato teātri. Šī biedrība izredzējusies sev par mērķi

būt otra latviešu «māmuļa». Vai tā savu solījumu izpildī-

šot, to pierādīšot laiks. Kā otra jauna biedrība tika minēta

Valdemāra Jūrniecības nodaļa. Nožēlojami tikai

esot, ka Rīgas Latviešu biedrībā nevarot nodibināties

mākslas nodaļa, kāda tā jau esot apmēram Pēter-

burgā. Tomēr viņas nodibināšana esot tikai laika jau-

tājums.

Arī liels svinīgs uzņēmums stāvot durvju priekšā —

nākamie dziesmu svētki, uz kuriem jau tagad notiekot

plaša gatavošanās. Ar viņiem radīšoties jauna latviešu

mūzika.

Tālāk runātājs aizrādīja uz Zinību komisijas darbību

pagājuša gada:

Komisija centusies nodibināt jaunu ortogrāfiju, kura

turpmāk būtu ievedama kā valdošā mūsu rakstniecībā.

Valodas pētīšanas uzdevumā valodnieki Mīlenbahs un En-

dzelīns apceļojuši dažus latviešu apgabalus. Arī mu-

ze ja neesot stāvējusi dīkā, un kā nasks darbinieks esot

atzīstams viņas priekšnieks Šiliņa kgs.

Tālāk runātājs aizrādīja uz konversācijas

vārdnīcu, kura nepastāvēšot iz kompilācijām no vācu

un krievu vārdnīcām, bet aplūkošot visu patstāvīgi. «Uz-

ticēsim sev, ne Brokhausam!» runātājs teica.
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Literatūras fondam par labu tikuši sarīkoti vakari.

Tikai jānožēlojot, ka labākās famīlijas tik maz piedaloties

pie šiem vakariem. Viņu veicinātajās esot visvairāk vi-

dusšķiras, un no šīm šķirām esot arī visvairāk sagaidāms

latviešu nākotnei. Izteikdams savu paļāvību un ticību uz

latviešu tautu, runātājs savu runu beidza un pārgāja uz

dienas kārtību, neaizmirsdams piekodināt, lai paraksto-

ties uz Lerha-Puškaiša pasaku krājumu un konversācijas

vārdnīcu.

I. LATVIEŠU CILTSTĒVI — NĒRI

Tad uz Maldoņa kga uzaicinājumu kāpa katedrī

M. Šiliņa kgs, lai runātu par Hērodota «neriem», kurš

vārds no priekšlasītāja tika izrunāts gari: «nēri». Garā un

ļoti sīki apstrādātā priekšnesumā Šiliņa kgs centās pierā-
dīt, ka šie «nēri» neesot nekas cits kā senā latviešu cilts.

Vispirms viņš tēloja līdzšinējo jautājuma stāvokli; aizķēra
dažādas domas par latviešu cilts senām mītnēm; minēja
Kostinena hipotēzi, kura izteikta vēl 1864. gadā; piesauca
veco Homēru un vēl vecāko Hesiodu un cēla laukā iz

tūkstots gadu dusas kapā vienu aizmirstu tautu pēc otras,

lai tās liecinātu par seniem latviešiem vai vismaz par

nēriem. Raibā rindā kā apakšzemes ēnas mums aizlaidās

garām gan gutoni, gan ostaji, aiztunji un aistieši — kas

lai atmin visus tos svešos vārdus? Jau Šillers nopūtās:
«Wer zāhlt die Volker, nennt die Namen?» Pieci tūkstoši

gadu latviešu ciltīm jau piederot gar Baltijas jūru dzintar-

piekrastes, pa kurām tās izplatījušās, nākot no Ņemana

jeb Mēmeles puses, — tā aprādot Krauze. Var būt, ka

dzintarpiekrastē arī cēlusies visi ārieši. Ar zināmu īg-
numu cien. runātājs atraidīja dažu zinātnieku uztiepumu,
it kā senie latvieši bijuši «cilvēku ēdēji», — nē, tie bijuši
miera mīļotāji ļaudis, visas apkārtējās tautas tos kal-

pinājušas, nekādas aizdomas uz tiem ne-

varot krist par tādu negantību.
Citu starpā tika godam un ar pateicību minēti arī Biez-

bārda pētījumi par seniem latviešiem; siltu sirdi Biezbār-

dis esot izrādījis, bet viņa uzskati esot pa daļai savādi,

tikai viņa domām par Hērodota «skūtiem» runātājs vietām

piekrita, aprādīdams ar teiku par arklu, kas no debesīm

nokritis, skūtu sakaru ar leišiem, pie kuriem vēl tagad

esot gluži tāda pat teika. Otru pierādījumu šādiem uzska-
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tiem runātājs vēl atrada vārdā «oiropata», ar kuru «skūti»

apzīmējuši amaconas: «oiros» esot tas pats «vīrs», un

«pata» esot pati jeb kundze, tad iznāktu «vīrpate», «vīr-

kundze»; bet «vīrpate» arī varot nozīmēt vīru kāvēju, ja
vedot vārdu sakarā ar «pātagu», t. i., ar jēdzienu «sist»,

«kaut». Pārpratumi cēlušies vietām tādēļ, ka pie skūtu

valsts piederējušas dažādas ciltis, kuras savā starpā ne-

maz nebijušas radnieciskas. Skūti bijuši ārieši, un viņiem
neradnieciskās tautas sālījušas vēlāk ar altaja tautām iz

Āzijas. Kā tauta, kura altajiešiem radnieciski sveša, —

«āraji» tuvu stāvējuši nēriem vai pat piederējuši tiem.

«Melnsvārči» mituši ap Oku, kamēr nēri dzīvojuši ap Be-

rezinu, Boristeni. Šie melnsvārči esot čuknas, tagadējie

igauņi, tāpat igauņu ciltis esot arī agrākie cilvēku ēdēji.
Pēc apmēram šāda ievada divās nodaļās runātājs pārgāja
uz «nēriem» pašiem un aicināja Hērodotu, lai tas nodotu

savu «liecību».

M. Šiliņa kgs uzsauc Hērodotu par liecinieku, ka nēri

bijuši latviešu senči. Ko liecina nu grieķu pirmais vēstur-

nieks? Viņš uzskaita ciltis, kas dzīvojušas pie Baltijas jū-
ras piekrastes, un min to starpā tautu «neuroi» jeb «nēri»,
tā saka Šiliņa kgs. Tie dzīvojuši arī ap upi Eridanus jeb
Daugavu, un «Eridanus» esot āriešu vārds, i Kurzemē esot

upe Roja; viņu mītnes būtu meklējamas tagadējās Min-

skas, Viļņas, Graudņas guberņās. Tad paejot 500 gadu, un

tikai Plīnijs atkal minot nērus un ģeogrāfs Ptolomejs, kurš

vēsta, ka nēru zemē izceļoties Boristenes upe (jeb Bere-

zina). Runātājs pieveda arī kā pierādījumu stāstu, ka nēri

paliekot par vilkiem, un vilkači latviešu pasakās
labi pazīstami; nēri ari aizejot dzīvot pie budiniem (tie

esot tagadējie lielkrievi). Pēc romiešu Plīnija liecības tā-

tad nēri būtu arī dzīvojuši tanīs pašās guberņās kā pie
Hērodota: Minskā, Kauņā, Viļņā, ap Berezinas izteku; ta-

gad vēl ap Berezinas izteku esot leišu vietu vārdi, kas

pierāda, ka šie nēri bijuši latvieši-leiši.

Tālāks pierādījums esot tas, ka, pēc Plīnija, nēri sade-

dzinājuši savus miroņus, ko čuknas nedarījuši: čuknu ka-

pos klāt arī bronzas rīki, kamēr nēru-latviešu kapos ne,

jo latvieši jau toreiz neesot bijuši tik greznības kāri kā

čuknas. Jau tanīs laikos gan cīņās ar čuknām nēri atvir-

zījušies uz neapdzīvoto zemi, tuvāk pie Baltijas jūras.
Pēc romiešiem liecinot par nēriem vēl slāvu kronikas

rakstītājs Nestors; tas uzskaita ciltis, kuras maksā meslus

krieviem, un to starpā ir, pēc viena rokraksta, Летигола,
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pēc citiem Нерева un Норова — Nerova un Norova, ar

klātpielikumu сиречь (jeb) semoiti. Šo norovas cilti Ku-

niks vedot sakarā ar Muromu, bet ģeogrāfiski Muroma

pārāk tāli nost; ģermānistiem nevarot uzticēties. Nerova

varot būt tikai Nērava jeb tie paši Hērodota nēri. Tad ru-

nātājs meklēja pēc vārda «neris» nozīmes un atrada vel

līdzīgi skanošu vārdu «Kurische Nehrung», kā vācieši vēl

tagad sauc Kuršu kāpas Prūsijā. Tad Vilijas upi (kura tek

gar Viļņu) saucot leitiski par Nēri; tas pats vārds slēpjo-

ties arī vēl Neretas upē (Kurzemē) un Neretas pagastā;

arī ap Babītezeru esot atrodams tas pats vārds. Ko šis

vārds varētu nozīmēt? Visur tas esot saistīts ar jēgumu:

zems, purvains, ūdeņains. Latviešiem ir vārdi: nērst,

nārsts, kuriem darīšana ar ūdeni, «nēra» esot «ūdens pa-

lieka»; šurp attiecoties krievu нырнуть — nogrimt zem

ūdens.

Nerova jeb Nērava tātad esot zeme zem ūdens, un tie-

šām: «nēru» mītne, jau pēc Hērodota un Plīnija, esot pur-
vainās un zemās Minskas, Viļņas un Graudņas guberņās.
Purvainība un ūdeņainība runātāja priekšnesumā ieņēma
galveno vietu un bija par izšķīrējām viņa jautājumā. Bet,

kad klausītāji bija garīgi izbriduši līdzi runātājam pa vi-

siem bezgalīgajiem purviem un tīreļiem, pakaļdzīdamies
neriem un meklēdami seno latviešu-leišu ciltis, un runā-

tājs atstāja katedri, tad nāca valodnieks Endzelīna kgs un

itin īsos vārdos norādīja, ka viss garais pētījums esot

līdzīgs nullei un mēs tātad velti maldījušies pa senču

purviem.
Endzelīna kgs vispirms brīdināja runātāju, lai nedomā,

ka ģermānisti jau tūdaļ partejiski savos pētījumos vācie-

šiem par labu; Kunika spriedums esot gluži bezpartejisks.

Šiliņa kgs arī velti neizlietojis jaunākos pētījumus jautā-

jumā par latviešu-leišu cilšu celšanos, Pagodins Šiliņam
esot nepazīstams, un tomēr viņš runājot tā, it kā arī jau-
nākā literatūra tam nebūtu sveša. Viss Šiliņa kga darbs

esot sastādīts bez kādas metodes; pētītājs esot rīkojies

pārāk brīvi; tā rīkojoties, ar maz pūlēm varot pierādīt
visu. Vispirms jau vārds «neri» esot gluži patvaļīgi uz-

tiepts Hērodotam, kurš patiesībā saucot zināmo tautu par

«neuroi», un tiem neesot nekādas valodnieciskas līdzības

ar Nerova un Norova. Arī tos Šiliņa kgs pārkristījis par

«neuroi». Skaņa c nav skaņa eu. Un tātad klausītājiem

bija jāpārliecinājas, ka no viņiem par velti mīlēti neri.

Šiliņa kgs gan tik bargam spriedumam par savu darbu
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pretojās; gribēja pierādīt, ka grieķi būšot šo v pielikuši
burtam c klāt kā garuma zīmi, un taisnojās, ka viņa mi-

nētais zinātnieks Sabelins taču esot no jaunākiem pētnie-
kiem. Bet Endzelīns īsi atteica, ka grieķiem taču esot burts

eta garuma apzīmēšanai, tā ka Hērodotam nevajadzējis
nemaz ņemt palīgā v. Uz to Šiliņa kgs zināja tikai atteikt,

ka Hērodots, grieķu vārdu rakstot, būtu gan lietojis eta

garuma apzīmēšanai, bet, kad darīšana bijusi ar svešu

vārdu, tad viņš «rakstījis tā, kā iegadījies». Tātad

mēs, latvieši, caur gadījumu būtu tikuši pie cilts tē-

viem neriem, ja vien Endzelīns nebūtu gadījies sa-

pulcē.

Neapmierināti ar to, ka gadījums mums bija lau-

pījis prieku atrast un apsveikt savus cilts tēvus, mēs pie-
griezāmies ortogrāfijai, cerēdami, ka tā mums dos ganda-

rījumu un ļaus reiz sevi nodibināt un ka mēs ar to atra-

dīsim pamatu savai turpmākai dzīvei. Cik nopietni mēs

bijām cerējuši uz ortogrāfiju, to pierāda jau tas vien, ka

par viņu bija pieteikti veseli trīs priekšlasījumi.

11. ORTOGRĀFIJAS KARŠ

Kā pirmais par ortogrāfiju runāja Lauvas kgs.
J. Lauvas kgs uzstādīja kā mērauklu īstai ortogrāfijai

šādu prasījumu: ar visvienkāršākiem līdzekļiem visparei-
zāk attēlot valodas skaņu savādības. Progress ortogrāfijā
esot, ja tuvojoties šai mērauklai, regress, ja no tās attā-

linoties. Vajaga spēt uzrakstīt vārdus tā, ka tos var sa-

prast tūliņ, ka nesamaisa viena vārda nozīmi ar otru, ka

nav daudz pārprotamu vārdu. No šāda ortogrāfijas ideāla

mūsu ortogrāfija vēl esot ļoti tālu. Mums trūkstot burta,
kas apzīmētu skaņu ā; tā mēs, piem., rakstām gluži
vienādi vāci (старые) un veci (старика), ād un ēdu, brāc

un brēc v. t. t. Tāpat celmos mēs neatšķirot lauztās un

stieptās skaņas. Ar vienu pašu burtu о mēs apzīmējam
latviešu un svešo о skaņu, pārprast varot, piem., oderi

(smaržas) un oderi (piem., pie svārkiem). Runātājs nebija

pūles taupījis un bija Valdemāra krievu-latviešu vārdnīcā

izskaitījis visus vārdus, kuru skaitu noteica uz 11 500; no

tiem 560 vārdi būtu pārprotami (piem., kaķis un kāķis),
samainot īsos ar gariem. Priekšlasītājs lūdza katru pārlie-
cināties par viņa skaitļu pareizību, jo viņš savā vārdnīcā



visus aizdomīgos vārdus apzīmējis. Bet neradās neviena,

kas būtu iedrošinājies šaubīties un pārskaitīt: tātad pie-
zīmēsim droši vien, ka vēl kādi būtu pārprotami, jo var

samainīt īsos vokāļus ar lauztiem; bez šiem vēl pārpro-

tami esot pāri par 200 vārdiem. Tālāk arī locījumi bieži

izšķiroties tikai ar vokāļu garumu vai īsumu, un arī tur

varot celties aizvien pārpratumi. Patskaņu garuma neap-

zīmēšana neesot pielaižama, un te nevarot atvainoties ar

to, ka arī citās valodās esot pārprotami vārdi. Citām tau-

tām esot vairāk dzīves spējas, tās pievelkot pie sevis ari

svešus elementus, tām neesot jāpiegriež sevišķa vērība

ortogrāfijai; pie mums turpretim priekšlasītājs ierādīja

ortogrāfijai lielu lomu; tai jāsekmējot valodas tīrība un

pilnība, jāpabalstot mūsu literatūra, jāstiprinot tātad tau-

tība. Zinību komisijas ortogrāfija neesot atradusi piekri-
šanas, latīņu burtus gan tauta mīlot, bet nevarot iedrau-

dzēties ar garuma neapzīmēšanu, kura kaitot valodas tīrī-

bai. Garums jāapzīmējot, tikai vienkāršāk nekā tagad.

Tagad patskaņa garuma apzīmēšanai lietojot trīs zīmes:

h, pus jumtiņu un jumtiņu; vajadzētu atstāt garumam tikai

divus apzīmējumus, grūstajiem vokāļiem un stieptajiem
varētu lietot pa vienam apzīmējumam. No raibuma orto-

grāfijā neesot ko baidīties, mums valoda esot bagāta ar

vokāļiem, bet nabaga ar apzīmējumiem priekš šiem vo-

kāļiem, — vāciešiem deviņi apzīmējumi, kamēr mums

tikai pieci. Apzīmējumu nabadzība darot iespaidu arī uz

valodu un sekmējot valodas nabadzību.

Pēc Lauvas kga priekšlasījuma tūdaļ tika dots vārds

Medņa kgm, kurš nolasīja savu priekšnesumu arī par
ortogrāfiju. Sacīkstes par Lauvas kga priekšlasījumu tika

atliktas līdz visu darbu nolasīšanai par ortogrāfiju.
Medņa kgm bija izstrādāts garāks priekšlasījums, bet,
ievērojot aprobežoto laiku, viņš nolasīja tikai īsu kon-

spektu par savu darbu, kurš izklausoties it kā kritika par
priekšrunātāja apcerējumu, bet nebūt tāds neesot, jo
Lauvas kga apcerējums viņam nebijis agrāk pazīstams.
Medņa kgs sacījās nestrādājis tik apzinīgi kā priekšrunā-
tajs, neskaitījis vārdus vārdnīcā; viņš toties bija raudzījis
uzķert jautājumu dziļāk un atrast ortogrāfijai psi-
holoģisko pamatu, kas viņam ari izdevās. Jau no

īsā konspekta varēja nojaust visu jauno laimīgi atrasto

metodi, kura ir visai ievērojama un pelna, ka viņai tiek

piegriezta uzmanība. Laikam nebūs ilgi jāgaida uz paša

apcerējuma parādīšanos drukā nesaīsinātā veidā. Medņa

295
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kungs jau kādu gadu izdarījis priekšdarbus un novēroju-

mus: viņš licis lasīt latviski tādiem vāciešiem, kuri nekad

latviski nelasījuši, un atkal latviešiem, kuri nekad nelasī-

juši vāciski. Novērojumu iznākums bijis, citu starpā, tāds:

viņš pārliecinājies, ka esot tikai ieraša, ja mēs savā orto-

grāfijā turamies pie burta h kā garuma zīmes. Vācieši

bieži vien neapzīmējot garumu; ar h tiekot apzīmēta tikai

viena septītā daļa garo vokāļu, kamēr ar citām zīmēm Уз.

Mēs pieraduši pie garuma zīmēm 7 reiz vairāk nekā vā-

cieši, un tādēļ bieži izteiktas nepareizas domas, it kā h

mums uzspiests no vāciešiem. Vācietis, kurš prot latviski,

bet nekad nav latviski lasījis, izlasa pareizi gari arī tos

vokāļus, kuri nav apzīmēti ar garuma zīmēm. Te, kā re-

dzams, katrs rīkojies tā, kā bijis paradis, un latvietis pie-
radis pie garuma zīmēm.

Lasītājos tātad valodas sajūta ir ņēmusi pārsvaru pār
rakstu zīmēm, auss ir pārāka pār aci, jo auss ir arī valo-

das orgāns, kamēr acs ne. Savos novērojumos piegriežo-
ties diktātam, runātājs atradis, ka tas pierāda to pašu, ko

augšējie lasīšanas izmēģinājumi. Ja latvietim liek rakstīt

vāciski, viņš apzīmē ar zīmēm visus vācu vokāļu garu-

mus, piem., Lehben (Leben), kamēr vācietis, latviski rak-

stot, atmet visas garuma zīmes, visus h. H tātad ortogrā-
fijā nav vajadzīgs, viņu var un vajaga izmest; mūsu orto-

grāfijai jāpiemērojas vispārējai Eiropas ortogrāfijai, sveš-

vārdus mēs jau arī tagad rakstām: Lūcija, ne Luhcija. Arī

bieži latviskos vārdos h atmetam, piem., cilvēks, runāt.

Dundadznieki izrunā dahrbs, bet mēs rakstām darbs. H at-

mešanas iespējamību Medņa kgs pierādīja arī psiholo-

ģiski, apskatot pašu lasīšanas procesu.

Ir savā ziņā arī interesanti citu valodu ortogrā-
fijas mērīt ar latviešu ortogrāfijas principu mērauklu. Arī

krievu valodā, par piem., ir izšķirami īsie un garie vokāļi,
kaut arī ne tādā mērā kā latviešu valodā. Vārdos ива,

нива un ив; нив, жизнь, вид i паи vienāda garuma. Ja

latviešiem, kas gan pietiekoši labi prot rakstīt mūsu taga-

dējā ortogrāfijā, bet krieviski nemaz neprot, diktē vienu

pēc otra šādus krievu vārdus, tad viņš raksta tā: ihva —

if (iv), ņihva — nif, stahda — stad, tuhča — tuč" v. t. j. pr.

Skatoties no latviešu ortogrāfijas stāvokļa, tad nu iznāktu,

ka arī krievu ortogrāfijā būtu lietojama sevišķa garuma

zīme. Krievi gan šādu zīmi nekad neievedīs. Kas prot

krieviski, zin bez kādām garuma zīmēm, kur vokāļi izru-

nājami īsi, kur gari. Spriežot par garuma zīmes vajadzību



vai nevajadzību vārdu celmos, mēs zināmā mērā par pa-

raugu varētu ņemt arī akcenta lietošanu krievu valodā.

Kā krievs bez sevišķas zīmes zin, kura zilbe uzsverama

un izrunājama garāki, kura nav uzsverama, tā mēs bez

garuma zīmes zināsim (atskaitot izņēmumus), kur vokālis

izrunājams īsi, kur gari.
Uzstāties pret vienādi rakstāmiem vārdiem, kas cel-

sies ar garuma zīmes atmešanu, būtu uzstāties arī pret

mūsu tagadējo ortogrāfiju. Mums ir laba tiesa vārdu, kas

savās dažādās formās ne tikai gluži vienādi rakstāmi, bet

arī gluži vienādi izrunājami (loki — loks, locīt, gani —

gans — tu gani), un tomēr nedzird sūdzamies, ka caur šā-

diem vārdiem celtos pārpratumi. Ir mums arī vārdi, kas

vienādi rakstāmi, bet dažādi izrunājami, p. piem., putns zīle

un ozola zīle. Kamēr vārds «zīle» stāv viens pats, mēs nezi-

nām, ko viņš īsti nozīmē, tā arī izrunu. Tātad vārdu iz-

runa ir zināmā mērā neatkarīga no burtiem. Viņa atka-

rājas arī no vārda satura, no viņa nozīmes. Kad raksts

(burti) atstāj brīvību zināmu vārdu izrunāt vienādi vai

otrādi, tad teikuma saturs nosaka izrunu. Burti jeb raksta

zīmes reizām tikai tā nenoteikti uzdod toni, jēdzieni
to galīgi noskaņo, nosaka skaņas niansi. Tātad gala
slēdziens būtu tas, ka nav nemaz sevišķi vajadzīgs izsar-

gāties no vienādi rakstāmiem vārdiem. Ja mēs divus vār-

dus vienādi rakstām, tad tas vis vēl nenozīmē, ka lasot

mēs viņus arī vienādi izrunājam.
Ja nu izrādās, ka ir iespējams pareizi lasīt vārdus,

1) kuros nav apzīmētas stieptās un grūstās skaņas (zīle),
2) kuros nav apzīmētas platās un šaurās skaņas (bāhrss,
sehne), 3) kuros vokāli, no fonētiskā stāvokļa skatoties,
«nepareizi» rakstīti (пришелъ — пришолъ, города —

гарада), 4) kur vokāļi nemaz nav apzīmēti (vecslāvu un

ebreju valodas), tad nu arī jādomā, ka mēs lasīsim pa-
reizi, ja vokālis vispārīgi gan būs apzīmēts, bet tikai ne-

būs apzīmējuma, vai tas īsi vai gari izrunājams. Garo un

īso vokāļu izruna ir atkarīga no tiem pašiem fakto-

riem, no kuriem atkaras stiepto un grūsto šauro vokāļu
izruna, proti: 1) no burtiem jeb rakstītā vārda, bet tikai
līdz zināmai robežai, 2) no dzirdes ieraduma jeb valodas

sajutās, 3) no vārda nozīmes. Vienādi rakstāmie vārdi, kas

celsies ar garuma zīmes atmešanu, vieni paši par sevi

ņemti, varēs tikt pārprasti, bet sakarīgā valodā būs pa-
reizi saprotami.

Lai lasītāji varētu redzēt, kā izskatītos tā ortoprāfija,
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kuru M. kungs liek priekšā, referāta beigas par viņa

priekšnesumu pasniedzam šai ortogrāfijā.

Svarīgu lomu ortogrāfijā uzņemas asociāciju (sa-

karības) likums. Ja, lietojot ortogrāfiju bez garuma zimes

vardu celmos, mums būs jālasa viens pats par sevi vārds

«rit», mes nezināsim, kā viņš izrunājams (ritēt, rīts). Bet,

kad šis pats vārds «rit» naks teikumā priekšā, tad gan zi-

nāsim kā viņa nozīmi, tā ari izrunu, р. р.: «Rublis apaļš:

viņš rit.» Te darbojas asociāciju likums. Jēdzieni «apaļš»

un «ritēt» stāv tik ciešā asociativā sakarā, ka grūti viens

no otra šķirami. No daudzkārtējiem piedzīvojumiem mes

zinām, ka apaļi priekšmeti rit, un mūsu apziņā tādēļ ir

nodibinājusies cieša asociācija starp abiem šiem jēdzie-
niem. Ši asociācija dod mums iespēju vardu «rit» pareizi

izrunāt. Asociāciju likums, tā sakot, vilktin velk klat jē-

dzienus, kas der iekšā teikuma jēdzienu kompleksā. Jē-

dzieni «apaļais rublis» it kā sniegtu rokas pretī jēdzienam

«ritēt», ar prieku uzņem to savā sabiedribā, jo šis jēdziens

palīdz viņiem pie zināmu domu izteikšanas; ar viņiem

kopā kalpo zināmam mērķim.

Bez asociāciju likuma ortogrāfijā vel no svara ir ra-

cionalitates jutas. Viņas varētu nosaukt par prata

harmonijas jutām. Kā dzirde nepanes skaņu disharmoniju,
tā prāts nepanes domu neskaidribu, jēdzienu jucekli. Ja

mums lasīs priekšā šadu teikumu un šadā izrunā: «Ne-

pārdod adu, kamēr lacis vel mežā,» — tad priekš racio-

nalitates jutām ta bus muziķa, kas «griež ausis». Ja tulin

pēc tam dzirdam šo pašu teikumu pareizā izrunā: «Ne-

pārdod ādu, kamēr lācis vēl mežā,» — racionalitates jutas
ir apmierinātas, kā apmierināta ir dzirde, kad pec violines

saskaņošanas velkam ar lociņu pa stigām.

Asociāciju likums un racionalitates jutas darbojas va-

lodā kopigi. Vienu jēdzienu un tamlidz vardu teikums var

prasit uz asociācijas likuma pamata. Runājot
gleznā, asociāciju likums izsūta uzaicinājumus
domu biedriem (jēdzieniem) uz kopigu darbibu, raciona-

litates jutas neļauj tādiem, kas darbibu varētu tikai

kavēt, spiesties iekšā sabiedribā.

Ja ortogrāfija bez jebkādam garuma zimem grāmatu

un avižu izdevējiem varbūt izliktos par pārak radikālu,
tad butu vismaz jāvienojas atmest h kā garuma zirni, bet

viņa vietā visur lietot «pusjumtiņu». Ari ar to jau butu

daudz panākts.
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Katrā ziņā, palikt pie musu tagadējās vokāļu apzime-
šanas sistēmas nav iespējams. Musu tagadējās ortogrāfi-

jas lielākais ļaunums ir viņas inkonsekvence vokāļu ga-

ruma apzimešanā un dažādu garuma zimju lietošanā (h,

«jumtiņš», «pusjumtiņš»). Jau tūliņ no paša iesākuma, kad

bērniem sak macit lasit, h ir par kavēkli. Neapzīmēdams

skaņu un tātad nebūdams burts, viņš tomēr pastavigi mai-

sās burtiem pa vidu. Pareizrakstību mācot, daudz laika un

puliņa jaterē tik aiz ta iemesla vien, ka mums trijadas ga-

ruma zimes. Vietnieku vardi: mes, jus pec musu tagadē-

jās ortogrāfijas prasijumiem jāraksta ar h, bet vietnieku

vardi: tās, šīs, tām, šīm — ar «pusjumtiņu». Darbības

vardu nākotnē mums tagad jālieto gan «pusjumtiņš» (ru-

nās, redzēs, jutīs), gan arī h (sehs, lihs, buhs), un pēdējais

ta iemesla deļ, ka viņš vārda saknē. Bet nav nekāda pa-

mata garos vokāļus vardu saknēs un vardu galotnēs apzī-
mēt ar dažādām garuma zimem.

Ja nebūs tik daudz laika, kā tagad, jaterē ar bērniem,
bradājot pa saknēm un celmiem, pašiem pie tam kritot un

klūpot, tad atliks vairāk laika vadit viņus pa ziedošām

poēzijas un literatūras pļavām un zinātnes druvām. Va-

lodas macišana ar to ari tiks vairāk veicināta nekā ar

nodarbošanos ar gramatikas sikumiem un pareizrakstības
inkonsekvencēm.

Filologi priekš saviem zinātniskiem rakstiem nodibi-

nās, zināms, savu sevišķu dažādu skaņu un skaņu nianšu

apzimešanas sistēmu.

Trešais priekšlasījums par ortogrāfiju bija
no valodnieka Endzelīna kga, kurš uzstājās kā aiz-

stāvis tai ortogrāfijai, kuru nesen pieņēma Zinību komi-

sija. Tātad viņš sīki aplūkoja šīs ortogrāfijas pretniekus,
nosaukdams tos par «jaucējiem», kas postot grūti pa-
nākto vienību, kura nu gan — blakus minot — pastāvēja
tikai uz papīra. Kā jau pastāvošās kārtības aizstāvis, En-

dzelīna kungs izteica to principu, ka jābūtot stingriem:
neesot jāpieļauj visiem maisīties lietas nokārtošanā. Zi-

nību komisija esot vienīgā iestāde, kam pienākoties dot

vispārējus priekšrakstus, kurus visiem vajagot izpildīt:
kas gribot vēl ko no jauna, tas esot no ļauna! Jau Zinību

komisija nevarot viegli izvest cauri savu gribu, kur tad

cits, kāda privātpersona, varot iedomāties, ka pieņemšot
tā ortogrāfiju. Un tiešām Endzelīna kungs ar lielu sparu

un konsekvenci izved cauri savu «stingrības» principu,
tā ka pat tāds vīrs kā Veinberģis, kura specialitāte ir
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«pamatu stiprināšana», ortogrāfijas lietā izrādījās par

«jaucēju» un «vienības ārdītāju».
Endzelīna kungs vispirms tēloja, kā Zinību komisijas

ortogrāfija attīstījusies tautības atdzimšanas laikmetā,

kad latvieši sākuši atraisīties no vācu iespaida; kā ilgus

gadus turpinājusies ortogrāfijas cīņa, — kur, kā cien.

lasītāji zinās, notika nikni kautiņi ap «h», ap «pusjumti-
ņiem» un «jumtiņiem» un kur kādas vienas mazas strīpi-

ņas dēļ, kuras garums tikai kādu 7зо daļu no colla, kaujā

plūda straumēm tinte, — līdz beidzot šāgada janvāra un

aprīļa mēnešos valodnieki un ortogrāfijas speciālisti likās

panākuši uzvaru un ortogrāfijas mieru. Ortogrāfijas sa-

pulces gan toreiz bijušas diemžēl vāji apmeklētas, daudzi

nesa jutuši vajadzību tās apmeklēt; bijuši skolotāji un

advokāti, kas par mitoloģiju interesējoties, un tādi, kas

nezinot, kur savu laiku likt. Bijuši pat tādi, kam rūpējuši
vairāk jautājumi par pilsētas saimniecību nekā par orto-

grāfiju. Bet tomēr sapulces darbībā tikusi panākta vien-

prātība. Gan Zeiferts gribējis gotu burtus piepaturēt kul-

tūras veicināšanas dēļ, bet viņu laimīgi pārbalsojuši un

ar lielu balsu vairākumu nosprieduši ievest pamazām
latīņu burtus un arī garuma zīmi priekš visām garām

patskaņām, kaut gan tas dažiem nepaticis. Uzvara nu

būtu bijusi rokās, te Veinberģa kungs visu izputinājis, jo
liedzies pamazām ievest latīņu burtus «Rīgas Avīzē», bai-

dīdamies, ka viņam neatkrītot abonenti. Jā, vēl vairāk:

tūliņ pēc sēdēm «Rīgas Avīze» sākusi Zinību komisijai
uzbrukt un, pati «jaukdama», nekautrējusies nosaukt

Zinību komisiju par «juku cēlēju». Ja nu ticēt abām

pretējām pusēm, tad interesanti ir atrast «jaucējus, juku

cēlējus, jauna gribētājus» tur, kur tos gluži neparasts

bija meklēt — pašos «kārtības pīlāros».

«Rīgas Avīze» domājot, ka apzīmēt visus garos pat-
skaņus ar garuma zīmi esot solis atpakaļ, raibinot orto-

grāfiju, bet vienkāršība neesot ortogrāfijas ideāls pats par
sevi, jāievērojot arī saprotamība. Ja atmetot garuma zī-

mes, tad jau varot izmest arī vokāļus, ironiski piezīmēja
runātājs, kā to darījuši vecslāvi un ebreji. Rakstītājs
gan aiztaupot laiku, bet lasītājs to zaudējot, un lasītāju
taču vairāk nekā rakstītāju. Zinību komisijas rakstu krā-

jumus, kuros atmestas garuma zīmes, maz lasot; paši lat-

vieši nezinot, kur gara, kur īsa zilbe: garuma zīmes no-

vēršot pārpratumus. Latviešiem jācenšas uz rakstu va-

lodu, kura būtu svabada no pārpratumiem, piem., mūsu
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jaunie rakstnieki pēdējā laikā bieži lietojot mazpazīsta-

mus vārdus, un tie esot ļoti pamatīgi apzīmējami. Lielas

grūtības arī neceltos no garuma apzīmēšanas i celmā, i

galotnēs; uz 850 konsonantiem nākot 680 vokāļu un dif-

tongu, un starp tiem esot tikai ceturtā daļa garu. Vēlē-

jama esot arī akcenta apzīmēšana, jo mums īsti 3 akcenti:

stieptais, krītošais un lauztais; bet vietām tikai divi: krī-

tošais un lauztais, citur atkal tik krītošais un stieptais,
kā augšgalā; no akcenta neapzīmēšanas varot celties ju-
kas. Vēbers aizrādot uz to, ka leiši iztiekot bez garuma

zīmēm, bet patiesībā leišiem, kuriem vēl nav galīgi nodi-

binātas ortogrāfijas, esot sevišķi burti garuma apzīmēša-
nai. Tā у esot gari runājams, kamēr i īsi, о esot vienmēr

garš, ē tāpat. Pārpratumi gan palikšot pie jaunās Zinību

komisijas ortogrāfijas, bet tomēr lielākā daļa būšot no-

vērsta. Beigās sparīgais Endzelīna kgs vēl polemizēja

pret Vēbera, Veinberģa, Medņa kgiem, nesaprazdams, kā

jel maz «drīkstot apkarot Zinību komisijas nolēmumus».

Jāšaubās tikai, vai ortogrāfijas miers būs panākams ar

tik stingru uzstāšanos pret nepaklausību Zinības komisi-

jas nolēmumiem; praktiski piemēri vairāk palīdzēs sek-

mēt lietu nekā visstingrākās pavēles.
Cik daudz ir nepaklausīgo, to tūdaļ pierādīja debates,

kuras nu sakas_ par visiem trim ortogrāfijas priekšlasī-
jumiem un kurās piedalījās bez pašiem referentiem vēl

Veinberģa, Niedras, Bebra, Laimiņa un Miķelsona kgi.
Veinberģa kgs atbildēja Endzelīna kgm apmēram tāpat,
kā Endzelīna kgs Šiliņa kgm: esot velti iztērētas pūles
pie Zinību komisijas jaunās ortogrāfijas, kurai neesot

nekādas nākotnes; ne vien «Rīgas Avīze», bet arī visas

citas avīzes faktiski neesot ne mēģinājušas ievest pie se-

vis jauno ortogrāfiju. Praktiski to nekad nepieņemšot.
Izdevēji meklējot tik savas peļņas pie grāmatu izdoša-

nas; ja nu viņi neizdodot grāmatas jaunā ortogrāfijā, tad
laikam tādas netiekot pirktas un lasītas, un jaunā orto-

grāfija tātad tik izdarot jukas.
To pašu izteica — tik vairāk vārdos un mazāk no-

teikti — arī Niedras kgs, sevišķi uzsvērdams vienu jaunu
momentu: ortogrāfijas vērtību un nevērtību viņš ap-

sprieda pēc tā, cik viņa noderīga nevis vienkāršam rak-

stītajam iz publikas, bet tādam rakstniekam daudzrakstī-

tājam, kurš «raksta dienā 12 stundas, līdz pirksti top
stīvi». Tādā kārtā gluži neuzkrītoši viņš aizrādīja, kāds

svars pieliekams viņam pašam kā daudzrakstītājam. Vien-
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kāršs cilvēks, kas par gadu sarakstot tik pāris loksnes,
varot gan katru vārdiņu apsvērt ar lielāko rūpību, kur

likt vienu zīmi, kur otru, bet 12 stundu rakstītājs ar stī-

viem pirkstiem gan ne. Un tiešām tādam daudzraksti-

tājam jau smadzenes var būt pagalam notrulinātas.

Bebra kgs tam pretim sūrojās par avīžniekiem,
kuri nejūtot diezgan silti līdz latīņu burtiem; ja tie tik

gribētu vien, tad varētu drukāt visas avīzes latīņu bur-

tiem un lasītājus ar varu piespiest, līdz tie pamazām ari

iemīlētu jauno ortogrāfiju. Bet avīžniekus jau maks spie-

žot, tie upurējot labu lietu. Tomēr, kādēļ tautai, kura tik

skaidri izteikusi, ka negrib jaunās ortogrāfijas, šī taču

būtu ar varu uzspiežama, to arī Bebra kgs neminēja.

Laimiņa kgs pieslējās Medņa kga praktiskos izmē-

ģinājumos iegūtiem panākumiem un aizrādīja, ka garuma

zīmes h izlaišana esot ļoti labi iespējama, kā bijis re-

dzams iz Medņa kga raksta, kur h izlaišanu gandrīz
neviens neesot manījis. Tātad praktiskos rakstos vaja-
dzētu h izlaist, zinātniskos rakstos turpretim varot lietot

jauno ortogrāfiju.

Medņa kgs debatēs vēl pieminēja, ka nevienu ne-

pārliecināšot pāris minūtēs un sapulcēs un sēdēs jautā-

jumu neizšķiršot. Vispirms vajagot arī vienoties par bur-

tiem: latīņu vai gotu, un tad par ortogrāfiju; gotu burtus

būtu vislabāk piepaturēt; garuma zīmi h vajadzētu at-

mest jeb vismaz viņa vietā likt pusjumtiņu. Reformējot

ortogrāfiju vien, t. i., atstājot gotu burtus, neceltos ne-

kādas grūtības. Valoda dzīvs organisms un ne filologu

preparāts, tādēļ vajagot praktiski stāties pie jautājuma.
Endzelīna kgs norādīja, ka tāda h izmešana bez

lielas kaites esot gan iespējama prozas rakstos, bet dzejā

ne, piem., «Fausta» tulkojumā vai Sudraba Edžus dzejas
rakstos celtos pārpratumi bez garuma zīmes; tāpat esot

ar zinātniskiem rakstiem.

_

Raksturiski priekš visa ortogrāfijas jautājuma bija
kada laucenieka kunga Miķel sо n a vārdi, kuros at-

tēlojās, kā zemju ļaudis lūkojas uz šo lietu. Miķelsona
kungs esot savā mūžā iemācījies jau kādas septiņas orto-

grāfijas, kad beigās nākusi vēl visjaunākā Zinību komi-

sijas ortogrāfija; visās septiņās viņš rakstījis, bet visas

tās devušas iemeslus uz pārpratumiem, tā ka viņš juties
piespiests izdomāt vēl astoto, savu pašu (par kuru lai-

kam iesniedza sapulces vadītājam kādu rakstu). Bērni gan
atri iemācoties dažādas ortogrāfijas, bet, kad viņiem
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pirms jāielaužoties garīgu grāmatu ortogrāfijā, tad vici-

nās, otras avīzes, tad beidzot Zinību komisijas ortogrā-

fijā, — tad iznākums esot tas, ka viņi galā nerakstot pa-

reizi nevienā. Šim savā garajā mūžā esot gadījies tik

viens vienīgs raksts, kurš bijis pareizā ortogrāfijā, bet

tas tad arī nācis no paša Zinību komisijas rakstveža.

Viņš vēl gribēja pievest kādu nelaimīgu gadījienu, kas

viņam cēlies caur ortogrāfiju, jo viņš nevarējis atrast

savu draugu, bet priekšsēdētājs runātāju apstādināja

pašā interesantākā vietā, un tā mēs nedabūjām zināt

visu postu, kāds var celties no mūsu ortogrāfijas jukām.
Prāti tā gan palika neuztraukti, bet mēs arī netikām ga-

līgi pārliecināti, ka ortogrāfijas jautājumi svarīgāki par

saimnieciskiem un sabiedriskiem, un visiem citiem.

Gala vārdā Maldoņa kgs piekodināja, ka jāejot pa-

mazām uz priekšu, bet Zinību komisijai jāejot priekš-

galā; turklāt viņš vēl atgādināja, ka galda kārtis uz kop-
mielastu esot pie laika izņemamas. Tā iestājās laimīgs

pamiers ortogrāfijas karā.

111. LITERATŪRAS MIERS

Pēc karstām, garām un nemierīgām ortogrāfijas cīņām

nāca vēsā balsī nolasītais, mierīgā garā sastādītais

Kaudzītes kga priekšnesums par mūsu pagājušā

gada beletriskiem rakstiem, kas iznākuši

kā grāmatas. Nekādu debatu šis priekšlasījums nesacēla,

neviena prātu neuztrauca, neviens nejutās dzīts nedz ru-

nātāja teikumiem sīvi pretoties, nedz tiem silti piekrist.
Likās pat, ka literatūras jautājums nevienu neierosinātu

uz domāšanu, neceltu nevienā jaunu ideju, itin kā pār-
runātais priekšmets piederētu pie pašiem vienaldzīgākiem.
Te tūliņ jāpiezīmē, ka priekšlasījums pats bij rūpīgi iz-

strādāts, runātājs nebija pūļu taupījis ar savu priekš-
metu plaši iepazīties. Tā tikām dzirdējuši arī par tādiem

rakstiem, par kuriem gan bez cien. runātāja palīdzības
ne savu mūžu mūs nebūtu aizsniegusi jebkāda vēsts. Arī

savus" slēdzienus taisīja runātājs no mūsu beletristikas

apskata; vienai daļai tie varēja būt pa prātam, kamēr

citiem īsti būtu vajadzējis tos stingri apkarot, bet tomēr

neviens nepacēla savu balsi, — piekritēji laikam drusku

kautrējās un baidījās izteikt klaji savus ieskatus, арка-
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rotāji neturēja vēi par vajadzīgu uzstāties, un plašākai

publikai viss jautājums likās diezgan vienaldzīgs. Pie

vienaldzības cēloņiem pieskaitāma arī apskata vēsā ob-

jektivitāte. Bet, lai cēloņi būtu bijuši kādi būdami, mums

vēl vēlāk būs gadījums par viņiem runāt, — raksturiskā

un savāda parādība visādā ziņā ir, ka dzīvāku ievērību

sacēla ortogrāfijas un ne beletristikas jautājums.
Pārrunādams oriģinālos baletristikas rakstus, priekš-

lasītājs minēja sevišķi Andrieva Niedras «Zemnieka

dēlu», kurš agrāk bijis iespiests «Pēterburgas Avīzēs».

Stāsta saturu īsumā atstāstot, tika uzsvērts, ka Niedra

tēlojis <āstu studentu ar vīna pudeli rokās», un tiešām

tas jau arī ir raksturiski: ja mēs, latvieši, tēlojam «īstu»

studentu, tad «bez pudeles» tas nav domājams, un zīmīgi
arī tas ir, ka tagad šī pudele, kura nešķirami pieder pie
latviešu studenta, kā, piem., grāmata pie krievu studenta,

nav vairs vienkārša alus pudele, kādas savā laikā tik

jūsmīgi cildināja Aluskausa Jēkabs, bet ir — vīna pu-
dele: mēs esam civilizācijā uz priekšu gājuši, mēs ne-

esam vairs tik prasti kā agrāk, un mūsu progresa simbols

varbūt ir šī vīna pudele. Viss Niedras stāsts, kurš saucas

par teiku, ir taču simbolistiski saprotams; varbūt arī viņa
studenta vīna pudelē vairāk slēpjas, nekā vienkāršs cil-

vēks var iedomāties.

Stāstā tiek tēloti: garīdznieks, dabas pētnieks un strād-

nieks, un viņu darbība esot simbolistiska. «Zemnieka

dēls» pats nozīmējot latviešu tautu, māte — esot mūsu

pagātne. Visļaunāks pēc tēlojuma iznāk strādnieks, kurš

cenšas tik saraust naudu; tā kā še nu strādnieks stāv kā

tips, kā priekšstāvis vispār strādniekiem, tad gluži jocīga
ir Niedras kga strādnieku centienu nesaprašana, jo tipis-
kam strādniekam jau nav nekādas cerības saraust naudu,

tas ir ideāls pilsoņiem, kuri tādēļ arī ir niknākie sargi
saraustam privātīpašumam; kamēr strādnieku intereses

gluži pretējas. Ka Niedras kgs nav spējis uzķert pat šo

pamata starpību starp divām šķirām, tas dod par viņu
gluži savādu liecību. Ka strādnieki no Niedras kga tiek

bez tam vēl noteikti par slinkiem un nolaidīgiem, tas nav

nekāds brīnums, viņiem vajadzētu daudz naskāk priekš
citiem «saraust» naudu. Runātājs Kaudzītes kgs īpaši cil-

dināja rakstnieka spēju runāt vecu, vienkāršu ļaužu va-

lodu un iedziļināties viņu garā. Jāsaka tiešām — jaun-
laiku garā iedziļināties ir grūtāk un N. kgm jo grūti.
Arī priekšlasītājs izteicās, ka «Zemnieka dēls» saceļot
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smagas domas par tagadni, kaut gan viņš varbūt domāja

citas domas nekā mūsu lasītājs; bet smagi tiešām top, re-

dzot, ka rakstnieks tā veselai šķirai cel neslavu, visjau-

nākai un dzīves spējīgākai šķirai, un viņas aizstāvji to

nemana.

No šī stāsta runātājs ar manāmu prieku pārgāja uz

«Jaunības atmiņām» no mācītajā Neu-

landa, kurš, aprakstot savus bērnības gadus, kavējo-

ties sevišķi pie Cimzes un Valtera
:

tēlojot skolotāju un

mazgruntniecības stāvokli pagājušā gadsimtenī un kur

vispār manāms veselīgs gars; šis stāsts jo patīkamāks

un mīļāks tādēļ, ka tik reti tādus varot sastapt.

Līdzīgi patīkami stāsti esot Zeibolta Jēkaba

«Zemdabis laimā» un «Gara diena», kur atro-

dami pushumoristiski novērojumi, tipiski, veseli raksturi,

kur pat piedauzīgas lietas tiekot atstāstītas patīkami, ka

acīs neduroties.

Interesi sev piegriežot arī Penģerot a-S ve šā

stāsti «Ceļi un tekas». Tā esot liela grāmata, 220 lappu-
ses bieza; literāriskās vērtības tai neesot lielas, bet ikdie-

nišķam lasītājam viņa esot diezgan laba, jo tur esot da-

žas pamatotas domas. Tā, piem., tur tiekot apkarots dzer-

šanas ļaunums. «Emancipācija», kura taču citkārt tik

bīstama, te ļoti patīkami tēlota, jo «emancipētā» varone

esot atmetusi savu «amaconību» un «puisību» un, ve-

cumam tuvojoties, jūtoties nelaimīga viena pati. Intere-

sants visādā ziņā, ja arī ne stāsts, tad pats stāstītājs, kurš

tik visai vienkārši pratis definēt «emancipāciju» par «pui-
sību»; viss sieviešu jautājums viņam liekas pastāvot tikai

iekš cenšanās pēc «puisības»; sievietes agrāk gribēja tikt

pie «puišu tiesībām un biksēm», kā teica Purapuķe, bet

nu Penģerots-Svešais redz, ka visas briesmas pagājušas,

puišiem paliek savas tiesības un bikses un vecas meitas

paliek vientulīgas un dod atkal karaļvalsti par brūtgānu.
Viņš nemaz nav manījis, ka arī emancipācijas kustība ti-

kusi dziļāka un apņēmusi plašākas aprindas, kur tā nav

vairs modes, bet dzīves jautājums. Bet taisni tādi rakst-

nieki, kas nekā nemana, ir patīkami, un tur priekšlasī-

tājam taisnība. Vienu gan rakstnieks bija manījis, proti,
ka baskājieši un viņu nožēlošana ir modē, viņš tad arī

sauca tos par «cienījamiem vīriem», pie kuru nelaimes

tikai citi vainīgi. Viņš neapķer, ka no «cienījamiem bas-

kājiešiem» nekas labs nevar nākt, ka ne tie ir karotāji

priekš nākotnes. Tomēr tas nebūt nav pārmetums Pen-
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ģerota kgm, jo mode ir valdniece, un pie mums pat vēl

neviens moderns kritiķis nav emancipējies no baskājiešu
un Gorkija un Andrejeva dievināšanas.

Ar īpašu prieku runātājs minēja Ķēniņa kunga
«Jaunības literatūras» teicamos II un 111 iespie-
dumus, kurus bez bailēm varot sniegt bērniem, kuri au-

dzinot neaizskaramas goda jūtas un tiklību. Stāstu nodaļā
izraudzīti raksti ar retu garšu, tiem arī esot literāriska

nozīme, kā sevišķi Līgotņu Jēkaba, Saulieša, Upīša
rakstiem.

Jūlija Dievkociņa «Bērnu raksti» esot arī

labi, bet Karmen Silvas stāsta iespaids paliekot neskaidrs;
sevišķi labs esot paša Dievkociņa stāsts.

Vēl tika minēti J en d c s kga raksti «Bērniem» I un

11, kuri izdoti no Derīgu grāmatu nodaļas un vispār esot

ieteicami.

Tad runātājs minēja lielu garu reizi grāmatu, kurām,
kā viņš pats teica, neesot nekādas literāriskas

vērtības: saturs esot romantisks, apstrādājums ne visai

veikls — ar vārdu sakot — seklas grāmatas. To-

mēr viņš visas piesauca vārdā, atstāstīja īsumā viņu sa-

turu, tāpat kā literāriski vērtīgām grāmatām, izklāstīja

viņu tendences: iesākt ar mazu kapitālu veikalu, tāpat
kā Kārlis un Marija, lai tiktu turīgi; zemnieku dēlam

mīlēt muižnieku meitu, lai tiktu godā; būt uzticīgam lau-

lībā v. t. t., dziļdomīgas un nedzirdētas mācības. Par tā-

dām grāmatām līdz šim nemēdza referēt, viņas pieskaitīja

pie sēnalu un lubu literatūras un nevienam neieteica.

Kaudzīša kgs ar šādiem pārāk radikāliem uzskatiem

nav mierā, viņš gluži objektīvs un domā, ka arī seklas

grāmatas nav nīdamas; viņa princips ir, 1a i grāmata
arī ir sekla, kad viņa tik skaidra. Runātājs

pārliecināts, ka dziļas grāmatas nenoder visiem; ir da-

žādu lasītāju šķiras, un lielākai noder taisni seklās grā-
matas, jo dziļas tā nesaprot un dziļajās nereti ir

arī nezāles. Nevajaga saukt seklās grāmatas par

lubu literatūru, bet par ļaužu literatūru.

Patiesībā mums arī nemaz neesot ļaunas oriģinālas lubu

literatūras, jo tikai tulkojumos esot ļauna un kaitīga lite-

ratūra, mūsu t. s. lubu literatūra esot bez kādām bries-

mām, — un patiesi, tas jāatzīst — seklumā jau neviens

nenoslīks, bet gan dziļumā. Seklās grāmatas rādot arī

nereti ceļu uz dziļākām. Derīgu grāmatu nodaļai arī va-

jadzētu dot pastarpām seklākas grāmatas, lai tā vēl vai-
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rāk iemānītu uz dziļajām. Tātad runātāja uzskats būtu

tas, ka tauta jeb «ļaudis» vispirms sargājami no kaitīgiem

iespaidiem; labāk lai viņi paliek sekli līdzi seklajiem rak-

stiem, bet lai tik viens otrs nesamaitājas pie dziļajiem
rakstiem. Kas ir kaitīgs, tas tuvāki netika apzīmēts, va-

rētu pat domāt, ka viss, kas iet pāri pār seklajām, banāla-

jām mācībām sekli skaidrās grāmatās, kā, piem., par Kārli

un Mariju. Tad apmēram viss būtu no «ļauna, kas ir no

jauna», visi to «ļaužu» karstie centieni pēc gaismas, pēc
tiesībām, viss nemiers ar pastāvošo. Nemiers vien ir vi-

sas uz priekšu iešanas dzenuls, bet seklās grāmatas dod

tikai mieru, parasto ikdienību. Un, ja runātājs domā, ka

būs aizvien šķiras, kas prasīs seklās literatūras, tad tā

nekādā ziņā nebūs tā šķira, kuru viņš sauc par «ļaudīm»,
tā iet uz priekšu, un taisni tā prasa krietnu grāmatu.

Ar šo uzskatu šinī vietā plašāk nodarboties nav iespē-
jams, tikai jāpiezīmē, ka tas ir raksturisks un laika zīme;

ko līdzīgu mēs atrodam tagad arī citur, uz ko vēl aizrā-

dīsim. Jo rodas, apziņa, ka ir šķiru literatūra un ka

rakstniekiem jāraksta vai nu priekš vienas, vai otras

šķiras.
Runātājs tad pārgāja uz speciāliem jautājumiem lite-

ratūrā un nopriecājās, ka raksturu tēlošanai mūsu rakst-

nieki piegriežot vairāk vērības, viņš minēja Poruku,

Blaumani, Niedru, Zeiboltu, Saulieti v. c. Arī valoda vis-

pār esot tikusi labāka, tā ka varētu jau runāt par valodas

jaukuma jautājumu; pat seklākiem rakstniekiem valoda

esot tagad diezgan laba.

No tulkojumiem runātājs minēja pašus svarīgākos,
kam literāriska nozīme vai kas citādi ieteicami un pie-
laižami lasīšanai. Pašā priekšgalā visiem 1902. gadā tul-

kotiem romāniem vai stāstiem stāvot vecākā Alek-

sandra Dimā lielais trīs sējumu romāns «Grāfs

Monte-Kris t o», novilkums iz «Dienas Lapas». Ro-

mānā daudz sarežģījumu, Dimā nepārspēts meistars tēlo-

šanā un tiešām ģeniāls fantāzijas spējā. Stāstā mācītā

dzīves gudrība ir: nekad neizsamist un aizvien sākt no

jauna. — «Astoņi gadi Sahalīnā» no Dobro-

ļubova bija nodrukāts «Pēterburgas Avīzēs», — aprakstī-

jis noziedznieku dzīves bez pesimisma un tādā garā, ka

lasītājs šos nelaimīgos nenotiesā. Savs svars esot ari

romānam «Ledus māja». Melnais Alksnis tulkojis Tur-

geņcv a slaveno stāstu «Pirmā mīlestība»; tad

ievērojams Gоg оļ а «V i j s», Gorkija «Mакаr s
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Cudra» un «Mans ceļa biedris» (Derīgu grāmatu no-

daļas izdots). No vācu valodas tulkotie stāsti esot mazāk

ievērojami, Heimburgas «Liekēdīt c», gari stāsti;

Ešstrutas «Zalome» iz augstākām aprindām.

Runātājs savu priekšlasījumu nobeidza ar īsu pārskatu

par tulkotām bērnu grāmatām, sevišķi uzsvērdams tādas

ar reliģisku saturu; aizrādīsim še tikai uz Melnā Alkšņa

«Mazajo atpūtas», kurai valoda laba un kura pēc satura

labākā. Arī citās grāmatās valoda esot laba, dažās pat
skaista. Tātad pēc cien. Kaudzīša kga liecības mēs va-

rētu teikt, ka mūsu rakstnieki nu reiz izmācījušies lat-

viski rakstīt un ka nu, tulkotās grāmatās pārspriežot,

nevajadzēs vairs vai vienīgi runāt par sīkiem valodas

jautājumiem, bet atliks vairāk laika aizrādīt uz oriģināl-
tekstu garu un nozīmi priekš mums.

Vaiņaga dancinašana un etnogrāfijas
vieta

Pēc tam kad mēs plaši atstāstījuši priekš mūsu laika

sprīža tik zīmīgo un interesanto M. Kaudzīša kga priekš-
nesumu, mēs varam īsi pieminēt Pētersona kga apce-

rējumu par vaiņaga dancināšanu. Ko tuvāku par
viņu teikt mums būtu neiespējams tādēļ vien, ka mēs, ru-

nātājam gluži klāt sēdēdami, tomēr nekā nevarējām sa-

dzirdēt, — publika visu laiku izturējās tik nemierīgi un,

kaut gan tika apsaukta no priekšsēdētāja, tomēr viņai

prātā bija un palika pavisam cits nekā vaiņaga dancina-

šana. Jāšaubās arī, vai Endzelīna k., kurš uzslavēja runā-

tāju par viņa čaklo etnogrāfijas ziņu krāšanu, būs spējis

iejūsmināt publiku par vaiņagu dancināšanu. lejūsminā-
sies tikai speciālisti, bet ne tautas plašākās aprindas par

etnogrāfiju, kura, protams, tādēļ tomēr paliek ļoti simpā-
tiska zinātne un viņas kopšana cienāma. Visas tautas sa-

jūsminājums priekš etnogrāfijas pagājis; ar sēriem smai-

diem mēs tagad varam nolūkoties uz savām jaunības pār-

mērībām un neuztraukties, ja kāds smejas. Šādā ziņā mēs

varam reizē izsacīt pārliecību, ka tādi priekšlasījumi kā

Pētersona kga ir nevajadzīgi Zinību komisijas vasaras

sapulcēs, kurās jāpārrunā visu tautu interesējoši priekš-
meti — un vaiņagu dancināšanai tika diezgan gaiši izrā-

dīta vienaldzība. Tie der speciālās zinātnieku sapulcēs.
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Un reizē mēs varam arī vēlēties līdzi Endzelīna kgm, lai

referents pasniegtu sakrātos materiālus, tautas dzies-

mas v. t. t. savā izloksnē, jo viņš tur pilnīgi kompetents

un darbam būtu tā vēl lielāka etnogrāfiska nozīme.

IV. LATVIEŠU LIRIKA 1902. GADA

Pēc Pētersona kga lasīja Teodors Zeiferta kgs

par «latviešu liriku 1902. gadā», apskatīdams vis-

pirms ražojumus un tad izsacīdams vispārējas domas par

dzeju tautā kā slēdzienus iz mūsu lirikas attīstības gaitas

pēdējā laikā.

Dzejas grāmatu pagājušā gadā iznākušas veselas sep-

tiņas, bet tikai vienā esot tiešām dzeja: K. Skalbes

«Cietumnieka sapņos». «Aiz viņiem kalniem, tur

saule spīd» būtu labs moto šiem dzejoļiem, kuri aizņemot
kā mīlīga mūzika un atraisot no nospiedošas apkārtnes.
Dzīšanās tikt ārā iz šīs apkārtnes, galvenais, simpātiskais
motīvs jaunajam dzejniekam, kurš jūtas še kā cietum-

nieks, kaut gan pats īstu cietumu vēl nav izbaudījis.
Pār visām pārējām grāmatām varam ātrāk pāriet pāri.

Cītīgi mēģinājoties dzejā J. Pāvils («Papardītes un

Ciesas»); pantiņi gludi, vārdi jauki, centieni krietni — bet

viss sekls; Kaudzīša k. laikam turpretī teiktu: lai sekls,
bet skaidrs, — «ļaužu literatūra».

Aiz J. Pāvila dzejas strautiņš top vēl seklāks un nāk

jau «Mīlestības un jaunības dziesmu kronis» un «Mīlestī-

bas dziesmu vaiņags». Otrā no šīm grāmatām iespiesta jau
ceturtā drukā, un tātad tā prece tautā iet, kaut gan šīs

grāmatiņas vērtība neievērojama. Runātājs apskatīja arī

garīgo dzeju un atrada, ka arī garīgās dziesmās sākot pa-
rādīties vairāk izkopta tehnika; bet mums maz laika no-

darboties ar dažādām «kapu mirtēm», «dvēseles nopūtām»
un «paradīzēm». Tad vēl tika aizrādīts uz Freija izdoto

«Par piemiņu», kur katrai dienai savi bībeles vārdi un

dziesmu pants; grāmatiņa gan nodomāta baptistiem.

Apskatot literāriskos mēnešrakstus, runātājs tur nebija

redzējis liela kupluma. «Austrumā» dziļākās jūtas

uzejamas kādā Mārtiņa dzejolī un Mārtiņa Greiga un

Blau'a atdzejotā dziesmā; bez šiem dzejniekiem būtu mi-

nami vēl Paparde, Sauliets, uz gada beigām vēl Poruks,

Skalbe v. c. «Mēnešrakstā» visražīgākā dzejoļiem

bijusi Birznieku Sofija, kurai izdodoties izteikt jūtas, kas
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sakarā ar dabu. Tad plašas telpas bijušas novēlētas vēl

Fallijam, kuram esot tāda pašapziņa jeb lielīšanās sērga,
kāda līdz šim vēl nebijusi redzēta latviešu dzejās; vairāk

oriģināla arī nekā neesot viņa dzejoļos. Kā jauns dzej-
nieks parādījies Rūdolfs Balodis, tomēr viņa īpatnība vēl

palikusi nenoteikta. Ar parasto spēju dzejojuši Rainis un

Aspazija. «Jaunības draugā» tiekot rūpīgi piekopta
dzejas nodaļa; lielākā daļa dzejoļu gan esot jau agrāk

bijusi citur drukāta, bet izvēle laba, un tiekot nopietni
strādāts, lai jaunībā ieaudzinātu īstas dzejas sajēgu. Tas

pats sakāms arī par «Jaunības literatūru», jo abu

izdevumu dzejas nodaļu vadot kompetents lietpratējs

dzejnieks A. Ķēniņš.

Ķēniņam tomēr tika no referenta pārmests — un gluži
nevietā —, ka viņš piegriežot pārāk vērības filozofisku

domu pilnai, tendenciozai, paskubinošai dzejai, pat skol-

meistariskai pamācīšanai. Filozofija un skolmeistarības ne-

der bērniem, bet kā lai iz dzejas izdzen «paskubināšanu»?
Tad Vilhelmu Tellu vajadzētu pirmo izdzīt. No paskubi-
nāšanas nav brīva arī tautas dzeja, un mūsu jaunībai taisni

tagad vajaga paskubināšanas uz priekšu, nevis remde-

nas novērošanas. «Konkrētā» dzeja gan ir augstāka, bet

ir laiki, kad bez paskubināšanas nemaz nevar iztikt,

un kur nav tendences? Augstākā ziņā katrai labai

dzejai ir tendence: «Nātanam Gudrajam» ir tendence, bet

arī «Faustam»; laba dzeja aizvien modina zināmu nemieru,

cenšanos uz priekšu, uz attīstīšanos — mazāk laba dod

mieru un attura uz vietas; bet mēs nevaram stāvēt uz

vietas.

Sava apcerējuma otrā pusē runātājs atkal reiz norādīja

uz nožēlojamo faktu, ka grāmatas, kurām nav nekādas

dzejas vērtības, izplatoties tautā pa tūkstošiem, kamēr

labas grāmatas izdevēji neizdodot, jo tās netiekot pirktas.

Tagadējā īstā tautas dzeja, kuru tauta tiešām lasa, esot

«mīlestības gaudas» un «paradīzes ziedi», garīgā dzeja ar

nejēdzīgo valodu, ja daudz — Dinsberģi un Lapas Mār-

tiņi. Labas garšas ziņā tauta tagad stāvot zemāki nekā

priekš gadusimteņiem, kad īstas tautas dziesmas bijušas

viņas garīgā barība. Mēs esot gājuši stipri uz priekšu, bet

tautas lielākā daļa noslīdējusi lejā, jo spēcīgākie, vairāk

attīstītie locekļi no viņas atšķīrušies. Tie ir tie, kas rada

kultūru un dzeju, un šādai dzejai tad jātop par šķiras, ne

visas tautas dzeju; tauta šo dzeju nesaprot un neiejūsmi-

nājās priekš viņas. Jau Auseklis aizvien minot tautu, bet
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tautai viņa dzeja palikusi sveša. īsta dzeja rodoties, nevis

kāda stāvokli mākslīgi iedomājoties, bet tieši tēlojot tā

stāvokļa jūtas, kurā pats dzejnieks atrodoties. Vilšanos

vajadzētu reiz izdeldēt. No labākiem dzejniekiem nav

gaidāms, ka tie sacerētu ko tādu, ko tauta labprāt lasa.

Bet kā nu līdzēt? Lai konkurētu ar pātarniekiem un lube-

niekiem, vajagot no tiem mācīties un labas grāmatas pie-
nest vairāk tautai klāt. Tā būtu lietas tehniskā puse, un

viņai, pēc mūsu domām, taisni vislielākā nozīme.

lekškrievijā, tanīs guberņās, kur ir zemstes, tiešām

rīkojas ar lielu sparu un spīdošiem panākumiem, labas

grāmatas darot tautai pieejamas, gan tās uz tirgiem pār-
dodot, gan pa laukiem iznēsājot, gan bibliotēkas dibinā-

jot, un tauta tad tur arī lasa tiešām labas grāmatas (ko

var ar dokumentiem pierādīt) un nejūt nemaz vajadzības
pēc kādas atsevišķas «ļaužu literatūras», kura tik tuvu

rada «lubu literatūrai». Šo svarīgo jautājumu mēs ceram

citā vietā plašāk pārrunāt, ja vien negadās zināmie šķēr-
šļi.* Cits apstāklis būtu grāmatu dārgums, kā to novērst?

Bez tehniskās puses uzlabošanas Teodors liek priekšā
arī vēl citu līdzekli: pašu dzejas ražojumu uzlabojumu.

Pumpura «Stāsti manim, Daugaviņa» tikusi par pilnīgu
tautas dziesmu. Pumpurs nav ar nodomu tautas garšai pie-

mērojies, bet izteicis jūtas, kas arī inteliģencei vienādas

ar tautu. Kaut gan inteliģences garīgā pasaule plašāka,
tomēr viņai nereti esot kopība ar tautas redzes aploku.
Vajadzētu sakopot tos dzejas ražojumus, kuri saprotami
abām pusēm un kuri nāk no īstiem dzejniekiem. Šādu

dzeju krājumu mums vēl nav, vāciem turpretī ir lēti dzeju
krājumi no Ludviga Jakubovska, pa 6 kapeikām katrs:

jaunlaiku dzeja un Gētes un Heines izvēlēti dzejoļi. Kādu

ar estētisku garšu sastādītu dzejoju izdevumu varētu iz-

laist vismaz Derīgu grāmatu apgādniecības nodaļa; jau-
nības rakstu izdošana viņai ir jau labs pasākums.

V. JAUNĀ TAUTAS DZEJA

Pie debatēm pēc Teodora referāta bija pieteikušies
vairāki jomgi. R. Bērziņa kgs aizrāda, ka līdzīgs dzeju

krājums, kādu vēloties Teodors, lai attīstītu tautas garšu,

jau esot, proti, P. Bērziņa izdotais krājums «Neaizmirs te-

lītes».

* Domāta cenzūra, kuia toreiz vēl pastāvēja. R.
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Tad uzstājās V. Dermanis garākā dzīvā runā, kura at-

rada arī publikas piekrišanu — taisnību sakot, šo piekri-
šanu ar tiešām liecībām tagad vairs nav iespējams pie-
rādīt, jo katra piekrišanas zīme tapa tūliņ pašā dīglī no-

mākta no prezidenta kga, kurš stingri izpildīja savu kār-

tības uzrauga lomu. Par nekārtību tika ieskatīts katrs

publikas mēģinājums kaut kādā kārtā dzīvāk interesēties

par priekšlasījumiem, — miers ir pirmais pilsoņu pienā-
kums, un mēs tiekam no visām pusēm audzināti uz šādu

pilsonību. Dermanis, kā arī dažs labs cits bij sapratis Teo-

doru tā, it kā tas būtu ieteicis atgriezties atkal pie senās

tautas dzejas. Tam pretim Dermanis aizrādīja, ka tautas

dziesmas cēlušās sensenos laikos, kuriem ar mūsu laikiem

neesot vairs nekā kopēja, viņas izteicot tikai tā laika jūtas
un domas, bet visi mūsu dzīves apstākļi esot lieliski pār-
grozījušies, īpaši pašos pēdējos gadu desmitos pēc klausības

atcelšanas. Mums esot sava, mūsu laiku tautas dzeja, kura

attēlojoties dzejās no mūsu dzejniekiem: Raiņa, Aspazijas,
Plūdoņa v. c. Šie dzejnieki izsakot tautas jūtas un domas,

viņu vajadzības un ilgas, visu to, ko tauta neapzinīgi jū-
tot. Tauta pati tikai nespējot izteikt savus prasījumus un

savas vajadzības gaiši aptvert. Atdzīvināt seno laiku

dzeju neesot iespējams, un uzspiest mūsu dienu dzejnie-
kiem, lai tie piemērojas tautas garšai, būtu nepareizi, jo,
kā jau teikts, tauta pati sevis vēl pilnīgi neapzinās, viņas

garša nav vēl pilnīgi attīstījusies šinī pārejas laikmetā,

tauta nesaprot vēl moderno dzeju, kaut gan arī tā ir tautas

dzeja, i. i., tautas neapzināto jūtu izteicēja.

Papildinot Dermaņa k. uzskatu, jāsaka, ka tiešām tau-

tas dzeja nav vienīgi tā, kura ir zināmā laikā tautas mutē,

bet arī tā, kura izteic tautas slepenās jūtas; jā, pat šī pē-

dējā ir īstā tautas dzeja, jo viņas tautiskums pastāv ne

vienīgi ārējā apstāklī — ka tauta viņu lasa —, bet taisni

saturā, tautas garā. Šādā ziņā mūsu laika tautas dzeja ir

tā, kura pesimistiski un kritiski lūkojas uz visu tagadni

un kura ilgojas un ar sparu cenšas salauzt tagadnes šau-

rumu. Pamatīgi apsvērt šo uzskatu, protams, nav iespē-

jams kādā blakus piezīmē; arī runātājs to neizveda no-

teikti cauri un savā vēlākā priekšnesumā par latviešu

drāmu bija no tā atkāpies, jo nespēja izskaidrot tādu tau-

tisku parādību kā Aspazijas «Vaideloti». — Attīstīdams

savas domas taļāk, Dermanis atzina, ka piemēroties taga-

dējai tautas garšai būtu nolaisties no dzejas augstumiem
līdz lubu literatūrai. Citas tautas saprotot Ibsenu, Haupt-
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mani, Zudermani, mēs ne; tas esot pierādījums, ka nesa-

prašanas cēlonis neesot pašā dzejā, bet gan tautā, t. i.
r

viņas neattīstītā garšā un zemā izglītības un sabiedriskās

attīstības stāvoklī. Kā vienīgais līdzeklis atliekot tautu

tālāk attīstīt, izkopt viņas gaumi, lai viņa varētu saprast

modernās dzejas simbolus un alegorijas, pazītu pati sevi

šinī dzejā un to iemīlētu. No šīs modernās dzejas, kura

esot īsta tautas dzeja un par kuras reprezentantiem runā-

tājs atzina augšā minētos dzejniekus, esot jāizšķirot daži

moderni dzejnieki, kā Ķēniņš, Kleinberģis, Viktors Eg-
līts v. c, kuri piekopjot tikai t. s. «tīro mākslu» vien,

tēlojot jūtas, kādas esot tikai viņiem pašiem un turīgām

šķirām; priekš tiem tautas neesot, viņi tautu un tauta vi-

ņus nesaprotot. Tie esot tā saucamie dekadenti, viņi ta-

puši par šķiras dzejniekiem un mūsu tautas dzeju nevarot

veicināt. Bet arī īsti moderno tautas dzeju tauta vēl tik

drīz nesapratīšot, jo viņas attīstībai esot daudz kavēkļu,
kuri ne tik ātri novēršami; ja tie būšot novērsti, tad nāk-

šot zelta laiki arī mūsu dzejai, jo tauta to sapratīšot un

iemīlēšot.

Tad vērība tapa nogriezta no galvenā jautājuma, jo
Niedras kgs uzstājās kā Faili ja aizstāvis; mēs nezinām, vai

Fallijs jūtas sevišķi laimīgs, ka nācis zem šiem apsardzības
spārniem. Fallija vārds, tā runātājs izteicās, ticis bieži mi-

nēts, vairāk viņam bijis nosodītāju nekā aizstāvju, bet tas

tomēr nepadevies. Kā rādoties, tad tas ticot pats sevim un

savai nākotnei, un, ja vien neesot fanātiķis vai ārprātīgs,
tad tas esot spēks. Kritikai jābūtot pret viņu objektīvai;
neesot pareizi, ja Teodors viņam pārmetot lielīšanās

sērgu, tas viņu aizskarot; to nedrīkstot. Niedras kgs, kā

domājams, visā nopietnībā un stingrībā turas pie tā

uzskata, ka kritika nedrīkst par rakstnieku izteikt brīvi

savas domas; visiem vēl būs nelāgā piemiņā, kāds tracis

tika celts no Niedras kga aizstāvjiem, kad Teodors bija
iedrošinājies viņa ražojumus neslavēt, bet teikt par tiem

patiesību, ko viņš domāja. Domājams gan būtu, ka

šāds ir N. kga uzskats, un tad par to, kā jau uzskatu,

varētu runāt, — bet nu N. k. pats priekš gadiem iesāka

sava rakstnieka karjeru ar to, ka līdzās kāda Liepājas
vīra un citiem ķengāšanās rakstiem par Aspaziju — Lie-

pājas rakstus pat Draugu biedrība atzina par neģēlībām —

uzbruka šai mūsu pirmai rakstniecei «Austrumā» nedzir-

dētā kārtā, pūlēdamies noliegt viņai katru spēju un no-

zīmi. Tātad Niedras k. nebūt neturas pats pie sava uz-
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skata, ka kritika nedrīkst nepamatoti uzbrukt rakstnie-

kam. Uzskatu viņš var mainīt, cik vien grib; tas viņam
ir tikai kaujas ierocis. Šis savādais bruņinieks Niedra, kas

turklāt vēl slēpjas aiz pāris burtiem, uzbruka toreiz sie-

vietei, tagad viņš tik bruņinieciski aizstāv Failiju. Na-

baga Fallijs! Ja Fallijs esot saucies par pravieti, saka

N. k., tad viņš to runājot ne savā vārdā, bet kā dzejnieks;
varot teikt vienu un domāt ko citu. Šādās reizēs vajagot
pielikt estētisku mērauklu.

Arī par labu dzejas grāmatu izplatīšanu Niedras k.

izsacījās: grāmatu lētums nekrītot svarā, vainīgi esot paši

dzejnieki, ka viņus nesaprotot, jo viņiem esot «akla

fantāzija», pat mūsu labākajiem. Kas šī «aklā fantā-

zija» tāda ir, to pats runātājs nemācēja pateikt, bet visādā

ziņā viņa esot jāņemot par vienīgo objektīvo mērauklu

pie dzejoļu vērtības apspriešanas. Grūti tikai nāksies na-

baga kritiķiem mērīt ar šo auklu, kuras garumu pats vi-

ņas atradējs nezin. Viņš gan pūlējās aklo fantāziju pa-

skaidrot ar kādu citātu, bet neiznāca daudz vairāk par

«aklas vistas dzīšanu» rotaļās. Skaidri bija tikai tas, ka

Līgotņu Jēkabs neesot dzejnieks, tādēļ ka viņam kāds ne-

pareizs salīdzinājums, bet varbūt pareizāk tādēļ, ka Lī-

gotņu Jēkaba gars viņam nepatīk. Dzejniekam ar «aklu

fantāziju» lasītāji nevarot izdzīvot līdzi viņa jūtas, tam

esot savādas gleznas, kuras neesot domājamas; šiem dzej-
niekiem vajagot stāties laukā iz rindas, tad atlikušos tauta

saprastu. Viss, ko runātājs ar savu jauno «aklās fantāzijas»
mācību gribēja teikt, bija laikam sen pazīstama lieta, ka

gleznām dzejā vajaga būt pareizām; bet pēc gleznu parei-
zības vien apspriest dzejas vērtību ir ērmoti, jo dzeja
taču ir daudz vairāk nekā pareizu un skaistu gleznu

pušķis. — Kritika arī daudz esot grēkojusi, nemērīdama

vienīgi pēc «aklās fantāzijas», bet mudinādamadzejniekus
uz ideju tēlošanu, kuras lasītāji nesaprotot. Šos lasītājus va-

jagot sistemātiski mācīt, kā jālasa dzejas pēc «aklās fan-

tāzijas» teorijas; jāizdodot tādas mācības grāmatas, kādas

ārzemēs jau esot.

Kad Ķīpera kgs bij īsumā priekšrunātāja domām

izteicis savu piekrišanu, kas publiku ne visai pārsteidza

un uztrauca, tad uzstājās Teodors un vispirms atbildēja
R. Bērziņa kgm, ka P. Bērziņa «Neaizmirstelītes» neesot

izvēlētas pēc estētiska principa un tādēļ neizpildot viņa

prasījumus. Tad Teodors paskaidroja, ka nemaz neesot to

domājis, ko Dermanis apkarojis, jo negribot griezties at-
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pakaļ pie senatnes un atdzīvināt seno tautas dzeju; viņš
tik vēloties, lai tiktu sastādīts krājums no labākām dze-

jām priekš tautas, tā ka tauta iemīlētu jauno dzeju. Piem.,
mīlestības dzejas no lubu dzejniekiem esot sevišķi iecie-

nītas tautā, bet varētu sastādīt tautai mīlestības dzejoļu

krājumus no labiem dzejniekiem, jo tie taču arī mīlējuši.
Tāļāk — atbildēdams uz pārmetumiem, ka referātā par

mūsu liriku Fallijs aizskarts, Teodors saka: viņš nevarot

atzīt par augstu, dzejas cienīgu priekšmetu pašdievināša-

nos; viņš pieved kā piemēru Heini, kurš gan arī pats sevi

cildinājot, bet atkal citās savās dzejās tēlojis, kā jūtoties
pazemots. Uz to, ka šī pašcildināšana jāsaprotot simbolis-

tiski, kā dzejnieks, piem., domājot «tautu» un runājot par

savu «es», Teodors neatbildēja, bet pārgāja uz jautājumu

par normu jeb mērauklu pie dzejoļu vērtības apsprieša-
nas. Teodors noliedza, ka varot uzstādīt jel kādu ob-

jektīvu mērauklu; arī «aklās fantāzijas» mēraukla tāda

neesot. Ja šo mērauklu pieliktu vislielākiem dzejniekiem,
tad arī atrastu nejēdzības, ja vien gribētu. Šī mēraukla

esot patvarīga; esot turpretī jāievēro, cik tāli individuali-

tāte izglītota, cik dzejnieks izsakot to, ko pats gribējis iz-

teikt. Teodors še nostājās uz modernākā stāvokļa, no kura

skatoties arī nevar noteikt nekādas vispār un visos gadī-

jienos derīgas normas dzejai, tāpat kā nevar uzstādīt ne-

kādus negrozāmus, vispār atzītus likumus daiļumam. Katrs

mākslas darbs jāapspriež pēc tiem likumiem, uz kuriem

dibinās viņa īpatnējā būtne, un tas ir pilnīgs, ja pats sev

un šiem likumiem ir uzticīgs bijis.

Tāļākās debatēs V. Dermaņa kgs aizrāda, ka ar

estētiskām teorijām vien vēl nekas neesot panākams. Ja

arī ievērotu pie kāda dzejoļu krājuma sastādīšanas visus

prasījumus, lai tie nu saucas par objektīvām vai subjek-
tīvām normām, tad tomēr tas necik nepalīdzētu lubu lite-

ratūras apkarošanā, ap kuru grozījās īstais jautājums. Ne

vien daiļā literatūra neizplatās tautā, — tas pats liktens

arī zinātnei, un nevar taču teikt, ka zinātne būtu nepa-

reiza un ka tādēļ tauta viņu neuzņemtu. Vainīgs te pats

tautas zemais attīstības stāvoklis. Runātājs ņēma piemērus
un jautāja, vai gan Niedras teorijas prasījums neesot iz-

pildīts Raiņa dzejoļos vai Aspazijas, Plūdoņa, Poruka?

Itin visur izpildīts, esot jāatbildot, un tomēr tauta viņus

nesaprotot tā kā lubu literatūru. Ja izdotu dzeju krāju-

mus, antoloģijas, kurās lūkotu pēc Teodora padoma pie-

mēroties tautas garšai, izlasītu tikai to, kas tautai jau
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tagad saprotams, tad iznāktu krājums, kam būtu maz dze-

jiskas vērtības, jo būtu jāņem taisni sentimentālākie dze-

joli. No labāko dzejnieku ražojumiem tādā kārtā var ļoti
maz ko izlasīt, jo tie nav sentimentāli, un tātad ar tādu

izlasītu krājumu mērķis necik nebūtu panākts.
Mērķis nav nebūt tik viegli un vienkārši sasniedzams,

jo vienīgais līdzeklis ir — tautas gaumes izglītošana, kura

savukārt sekmēsies ne tik daudz ar labu dzejoļu krājumu
vai estētisku mācību grāmatu izdošanu, kā ar tautas jau-
nās paaudzes estētisku attīstīšanu skolā. Tam pretim, pro-

tams, varot teikt, ka literāriskas gaumes attīstīšana pie
bērniem esot varbūt gan iespējama ārzemēs, kur tautskolu

kurss esot sešus vai septiņus gadus, bet ne pie mums, kur

tikai trejgadējs kurss. Mūsu tautskola varot ar mokām

dot tikai visnepieciešamākās zināšanas; ar labu gribu un

lietas prašanu tomēr arī mūsu apstākļos varot vairāk ko

darīt. Jānožēlojot, ka pats mūsu tautskolotāju personāls
ne vienumēr esot pietiekoši literāriski izglītots, ne vienu-

mēr rādot interesi par mūsu literatūru un tātad arī neva-

rot bērniem iepotēt mīlestību uz daiļliteratūru un ieaudzēt

literārisku gaumi. Un tiešam ļaunumam, literatūras atšķir-
tībai no tautas, ir ļoti dziļas saknes: mums jācenšas ar vi-

siem spēkiem pacelt tautas izglītības stāvokli, paplašināt
mācības tautskolās, gādājot par pamatīgāku un pilnīgāku

pašu tautskolotāju izglītību; pēdīgi, darot pieejamu izglī-
tību ārpus skolas plašākām aprindām. Galu galā, zināms,

šo centienu izvešana dzīvē atkarājas atkal no tāļākiem

apstākļiem, kuri ir jāgroza; to še pārrunāt nav vieta un

nav iespējams, bet to atgādināt arvien der.

Kā pēdējais runātājs šinī jautājumā uzstājās E. Medņa

kgs, kurš norādīja, ka vajagot noņemt vainu no dzejnie-

kiem, kuriem tā tiekot nepareizi uzkrauta; ne dzejnieki
esot vainīgi, ka tauta viņus maz lasot, bet daudz un da-

žādi apstākļi. Citu starpā vainīgi esot pie lubu literatūras

arī sevišķi paši izdevēji, kuru garša pa lielākai daļai esot

gluži neattīstīta. Tautai esot vajadzīgi izdevēji, kas būtu

izglītoti vīri, kuri spējīgi daudzmaz patstāvīgi apspriest
izdodamo grāmatu vērtību. — Tad runātājs griezās vēl

pret to uzskatu, kurš bieži sastopams: it kā mūsu tautas

dziesmas būtu novecojušās un nederētu literāriskas gar-

šas attīstīšanai.

Mēs še pilnīgi dalāmies runātāja uzskatos, jo mūsu

tautas dzeja ir un paliek neizsmeļams avots mūsu dzejas

atjaunošanai; no tautas dzejas visur tikai ir attīstījusies
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mākslas dzeja. Iz tautas dziesmām jāizlasa pērles, tās no-

derēs kā lasītāju publikai, tā arī pašiem dzejniekiem.
Tikai diemžēl mums jāsaka, ka par tautas dziesmu dai-

ļumu un noderīgumu ir gan jau ļoti daudz runāts, bet

gandrīz nekas nav darīts, lai šīs daiļās un noderīgās tau-

tas dziesmas tiešām tiktu lasītāju publikai pieietamas. Mil-

zīgais Barona tēva tautas dziesmu krājums ir monumen-

tāls, tautisks darbs, — bet viņš vispirms ir milzīgs — kurš

lai tādu nopērk? — un tad viņš ir skaidri zinātnisks ar

saviem nepārredzamiem variantu un piezīmju klajumiem,
kuri vientiesīgam lasītājam ir tuksneši. Nepieciešami ir

vajadzīgi tautas dziesmu izdevumi priekš pašas tautas; no

tautas salasīts viss bagātais krājums, — dodat nu tautai

atpakaļ viņas dziesmas! Tauta jūt lielāku vajadzību pēc
tautas dziesmām nekā zinātnieki, un, ja tam runā pretī, tad

jāsaka: tautai ir lielāka tiesība uz savām dziesmām nekā

zinātniekiem. Līdz šim tikai viens ir pretī nācis šai tautas

vajadzībai — Aronu Matīss ar savu tautas dziesmu izvēli.

Darīts še par maz un vismazāk no to puses, kuri savā laikā

visvairāk runājuši par tautas gara mantām un apkarojuši
visu modernāko literatūru. Toreiz ar sparu bija jāaizrāda
uz modernās literatūras lielāko nozīmi. Jo no tautas dzejas

gan jāiziet, tai jāiet pa priekšu vai vismaz līdzās, bet tad

jāattīsta dzīva, spēcīga, moderna mākslas dzeja, kura ved uz

priekšu modernā dzīvē. Lubu literatūra vedatpakaļ un tiešā

pagrimšanā. Arī nekāda «skaidra sekla literatūra» neder,

jo tā dara seklu, un, ja tautā izsīktu dziļums, uz ko tad lai

mēs vēl cerētu? Tautai nepieciešama moderna mākslas

dzeja, tāpat kā moderna zinātne; mākslas dzeja tiks par

tautas dzeju, jo viņa izsaka tautas neapzinātās ilgas un

vēlējumus, un prasības, kuras radušās un izaugušas, un

domājamas tikai mūsu laikos.

Senā tautas dziesma uz visiem jaunajiem tūkstots mo-

cošiem jautājumiem nezin atbildēt, bet viņa uzglabājusi
sevī nevīstošu spirgtumu, dzīves prieku, nelūkojot uz visu

vergu jūga smagumu; pagānisku, veselīgu tikumības nai-

vitāti, dzīves vienkāršību un šaurajās robežās pilnību un

daiļumu. Mēs esam bieži paguruši un sarūgtināti; mēs

tagad mazāk pazīstam dzīves prieku nekā pat viņos tum-

šajos neģēlīgajos vergu laikos; mēs ar tiesību jautājam,

par ko tos vien sauc par jūgu laikiem? Mūsu dzīve sarež-

ģīta, un grūti viņu pārredzēt un izprast viņas gājienu; te

zūd maigums un piemīlīgums arī dzejā tāpat kā dzīvē;

mēs esam tikuši pieauguši un ar žēlām ilgām noskatāmies
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atpakaļ uz «savu tāļo jauko bērnību»; atpakaļskatā mēs

spirdzināsimies, bet nekad nopietnībā negribēsim tikt at-

kal par bērniem. Jau uzvelkot mūsu bērnības apģērbus
vien, iznāk ne tautības veicināšana, bet maskerāde; tagad
mēs jau visi esam to atzinuši. Mūsu dienas ir tikai pāreja;
nāks laiks, kad tauta spēs saprast savu moderno tautas

dzeju, gluži nepārredzamā tāļumā tas vairs nav, un tad

zudīs jautājiens, vai nedot tautai kādu īpašu, mazāk vēr-

tīgu literatūru? Tad būs vislabākais priekš tautas tikai

diezgan labs, — tas būs tas zelta laiks.

VI. NEATNĀKUSI ZINĀTNE

Otrās dienas darbi, 18. jūlija, sākās ar paziņojumu no

priekšsēdētāja puses, ka referents par izgājušā gada zināt-

niskiem rakstiem, Alkšņa kgs, atkal reiz neesot atnācis uz

sapulci un tādēļ sapulce pāriešot uz citiem priekšnesu-
miem. Tā mēs arī šoreiz palikām bez kādām ziņām par

zinību gaitu pie mums no Zinību komisijas puses. Tas at-

kārtojas tagad vai jau desmito reizi; jau desmit gadus no

vietas Zinību komisijas katrreizējais priekšsēdētājs, kad

pienāk rinda pie zinības, izskaidro ar tiem pašiem stereo-

tipiem vārdiem: «Referents par ziniskiem rakstiem sapulcē
nav ieradies, tātad es lūdzu nākošo referentu celt priekšā
savu apcerējumu.» Šī formula tikusi mums jau tik pa-

rasta, ka mēs laikam gluži satrūktos, ja reiz kāds priekš-

sēdētājs teiktu: «Šoreiz ir ieradies Zinību komisijas

sapulcē referents par ziniskiem rakstiem,» — mums izlik-

tos gandrīz savāds šāds sakopojums: Zinību komisijā lasa

par ziniskiem rakstiem. Vai tiešām nebija iespējams gā-
dāt par to, ka par ziniskiem rakstiem kāds patiesībā ari

referē, bet ne tikai solās vien referēt? Vai šis mū-

žīgi «neatnākušais» Alkšņa kungs nav tikai mistifikācija?
Vai tāds kungs jel maz ir pasaulē? Vai šis vārds apzīmē

personu jeb ir tikai nosaukums bez kāda reāla satura?

Gandrīz veselu gadu desmitu par ziniskiem rakstiem ne-

tiek nekas minēts Zinību komisijas vasaras sapulcēs, — un

tad brīnās, ka cēlusies plaisa starp inteliģenci un tautu,

ka tauta nelasa un nesaprot labas grāmatas. Parādība ir

visai raksturīga. — Mēs negribam še izsacīt sevišķus pār-

metumus Zinību komisijas vadībai, vainīga ir visa mūsu

inteliģence, kura nav sapratusi, kas tai ir jādara, vai ne-

vīžojusi to darīt: viņas pirmais uzdevums bija zinātni iz-
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platīt tautā, tautu attīstīt un izglītot, neatsvešināties no

tautas, bet to pacelt. Patstāvīgi zinātni virzināt uz priekšu,
tas mums vēl gandrīz pilnīgi neiespējams, mums priekš tā

par maz spēka; bet zinātni darīt pieejamu plašākām ap-

rindām, tas mums iespējams, un tas ir nepieciešams darbs.

Ja mēs še joprojām būsim tikpat nolaidīgi un nevīžīgi, tad

sekas būs visbēdīgākās: nežēlīgā, modernā dzīves cīņā

mēs kā tauta drīz vien pagrimsim un tiksim izdzēsti iz

saraksta. Tikai ar nerimstošu garīgu attīstību mēs varam

iekļūt un noturēties kultūras tautu starpā; mēs vai nu bū-

sim augstas kultūras tauta, jeb vai mēs nemaz nebūsim.

Atpakaļ rāpjoties un noslēdzoties no pārējās pasau-
les kādā tumšā senlaiku alā, mēs kādu laiciņu mitināsi-

mies, līdz tumsa mūs noslāpēs; uzvarēt cīņā ar kultūras

tautu var tikai kultūras līdzekļiem, — spēcīgākais no šiem

līdzekļiem ir zinātne. Zinātņu izplatīšanu tautā mūsu in-

teliģence nav pietiekoši piekopusi, tam pat ir cēlušies at-

klāti pretinieki, kā, piem., Niedras k. Vai no Zinību komi-

sijas nevarēja prasīt iniciatīvi, uzsākumu zinību populari-
zēšanas lietā? Vismaz apskatu par šinī jautājumā jau pa-

darīto darbu? Teiks, ka nebija ko referēt par ziniskiem

rakstiem, jo tādu bija pārāk maz. — Nu, lirisku grāmatu
arī bija maz — tikai viena laba. Ar referēšanu vismaz

būtu tikusi vērība griezta uz šo tik svarīgo lietu, un, ja
arī maz būtu apskatāmā materiāla, tomēr apcerējums par

to būtu interesantāks par dažu labu no priekšlasījumiem,
kuros šoreiz noklausījāmies. Tas lai izskaidro, ja ne at-

vaino mūs, ka mēs pie nenolasītā priekšlasījuma pakavē-

jamies ilgāk nekā pie daža nolasīta.

Piemēram lai noder tūliņ pats pirmais priekšlasījums,
kuru 18. jūlijā cēla priekšā neatnākušā Alkšņa kga vietā

Di šie r a kungs. Ne daudzi būtu noskumuši, ja arī Diš-

lera kgs šoreiz nebūtu atnācis. Viņš lasīja «par stip-
riem un vājiem tipiem mūsu literatūrā», un

viņa nolūks bija pats labākais: pierādīt ar piemēriem iz

mūsu rakstniecības, ka nederot tēlot vājus tipus un arī ne

modernus pārcilvēkus, bet vienkārši stiprus tipus. Kādi

tomēr ir tie stiprie tipi, tas netika skaidri aprādīts. Runā-

tājs par- savu priekšmetu nebija skaidrībā, varbūt arī viņš

pats par sevi nav galīgi skaidrībā, jo viņam liekas vēl sa-

vienojamas gluži nesaderīgas lietas: — viņš dievina mūsu

Veidenbaumu, salīdzina to ar teiku varoņiem iz Olimpa

un reizē sajūsminājās par atsevišķu «latvieša ģēniju», ku-

ram nav brīv būt kosmopolītiskam jeb starptautiskam, —
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viņš aizmirst, ka Olimps ir ticis starptautisks — kosmo-

polītisks un — Veidenbaums ir kosmopolīts. — Sākumā

runātājs pasniedza vēsturisku aprādījumu par vājo un

stipro tipu celšanos pie mums. Seši simti gadu garā ne-

taisnība, verdzības riebīgais lietuvēns mūs tā nospiedis,
ka viss mūsu spēks varējis attīstīties tikai ciešanā; tad

varējuši celties tikai vāji tipi, kuri no maizes raizēm no-

spiesti. Pēc verdzības un klausības atcelšanas — kura ru-

nātājam nepareizi likās nākusi tikai caur žēlastību un ne

caur saimniecisko attīstību, kā tas bija patiesībā, — dzīvē

radušies arī stipri tipi, kuri centušies pēc izglītības un

pēc tiesībām, — viņš minēja piemēram Kronvaldu. Tad

runātājs pieveda dažus piemērus iz mūsu literatūras,

visur, tāpat kā augšā, savos aprādījumos un slēdzienos

jaukdams kopā pareizu un nepareizu. Stiprs tips, piem.,

Brigader Annas «Visvaldis» («Austrumā» 1900. gadā), stip-
ras sievietes tips Mare. Visvaldis gribot pasauli iekarot,
tam par pierādījumu viņš cenšas pārvērst kādu ciemu par

pilsētu. Bet šie abi piemēri, tāpat kā Vītols Poruka «Rīgā»,
esot starptautiski tipi, un tāpēc runātājs neatzīst tos par

īstiem, īstiem jābūtot latviskiem. Vajagot modināt latviešu

ģēniju. Tika vēl pārrunāti varoņi dažādos stāstos, romā-

nos un lugās, it sevišķi Niedras ražojumos, bet gala slē-

dzieni ar to skaidrāki netika. Tik nenogatavojušos darbus

runātājam, kurš tomēr nav bez ievērojamām dāvanām

un uzcītības, nevajadzētu turpmāk celt priekšā lielai pub-
likai, kura no Zinību komisijas priekšnesumiem drīkst

sagaidīt ko pamatīgāku un ievērojamāku, vismaz taču ne

mēģinājumus.

VII. KARJERISMS UN MORĀLISKA KRIŠANA KA

VARONĪBA

Dišlera kgs, citu starpā, kā stipru tipu bija minējis
Niedras drāmā «Zeme» Akmeni, un ap šo jautājumu
izcēlās dzīvas debates, jo pats rakstnieks A. Niedras

kungs ņēmās aizstāvēt savu ražojumu un Akmeni, kuru

Zeltmatis aprādīja par vāju tipu. Akmens zaudē savu

ideju un tādēļ vien jau nevar būt stiprs tips; viņš gan

uzvar, bet tas notiek ar netīru līdzekļu palīdzību un caur

gadījumu; tādi taisni ir vāji tipi, kuri upurē savu ideju
savai personai par labu.
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Pretī šim norādījumam A. Niedras kungs izskaidroja,

ka viņa bēdu lugu «Zeme» neviens neesot sapratis, un

raudzīja nu pastāstīt, ko viņš lugā īsti gribējis teikt. Ga-

dījumam neesot tādas lomas, kā ticis teikts, jo ceplis uz-

sprāgstot tad, kad tam vairs neesot nozīmes priekš Ak-

meņa. Akmens arī pats mirstot pēc savas atstātās līgavas

nāves, tikai jāsaprot labi: nevis fiziski, bet morāliski; tas

ir, vienkāršā valodā runājot: Akmens nemirst vis, bet

tikai citu acīs morāliski pagrimst, paši savās acīs tādi Ak-

meņi pēc pagrimšanas top vēl īsti varoņi. Karjeristi, kā

Akmens, kuri labprāt runā arī par tikumību un ideju, ir

pārāk bieži sastopami un atriebušies. Šādi morāliski vāji
un visādā ziņā mazvērtīgi cilvēki paši par sevi nu nav

sevišķi interesanti, bet interesanti ir, ka rakstnieks šādu

karjerista tipu tiešām domājis nostādīt par morāliski

stipru, par varoni; vēl interesantāk, — ka rakstnieks ti к

augsti cildina morālisku pagrimšanu, ka

nostāda to pat par augstāku nekā savai
dzīvības uzupurēšanu par labu kādai ide-

jai! «Grūtāk ir nodot savu morālisko dzīvi nekā

fizisko,» teica runātājs vārdu pa vārdam, tā ka nemaz

nevarēja šaubīties par to, ko viņš īsti domāja, vispār viņu
arī tā publika saprata.

Jaunais Niedras kunga princips, kurš atļauj ļoti patī-
kamā kārtā ar morāles atmešanu vien, bez kādiem seviš-

ķiem pūliņiem un nāves briesmām kļūt par varoni un

cīnīties par ideju, tomēr atrada pretiniekus, kuri nepade-
vās jaunā principa viļinājumiem un aizstāvēja veco prin-

cipu, kuram pakaļ izdzīvot ir tik grūti, ka tikai reti to

uzņemas. Jo tas prasa no varoņa arī viņa dzīvības, patie-
sas miesiskas dzīvības ziedošanu un vienmēr ir savienots

ar briesmām un nepatikšanām. Tikko Niedras kungs bija
beidzis atstāstīt savu principu, pacēlās Kaudzīšu

Reiņa kgs no sava sēdekļa un, neklausot priekšsēdētāja

uzaicinājumam kāpt katedrī, turpat pāris īsos, noteiktos

vārdos, kuri totiesu darīja lielāku iespaidu, izskaidroja,
ka morāliska krišana esot morāliska kri-

šana un nekad to nevarot stādīt līdzās, ne

vēl augstāk par varoņa nāvi; savu dzīvību

upurēt par ideju esot augsts darbs, morā-

liski krist — esot zems darbs. Nedrīkstot

sašķobīt un pārmainīt šos abus gluži pre-«

tējos jēdzienus.
Tādu asu un lietišķu protestu Niedras kungs nebija



322

sagaidījis, un viņš pasteidzās tūliņ atkal reiz paskaidrot,
ka esot ticis pārprasts. Bet viņa jaunais paskaidrojums
nebūt neizrādīja, ka viņš ir tiešām pārprasts; viņš tagad

izsacīja to pašu, ko pirmāk, bet tikai raudzīja savus uz-

skatās darīt pieņēmīgākus, neizteikt tos tik atklāti: «Nav

progresa,» viņš tagad teica, «kur nav morāliskas kriša-

nas», visa uz priekšu iešana vēsturē tātad ir panākta caur

morāliski kritušiem jeb varoņiem, visaugstākā varonība ir

morāliskā krišana. Tikai tagad runātājs paplašināja mo-

rāliskās krišanas jēdzienu un paskaidroja, ka katra

sacelšanās pret kādu vēsturiski nodibinā-

jušos nekārtību un netaisnību ir jau mo-

rāliska krišana, jo tas ir noziegums.

Bet te runātājs sajauca divus šķirtus jēdzienus: morā-

lisku krišanu ar noziegumu. Noziegums ir pārkāpums pret
kuru katru likumu, pirmā kārtā pret juridisku un politisku
likumu, kuriem ar morāli nav nekādas daļas, jo politiski
likumi tiek celti nevis aiz morāliskiem dzinekļiem, bet lai

nodibinātu un aizsargātu valdošās šķiras intereses, kuras

bieži vien mēdz būt netaisnas, t. i., pretējas morālei, tais-

nības principam. Noziegums pret šādu likumu, kurš tapis
netaisns, ir morāles, t. i., taisnības, aizstāvēšana, tātad ne-

var būt morāliska krišana. Niedras k. pirmā kārtā gribēja
aizstāvēt savu Akmeni un pierādīt, ka viņa morāliskā kri-

šana ir varoņa darbs. Bet nu Akmens nenoziedzas nemaz

pret kādu netaisnu likumu, bet lauž savu vārdu līgavai,

prec aiz naudas aprēķiniem nemīlamu sievieti un izdara

tamlīdzīgas lietas, kuras ir noziegums pret morāli, pret

taisnību, pret godprātības jūtām, ar vārdu sakot, viņš

morāliski pagrimst, nav varonis, jo uzvarē citus, ne sevi,

nav stipris raksturs, bet vājš ikdienas cilvēks, karjerists.
Niedras kgam atbildēja vēl Teodora kgs, kurš pie

Mozus kā stipra tipa piemēra aprādīja, ka morāles prin-

cips augstāk turams un ar morālisku krišanu nav izda-

rāms varoņa darbs. Interesantas bija viņa piezīmes pie

paša priekšlasījuma: vājie tipi neesot nemaz tā novārtā

liekami, kā to darot Dišlera kgs, viņi bieži pat esot pārāki

par t. s. stiprajiem, kuri darbojoties tikai uz āru. Vājie
noslēdzoties s-evī, dzīvojot vientuļi, bet tas notiekot tādēļ,

ka tie pasaules dzīvē negribot aizliegt savus ideālus, tie

kopjot un audzējot tos sevī, jo ārā šos ideālus nesaprastu.
Tādi tipi esot Apsīša Jēkaba «Bagātos rados», Poruka

«Sirdsšķīstos ļaudīs» v. c, tie izpildot sevī sava ideāla

prasības, neskatoties ne uz ko. Tādi tipi esot kopjami arī
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no mūsu rakstniekiem. Tās pašas domas runātājs vēl pa-

plašina, otrreiz stājoties katedrī un aprādot, ka no šiem

pašiem t. s. vājiem tipiem iznākot taisni stiprie: tie pirms

bēguši tuksnešos, tur vientuļi sevi nodibinājušies un no-

cietinājušies ideālā un tad nākuši un strādājuši savam

ideālam par labu ārējā pasaulē.
Dišlera kungs vēl piezīmē, ka viņš minējis arī šādus

tikai ārēji vājus, bet iekšēji stiprus tipus.

VIII. KĀ LABAS GRĀMATAS TUVINĀT TAUTAI

Dienas kārtība pārgāja uz A. Gulbja kga priekšlasī-

jumu «Par reformām latviešu grāmattirdznieclbā», kurš

jau «Dienas Lapā» nodrukāts. Pēc šī priekšlasījuma sacē-

lās dzīvas debates; tanīs ņēma dalību arī paši grāmattir-

gotāji un izdevēji, par kuriem tik daudz bija runāts un

sūdzēts agrākos referātos un debatēs.

Pirmais uzstājās V. Altberga kgs, vecs grāmatu tirgo-
tājs un izdevējs, viņš piekrita priekšlasītājam, ka mūsu

grāmattirdznieclbā nenokārtota un ka no tā ceļas lieli ļau-
numi; vajagot dibināt grāmattirgotāju biedrību, un De-

rīgu grāmatu nodaļai jāņemot lieta rokā. Bet, kādi īsti šie

lielie ļaunumi, to tik vēlāk dabūjām zināt, proti: pie taga-

dējās nekārtības rīkojoties par jo lielu postu grāmattirgo-

tājiem — Nodaļa;, tā maksājot rakstniekiem

pārāk lielus honorārus un tos vēl citādi

pabalstot. Grāmattirgotāji to nespējot, tiem rodoties

ļoti nepatīkama konkurence no Nodaļas puses, un peļņa
zūdot. Nodaļā gan esot labi zinātņu speciālisti, bet lai tie

nemaisoties saimnieciskā daļā, to lai vedot grāmattirgo-

tāji pēc saviem parastiem principiem (t. i., taču izsūkt

rakstniekus un pūlēties ievākt iespējami lielu peļņu), ku-

rus esot grūtāk iemācīties nekā ārstu vai advokātu zinības.

Šādā tonī gāja tālāk sūrošanās, ka Nodaļa konkurējot ar

grāmattirgotājiem veikalniekiem, atņemot tiem peļņu, do-

dot pārāk lēti grāmatas tautai. Ka grāmattir-

gotājiem pienākoties liela pelņa, runātājs lūkoja pierādīt
vēl arī ar to, ka pilsētu vēlēšanu kustība īsti esot izgājusi
no grāmattirgotājiem, par ko līdz šim gan neviens nebija

dzirdējis.
Pēc šī oriģināla iz veco grāmatu tirgotāju paaudzes,

kuru uzskatus mēs atstāstījām tik plaši viņu naivitātes un

atklātības pēc, nāca runātājs aiz runātāja, kuri visi vai
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aizrādīja uz kādu trūkumu grāmattirdznieclbā, uz kādu
iemeslu lubu literatūras zelšanai un krietnās literatūras

nelasīšanai vai uz kādu līdzekli to novērst.

Leimaņa kgs izsacījās, ka prese varētu daudz vai-

rāk ko darīt pret lubu literatūras izplatīšanos, bet nereti

laikraksti paši dodot līdzi pielikumos lubu literatūru,
2—3 loksnes nevērtīgu tulkojumu. Daudz grāmatu izpla-
tot kolportieri, bet kāda esot tiem izvēle? Izvēlot viņi

paši; liela daļa no viņiem neizglītoti un nespējot izšķirt
krietnās grāmatas, tad viņi lūkojoties vairāk uz veikalisko

pusi, — lubu literatūra dodot kolportieriem pat līdz

60 proc. rabata, kamēr krietnās grāmatas tik 25—33 proc.

Ar sliktu preci kolportieri pat iedzīvojoties, ar labu ne.

Grāmatu tirgotājs un izdevējs Ozola k. aizrādīja,
ka šī lieta neesot vienīgi grāmatu tirgotāju lieta, bet stā-

vot sakarā ar visu literatūras uzplaukšanu. Vainīga esot

prese, vainīgas laikrakstu ekspedīcijas, kur nevarot dabūt

ašu un skaidru ziņu par jauniznākušām grāmatām. Ja arī

tiekot sludināts par kādu grāmatu, tad tomēr grāmatu tir-

gotājs nevarot dabūt tik lēti to grāmatu, jāapstellē]'ot pa

pastu uz pēcmaksu, kas iznāk pārāk dārgi, nereti dārgāk

par pašas grāmatas vērtību. Tad tirgotājs arī nezinot, kāda

esot grāmata, vai laba vai nelaba. Laikrakstiem vajadzētu

pastāvīgi par grāmatām referēt un aizrādīt uz labākām.

Sakot, ka nesaprotot labākās grāmatas, piem., no Raiņa
un Aspazijas, kā «Faustu», un tādēļ nelasot, bet grūti vi-

ņas dabūt; vācu vietējie laikraksti rīkojoties šinī ziņā
labāk, pasniedzot arvien aizrādījumus, katalogus, sevišķi

uz ziemsvētkiem. Pie mums paejot gadi, kamēr izplatot
2000 eksemplārus, dažas krietnas grāmatas guļot pat
25 gadus. Kas arī pērkot iz inteliģences vidus? Pa lielākai

dajai pircēji esot nabagie. Vaina par grāmatu mazu izpla-
tīšanos smagi krītot uz inteliģenci, kura ziedojot naudu

daždažādiem mērķiem, tik ne šim.

Šiliņa kgs atkal aizrādīja, ka vaina esot meklējama

arī grāmattirgotāju nolaidībā, jo tie nereti tikai pēc

4—B mēnešiem piesūtot pieprasītās grāmatas vai nu pirk-
šanai, vai aplūkošanai pirkšanas nolūkā. Un tiešām, mūsu

grāmattirgotāji vēl gandrīz nemaz nelieto grāmatu izplatī-
šanas veidu, kurš arī pie vietējiem vāciešiem parasts un

pazīstams ar nosaukumu «zur Ansicht schicken». Runātājs
aizrāda vēl, ka esot veseli guberņas apriņķi, kur neesot

neviena kolportiera, kā, piemēram, Ilūkstes apriņķis. Ja

vien būtu pieejamas labas grāmatas, tauta tās pirktu ar
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prieku; kā piemēru tam viņš minēja, ka kāds skolotājs,
kurš apņēmies būt par vidutāju pie grāmatu apgādāšanas,
četru mēnešu laikā ieinteresējis pusi no saviem skolnie-

kiem, ka tie priekš saviem mājiniekiem parakstījuši Der.

gr. nodaļas izdevumus.

To pašu apstiprināja kāds cits runātājs, kura vārdu

diemžēl nesadzirdējām, — lasītāji esot kāri uz labām grā-
matām, bet tās viņiem neviens mājā nepienesot tā kā lubu

grāmatas; lai Nodaļa ņemot arī palīgā kolportierus un iz-

platot ar tiem savas un citas labas grāmatas.
V. Altberga kgs vēl piemetināja, ka Aizputē būtu

labi, ja ļaudis lasītu i to pašu lubu literatūru, tur nelasot

vēl itin nekā. Uz to kāds kungs piezīmēja, ka lubu litera-

tūras lasīšana neesot nekāds labums, salīdzinot ar pilnīgu

nelasīšanu; tādas mazpilsētas kā Aizpute taisni esot pe-

rēkļi lubu literatūrai, un tur viņa tiekot taisīta.

V. Zemīša kgs tēloja, ka taisni to ražojot, ko pie-

prasot. Pat daži mūsu miljonāri vai pusmiljonāri abonē-

jot tikai grāmatas, bet nepērkot, un arī abonētās grāma-
tas piederot pie lubu literatūras, kā, piem., «10 gadi apakš

zemes», «Skaistā verdzene Belinde». «Jauno Ražu» šie tu-

rīgie un bagātie ļaudis neņemot, labās grāmatas pērkot

mazturīgie ļaudis. Runātājs arī aizrāda uz to, ka, grāma-
tas sūtot no vienas vietas uz otru pa pastu, neiznākot ne-

kādas peļņas grāmatu tirgotājam. Vācu grāmatu tirgotāji
ātrāk par mūsējiem piegādājot pieprasītās grāmatas, vis-

maz paziņojot, kad tās varēs dabūt. Vajagot grāmatu tirdz-

niecību organizēt, lai visas grāmatas varētu dabūt iz vie-

nas vietas, nevajadzētu pa 20 vietām meklēt, kur grāmata
iznākusi un dabūjama. Tāda centrālvieta varētu būt De-

rīgu grāmatu nodaļa.
Tālāk Neiк v m a kgs pārrunā skolotāju piedalīša-

nos pie krietnu grāmatu izplatīšanas un atrod, ka uz sko-

lotājiem gan bieži aizrādot, liekot šādu izplatīšanu viņiem

par pienākumu un daudz no tiem cerot, bet patiesībā vi-

siem tautskolotājiem neesot pietiekoša ieskata par litera-

tūru. Semināros negādājot par to, ka skolotāji interesētos

par latviešu literatūru, un ārpus semināra un pirms viņa

apmeklēšanas nākamie tautskolotāji arī nedabūjot iepazī-
ties ar tautas literatūru. Šo trūkumu vajadzētu visādi rau-

dzīt novērst; laikrakstiem, piem., un arī grāmatu izdevē-

jiem vajadzētu še nākt palīgā un dot laikrakstus skolotā-

jiem vai nu par brīvu, vai par pazeminātu maksu, tā darot

visi labākie krievu laikraksti, tā arī vietējais «Pribalt.



326

List.». Arī grāmatas no izdevējiem tur bieži tiekot taut-

skolotājiem un skolniekiem lētāki aprēķinātas.
Vēl tika minēti dažādi līdzekļi, kā palīdzēt pie labu

grāmatu sekmīgas izplatīšanas un kā aprobežot sēnalu lite-

ratūru: vajadzētu, piem., ierīkot Der. gr. nodaļai savu grā-
matu pārdotavu, vajadzētu rūpēties par zinisku literatūru

pašizglītības nolūkā, kāda esot vāciešiem un krieviem,

v. t. t.

Še vietā aizrādīt uz to lielo lomu, kādu tautas izglīto-
šanas labā uzņēmušas uz sevi pašvaldības iestādes lekš-

krievijā: guberņu pašvaldības, vēl vairāk varbūt apriņķu

pašvaldības ierīkoja no savas puses grāmatizdošanu un

plašu grāmattirdzniecību ar filiālēm un noliktavām pa pil-
sētām un ciemiem, un arī uz laukiem. Tika izdotas uz

pašvaldības rēķina krietnas grāmatas, lētos izdevumos

drukāti krievu klasiķi; no jau tā lētām cenām tika dots

vēl liels rabats; šīs grāmatas varēja pirkt ne vien pašval-
dības tirgotavās, bet arī pie bibliotēkām pagastos. Grā-

matas izplatījās tik sekmīgi tautā un bija tik lētas, ka

veikalnieki grāmattirgotāji sāka brēkt, bet izglītības

draugi priecājās. Tā kā Baltijā nav vēl zemstu pašvaldī-
bas iestāžu, tad mums šimbrīžam jāatsakās no šī spēcī-

gākā līdzekļa izglītības labā, bet jāaizrāda, ka tās nedau-

dzās pašvaldības iestādes, kādas mums ir, nav gandrīz
nekā vēl darījušas derīgu grāmatu izplatīšanas ziņā, un

tomēr arī viņas spētu ļoti daudz darīt, ja vien viņās va-

rētu modināt jaunu, spirgtāku garu un izdzīt vecos aiz-

spriedumus, ka ar pašu spēku mēs nevaram sev iegūt ne-

kādas tiesības. Mūsu pilsētu valdes — kaut gan tiesībās

aprobežotas, tomēr pašvaldības iestādes — par tautas ap-

gaismošanu rūpējas tikai ar skolu ierīkošanu un arī te ļoti

nepilnīgi, jo visi pilsētnieku bērni obligatoriski vēl ne-

dabū skolas mācību, kā tas ir uz laukiem, pilsētas pirm-
mācības ziņā palikušas pakaļ pat lauku pagastiem. Pilsētās

bibliotēkas un lasītavas ir vēl ļoti reti kur ierīkotas, tās

pašas ļoti grūti pieejamas. lekškrievijas pilsētas šinī ziņā
vairāk darījušas, skolas grāmatas, piem., tiek lēti vai par

velti apgādātas, ir tikušas izdotas priekš tautas likumu

grāmatas par darba aizsardzību un par muitniecību un

rūpniecību. Vai pie mums vismaz nevarētu izdot pašus

pilsētu likumus latviešu valodā, lai jel vēlētāju lielākā

daļa varētu iepazīties ar savām tiesībām un pienākumiem;

pilsētu valdēm vajadzētu pabalstīt dažādus priekšlasīju-

mus, kursus v. t. t. Otrā šķira no mūsu pašvaldības iestā-
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dēm, pagastu valdes, arī pa lielākai daļai gādā tikai par

skolām, — bieži pat viņas vairāk gādā par algu noknapi-
nāšanu skolotājiem — reti kur kāda pagasta valde kādu

summu ir piešķīrusi Derīgu grāmatu nodaļai vai citām

tautas apgaismošanas iestādēm. Pagastu valžu tiešs pienā-
kums būtu ziedot ik gadus kādus desmit rubļus Nodaļai;

maksātāji ar to netiktu necik apgrūtināti un Nodaļa va-

rētu plašāk sākt strādāt, kas viņai līdz šim maz iespējams

līdzekļu trūkuma dēļ. lekškrievijas pagasti zemstu guber-
ņās aizvien ziedo naudu bibliotēkas ierīkošanai un uztu-

rēšanai v. c. izglītības mērķiem. Visu še aizkustināto un

citu tamlīdzīgu jautājumu pārrunāšana ir no liela svara,

bet mēs še nevaram ilgāk kavēties.

Tā kā liela daļa runātāju šinī jautājumā atsaucās vai

aizrādīja uz Derīgu grāmatu nodaļu, tad Nodaļas vārdā

par šo lietu izsacījās viņas priekšnieka vietnieks J. Cī-

ruļa kgs. Viņš vispirms atspēkoja pārmetumus no da-

žādu grāmatu tirgotāju puses, it kā Nodaļa būtu nepareizi
rīkojusies honorāru izmaksāšanas ziņā: Nodaļa gan mak-

sājot reizēm augstus honorārus, bet daži raksti esot gluži

par velti. Mēs tikai nesaprotam, vai jel maz vajadzēja aiz-

bildināties, ka Nodaļa maksā rakstniekiem godīgākus ho-

norārus nekā grāmatu tirgotāji? Viņa nav veikaliska, bet

vispārīga iestāde, kuras uzdevums nevar būt nospiest vēl

zemāk rakstnieka stāvokli. Tad runātājs aizrādīja uz kādu

ļoti lielu ļaunumu mūsu grāmatu tirdzniecībā: labākās

grāmatas, citu starpā arī Nodaļas izdotās, tiek pakaļ-
drukātas, t. i., drukātavas, kur viņas drukātas, novelk

lielāku skaitli eksemplāru, nekā nolīgts, un tad tos slepeni

pārdod daudz lētāki nekā īsto izdevumu, no kā ceļas zau-

dējums izdevējiem un rakstniekiem. Izsargāties no šī ļau-

numa, kontrolēt drukāšanu gandrīz neiespējami, un tikpat

grūti pierādīt katrā gadījumā pakaļdrukājumu. Tālāk ru-

nātājs tēlo, ka Nodaļas grāmatas tiekot izplatītas pa lielā-

kai daļai no veicinātājiem, kuru skaits ik gadus augot ļoti

iepriecinošā kārtā. Kolportieri Nodaļas grāmatas ne lab-

prāt ņemot, jo tās lētas un rabats nevarot būt liels; sēnalu

literatūrai cenas augstas, bet rabats arī ļoti liels, turklāt

briesmu saturs pievilcīgs. Grāmattirdzniecību nokārtot arī

nespējot Nodaļa: viņas statūti esot aprobežoti

(bet vai nevarētu raudzīt statūtus paplašināt?),
citas grāmatas nevarot ņemt pārdošanā un ierīkot grāmat-

tirgotavu. Kas gribot veicināt Nodaļas darbību un uzrādīt

līdzekļus, kā sekmīgi izplatīt grāmatas, tas jau varot rak-
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stiski iesniegt savus priekšlikumus, un Nodaļa tos lūkošot

ar prieku cauri. Nodaļai velti darot pārmetumus; viņas
darbibu traucējot visvairāk materiālu līdzekļu trūkums,

jo visi viņas darbinieki strādājot gluži bez kādas materiā-

las atlīdzības, un darba esot ļoti daudz, bet darbinieku

šādos apstākļos maz. Ja pieaugtu līdzekļi, Nodaļa darbo-

tos daudz sekmīgāki.
Tiešām, Nodaļas darbību jau tagad var saukt par vienu

no vissekmīgākām, patiesībā arī neviens (izņemot kādu

grāmatu tirgotāju) viņai nav nekādus pārmetumus darījis;
visi tikai interesējušies par viņas darbību vairāk nekā par
citām un raudzījuši ar aizrādījumiem un padomiem nākt

viņai palīgā, paļaudamies uz Nodaļas iniciatīvi un pasāk-
■ šanu visos jautājumos. Jo privāta iniciatīve, paļaušanās uz

pašdarbību pie mums vēl nav pietiekoši attīstīta.

Līdzīgas domas laikam vadīja arī Gulbja kgu, kad

viņš savā gala vārdā, priecādamies par dzīvo atbalsi

iekustinātā jautājumā, atgādināja, ka grāmattirgotājiem

pašiem jāņemot grāmattirdzniecības lieta savās rokās un

jāizveidojot savs arods. Nodaļa esot patstāvīgs organisms
ar savām atsevišķām interesēm, nevarot no viņas vien

visu prasīt. Grāmattirgotājiem laikrakstos vajadzētu iz-

mainīt pamatīgi savas domas un tad sanākt kādā sapulcē

pārrunāt savu jautājumu. īstā vieta Rīga, kura ir mūsu

grāmattirdzniecības centrs, kā Leipciga Vācijai.
Vēl to pašu dienu vairāki grāmattirgotāji sapulcējās

un kopīgi nosprieda dibināt savu biedrību.

IX. BRĪVBIBLIOTĒKAS

Nākošais priekšlasījums no Goldmaņa kunga par

mūsu brīvbibliotēkām pieslēdzās ļoti piederīgi jau-

tājumam par grāmatu tirdzniecību un modināja tādu pat
dzīvu vispārēju interesi. Goldmaņa kgs vispirms aplieci-

nāja to faktu, ka tagad vēl bezmaksas jeb brīvbibliotēkām

esot vairāk lasītāju nekā citām, viņām arī lielākas tiesības

ienākuma ievākšanas ziņā un arī vēl citas diezgan plašas

priekšrocības un brīvības. Bet kā būšot uz priekšu? Vai

šīs brīvbibliotēkas ar citādi plašām tiesībām varēšot sek-

mīgi attīstīties? Par to tagad vēl jāšauboties, jo grāmatu

skaits, kas atļauts viņās lietot, ir gluži niecīgs — tikai

146 grāmatas valdība ir atļāvusi izdot la-

sīšanai brīvbibliotēkās, pat bībele nav
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pielaista. Protams, ari mums jāsaka, ka šis sīkais

skaits grāmatu drīz vien izlasīts, un tad lasītājiem nav

vairs ko lasīt un bibliotēka netiek apmeklēta, guļ pēcāk

gandrīz pilnīgi novārtā. Turpretim bibliotēkas, kuras ņem

maksu par grāmatām, nav tā aprobežotas grāmatu izvēles

ziņā; tās var sekot jaunlaiku literatūrai, var iegādāties
visas krietnās jauniznākušās grāmatas, tā pievelk lasītā-

jus un var uzplaukt un darīt izglītojošu iespaidu uz pub-
liku. Bet netiek tikai sasniegts tas mērķis, kura dēļ dibi-

nātas brīvbibliotēkas, t. i.r attīstīt mazturīgās vai gluži

neturīgās tautas aprindas. Vajaga veicināt bezmaksas vai

gluži lētas bibliotēkas, kur arī mazturīgie varētu sekot

jaunlaiku literatūrai, kura tiem citādi nepieejama. Un

taisni šis pēdējais mērķis ir vissvarīgākais. Pārejot atkal

uz Goldmaņa kunga priekšlasījumu, mēs redzējām, ka

viņš liek priekšā dažus derīgus padomus šī ļaunuma no-

vēršanai un ir pārliecināts, ka brīvbibliotēkām vēl neesot

galīgi laupīta iespēja tālāk attīstīties. Vajagot tikai

iesniegt vairāk un pastāvīgi jauniznākušās grāmatas taut-

skolu direktora komisijai (pie mācības apgabala kuratora)

dēļ caurlūkošanas un pielaišanas. Jautājums tikai esot,

kas lai izdarot iesniegšanu? Vajadzētu īsti iesniegt grā-
matas pašiem grāmattirgotājiem un izdevējiem, bet šie

esot par kūtriem. — Patiesībā gan vaina nebūs kūtrums,

jo grāmata, kas pielaista brīvbibliotēkās, var cerēt uz

drīzu izpirkšanu, tātad izdevēju tieša interese ir censties

pēc tādas pielaišanas, un izdevēji to arī darītu, ja nebūtu

šķēršļi, par kuriem tūlīt minēsim. — Tā kā uz grāmatu

izdevējiem un tirgotājiem neesot ko palaisties, tad pašām
brīvbibliotēkām vajagot iesniegt grāmatas komisijai. Šinī

ziņā gandrīz vēl nekas neesot darīts, daudzām brīvbiblio-

tēkām, kā redzams, rūpot vairāk grāmatu skapji, kurus

tūdaļ iegādājot, nekā pašas grāmatas. Vajadzētu iesniegt
caurlūkošanai tās grāmatas, uz kurām Zinību komisijas
referātos un laikrakstos aizrādīts kā uz derīgām. Vaja-
dzētu rūpēties ari par lasāmu galdu (jo tāds ir atļauts

brīvbibliotēkām) un lūgt minēto komisiju, lai atvēl vairāk

laikrakstus uz lasāmā galda. Tagad esot atļauts tikai «Aus-

trums», pat «Zemkopis» neesot atļauts, kamēr esot gan

atļauti vairāki krievu laikraksti.

Otrais priekšlikums bija, lai Zinību komisija no savas

puses arī gādātu par brīvbibliotēku uzplaukšanu: viņa va-

rētu komisijai stādīt priekšā grāmatas, viņa varētu likt

tai priekšā nodibināt pie Rīgas Latv. biedrības jaunu
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nodaļu — Bibliotēku nodaļu, kura vestu statistiku

par visām mūsu bibliotēkām, maksas un bezmaksas, dotu

padomu pie bibliotēku dibināšanas, izgādātu atļaujas, sa-

stādītu katalogus pērkamām grāmatām, palīdzētu pie pašu

grāmatu iepirkšanas v. t. t. Krieviem ir tamlīdzīga nodaļa

pie Harkovas izglītības biedrības, un tādas nodaļas nozīme

būtu taisni lieliska. Nav liedzams, ka Bibliotēkas

nodaļa būtu priekš tautas daudz svētīgāka nekā Šaha

nodaļa, kāda mums jau pastāv pie Rīgas Latviešu bied-

rības, pateicoties tautas krietnāko spēku un izlasīto un

izsijāto mūsu inteliģences priekšstāvju nerimstošiem pū-
liņiem.

Pēc priekšlasījuma, kurš bija aizkustinājis ļoti svarī-

gus jautājumus, izcēlās dzīvas debates, kuras iesāka

V. Dermaņa kungs. Zinību komisijai nederētu uzlikt

rūpēšanos par bibliotēkām, — šādi sīki darbi pārāk no-

māktu viņas darbību; lietu vajadzētu turpretim ņemt sa-

vās rokās vietējām pagasta valdēm, kurām jādodot līdzekļi
brīvbibliotēkai. Te, kā liekas, bijis pārpratums, jo Gold-

maņa kgs jau nebija domājis, ka Bibliotēkas nodaļa pati
vien ierīkos no augšas visas bibliotēkas un viņas uzturēs,

nodaļai jābūt tikai bibliotēku garīgam centram, palīdzē-

tājai, padomu devējai un statistikas vedējai, un tādu

darbu varētu uzņemties arī Zinību komisijas Bibliotēkas

nodaļa, ja nav cita patstāvīga centra. —

Tad V. D. kungs ļoti raksturiski un pareizi tēloja pa-

gastvalžu lomu šinī jautājumā: viņām jābūt naudas de-

vējām priekš dibināšanas un uzturēšanas; tagad, ja daudz,

pagasts dodot kādus rubļus 15 vai arī skapi, kurš tad pa-

liekot bez grāmatām, vienīgi ar skaistu zeltītu uzrakstu:

brīvbibliotēka. Laikrakstu pienākums esot ierosināt pa-

gastus uz lielāku devību. Bet arī tad, ja brīvbibliotēkās

materiālā puse būtu nodrošināta, mazattīstītā literāriskā

gaume ļaudīs būtu par kavēkli bibliotēku plaukšanai; šī

gaume jāattīstot jau pašā tautskolā. Tomēr tautskolas,

kādas viņas esot tagad, maz varot līdzēt; triju gadu kursā

nevarot paspēt griezt vērību uz gaumes attīstīšanu bēr-

nos; kursam jātiekot četrgadējam, katrā klasē pa 2 gadi,
tad varēšot cerēt uz panākumiem. Priekš tā atkal vajagot

pavairotus naudas līdzekļus, kuri jāprasot no pagasta vai

pilsētas sabiedrības. Atļauja pēc tādu četrgadēju skolu

dibināšanas būtu dabūjama, ja vien pagasti pēc tādas

lūgtu. Bet varētu iebilst, ka pavairoti naudas līdzekļi

priekš tādām skolām būtu par grūtu nastu nodokļa так-
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sētajiem. Tiešām būtu tā, ja piepaturētu tādu nodokļa
maksāšanas kārtību, kāda ir tagad un kura ir ļoti nevie-

nāda un apgrūtinoša mazturīgākiem; vajadzētu izdarīt no-

dokļa izdalīšanu samērā ar katra ienākumiem, kā tas jau
notiekot dažos pagastos. Piem., Grīnvaldē visi nodokļa

maksātāji esot sadalīti 15 šķirās, kuri maksājot par gadu

no 15 rbļ. līdz 80 kapeikām, skatoties pēc katra ienāku-

miem. Tā kā turīgākie samērā nestu arī lielākas nastas,
tad pagastam līdzekļu netrūktu arī priekš mācību pavai-
rošanas tautas skolās; varētu ierīkot 4 gadu kursu un

turēt 2 skolotājus. Pie brīvbibliotēkām esot īsti pieskaitā-
mas arī skolu bibliotēkas, bet tās vēl reti kur ierīkotas,

ar maz grāmatām un neatnesot manāma labuma izglītībai.
Tā Jaunjelgavas apriņķī esot 27 tautskolas, bet tikai pu-

sei — 13 — esot latviešu bibliotēkas, un tikai divās esot

pāri par simtu grāmatām.
Poritera kgs piezīmēja, ka aprobežotais grāmatu

skaits tiešām neļaujot attīstīties brīvbibliotēkām, bet, ieve-

dot, piem., maksu par 10 кар. gadā, būtu atļautas visas

grāmatas un zemās maksas dēļ arī mazturīgie neatrautos

no lasīšanas.

Avena kgs aizrādīja vēl, ka sevišķs kavēklis brīvbib-

liotēku uzplaukšanai neesot vis naudas līdzekļu trūkums,
bet aprobežotie statūti, kuri nedodot arī tiesību iegūt ne-

kustamu īpašumu, tā ka bieži neesot telpu bibliotēkām.

Statūtus šinī ziņā vajadzētu paplašināt. Lazdonas biblio-

tēkai, piemēram, naudas esot diezgan, bet maz atļautu

grāmatu; viņa iesūtījusi vairākas grāmatas komisijai caur-

lūkošanai, bet panākumu nebijis nekādu, atļaujas nedabū-

juši. Te vajagot nākt talkā Zinību komisijai. Ja atļauto

grāmatu skaitu nepalielināšot, tad labāk esot maksas bib-

liotēkas.

Derīgu grāmatu nodaļas vārdā J. Cīruļa kgs aiz-

rādīja, ka nepareizi uzkraujot vainu Nodaļai, ka neticis

nekas darīts. Mums arī šoreiz likās, ka netika nebūt izsa-

cīti pārmetumi Nodaļai, bet tikai priekšlikumi un vēlē-

jumi, un Nodaļa taču tiešām nevar atbildīga būt par vi-

sām mūsu bēdām. Nodaļa jau 8 gadus atpakaļ nodrukā-

jusi un plaši izplatījusi noteikumus par brīvbibliotēku

atklāšanu, visādus formulārus un bibliotēku statūtus. Viņa
arī nodibinājusi pie sevis sevišķu komisiju bibliotēku jau-

tājumam, bet komisija iznīkusi, jo trūcis darbinieku. No-

daļa arī uzaicinājusi iesūtīt viņai grāmatas, kuras varētu

iesniegt tautskolu direktora komisijai dēļ pielaišanas brīv-
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bibliotēkās; bet grāmatas tikušas iesūtītas pa lielākai da-

ļai nederīgas, no 150 iesūtītām tikai 40 bijušas krietnas,

kamēr citas krietnās nemaz netikušas iesūtītas.

Iz saviem piedzīvojumiem pastāstīja Krodera kgs,
ka Aderkašu maksas bibliotēkai esot ļoti īsi, bet plaši sta-

tūti: grāmatas izdodot biedriem vien, bet tie maksājot
tikai 25 кар. gadā. Grāmatas esot visas atļautas, un

līdzekļu pietiekot. Brīvbibliotēkās, kur tās nodibinātas, ari

plaukstot, pa daļai tādēļ, lai būtu iemesls izdancoties; tur

stāvot tukši grāmatu skapji. Aderkašiem kapitāls bijis
tikai 30 rbļ., bet visi sajūsminājušies, upurējuši, ko varē-

juši. Cits devis par velti dēļus, cits par darbu maksu ne-

ņēmis. Beigās viņš liek priekšā, lai bibliotēkas pašas sa-

vienojoties un dibinājot savu centrāli, kura tad rū-

pētos par visām vajadzībām.

Pēdējais vārds piederēja Goldmaņa kgm kā pašam

referentam; viņš vēlreiz apliecina, ka līdzekļu trūkums

neesot galvenais kavēklis bibliotēku uzplaukšanai, 20 brīv-

bibliotēkām esot kopā kapitāls no 3000 r. Ja viņas pārvēr-
tīšoties par maksas bibliotēkām ar mazu gada maksu, tad

viņas zaudēšot savas plašākās tiesības un pastāvēt no šīm

zemajām maksām arvien nevarēšot. Bet te jāiebilst, ka tā

pati sabiedrība, kas tagad ar savu pabalstu uztura bezmak-

sas bibliotēkas, arī turpmāk tāpat pabalstīs lētās bibliotē-

kas, kuru mērķis paliek taču tas pats: gādāt par mazturīgo

izglītību. Sabiedrība tās pabalstīs varbūt vēl labprātāk, ja
redzēs, ka tām piekrišana lasītājos; galvenais jautājums
taču paliek, ka bibliotēkas var izdot lasīšanai visas

grāmatas... Runātājs vēl piezīmēja, ka Baldones

bibliotēkas piemērs pierādot, ka tām esot tiesība ari iegūt
nekustamu īpašumu, minētā bibliotēka esot no domeņu
valdes ieguvusi kādu bijušo krogu līdz ar 7 pūrvietām
zemes.

Beigās Maldoņa kgs vēl paziņoja, ka vairākkārt

minētā grāmatu caurlūkošanas komisija drīzumā sprie-
dīšot par to, kādas grāmatas atļaujamas lasīšanai brīvbib-

liotēkās, lai tādēļ tagad pasteidzoties tai iesūtīt.

Šo paziņojumu, kā cerams, ievēros pašas centīgākās

brīvbibliotēkās, varbūt arī daži grāmatu izdevēji; vai Der.

gr. nodaļa jeb vai Zinību komisija arī iesniegs komisijas
caurlūkošanai kādas grāmatas vai uzņemsies kādu vidu-

tājas lomu, tas netika teikts. Bet, ja arī kāda mūsu iestāde

rūpētos par šo lietu, ja arī vairākas brīvbibliotēku priekš-
niecības izradītos par tik sparīgām un centīgām, ka spertu
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vajadzīgos soļus, lai tiktu pielaists lielāks skaits grāmatu

brīvbibliotēkās, tad tomēr uz lieliem panākumiem nav ko

cerēt: atļaujas izdošana iet ļoti gausi kancleju gaitā, par

visām iesniegtām grāmatām tiek plaši referēts komisijā
no referentiem, tad referāti tiek gari un sīki pārspriesti
kādās kopējās sēdēs, viss tas aizņem, protams, ļoti daudz

laika. Gala iznākums pa lielākai daļai arī ir tas, ka kriet-

nākās grāmatas daždažādu iemeslu dēļ netiek atļautas,

jo neatļaušanas iemesli aizvien ļoti daudz atrodami. Pa

daudziem gadiem tikai ļoti mazs skaits tiek atjauts un

nāk klāt lasīšanai, tā brīvbibliotēkās no paša sākuma ir

nolemtas nīkuļošanai. To pašu pierāda arī viņu vēsture

lekškrievijā. Tas arī bija jau paredzēts no sākuma, tam tā

vajadzēja būt, jo princips jau bija, ka plašākām aprindām

jādod tikai šaurāks aploks grāmatu, še nevar pielaist vi-

sas grāmatas, kādas pieejamas maksas bibliotēkās turīgām

aprindām. Nav iespējams likt lielas cerības uz brīvbiblio-

tēkām kā uz tautas apgaismošanas līdzekli; kas grib strā-

dāt priekš tautas izglītības, tie lai cenšas labāk ierīkot

lētas maksas bibliotēkas, lai pabalsta tās ar naudas līdzek-

ļiem, jo no abonentu maksas vien tās nevar pastāvēt, lai

nabagiem lasītājiem uzgaida abonenta maksu vai arī pa-

visam atlaiž, — šāds darbs būs no lielākas vērtības, jo tad

tautai būs pieejamas visas grāmatas, un tautai uz tām ir

tāda pat tiesība, pēc tām tāda pat vajadzība kā inte-

liģencei.

X. DRAMATISKIERAŽOJUMI 1902. G.

Par dramatiskiem ražojumiem 1902. gadā

pasniedza referātu Fr. Veinberģa kgs, pašā sākumā

aizrādīdams, ka koncerta dēļ, kuram bija jānotiek tova-

kar tai pašā zālē, viņš savu referātu došot tikai īsumā.

Mūsu dramatiskā ražošanas spēja atrodoties augšanā, jau
1901. g. tas bijis sakāms, to pašu varot atkārtot arī par

1902. g. Pārrunājamā gadā pārsvars bijis oriģināllugām,
drukā iznākušas sešas: «Zagļi» Rūd. Blaumaņa, «Trīs

soļi uz laimi» Zeiboltu Jēkaba, «Precības» Du-

bura — visas trīs lugas sarakstītas un uzvestas jau ag-

rāk — un «Skrodera dienas Silmačos» Blau-

maņa, «Taisnības meklētāji» Akuratera un

«Teiksmu valstī» H. Rītiņa, kuras klajā nākušas

tikai pērn. «Z a g ļ i» — viens no Blaumaņa agrākiem dar-
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biem; raksturi vēl nenoteikti, šabloniski, bez dramatiskas

vienības, — šī luga atspiesta no Blaumaņa paša vēlākiem,
daudz pārākiem darbiem. «Trīs soļi uz laimi» —

viela ņemta iz mūsu zemnieku dzīves, nav idejas, nav

ideālu un raksturu, nav pat notikumu, tikai daži zemnieku

tipi; tēlotie apstākļi šauri, bez dramatisma, tomēr runātājs
nenoliedza dažu teicamu momentu lugā. Raksturi un sa-

režģījumi ikdienišķi: nabaga kalps gribot tikt pie mantas

un cienības, līdzekļi uz to viņam vienaldzīgi, viņš izspie-
žot ar viltu agrāko īpašnieku no mājas. Valoda laba, reti

irāzas. «Precības» — vecs gabals, stāvot zemāk par

«Skroderdienām Silmačos»; tēlota tiekot arī laucinieku

dzīve, bet netiekot runāta īsta latviešu valoda, situācijas
neesot piemērotas lauku dzīvei. Idejas lugā neesot.

«Skroderdienas Silmačos» nestāvot augsti litera-

tūras ziņā, bet tomēr ne zemāku par vācu posēm; lugā
neesot manāma tēlošanas spēja, viņa gribot panākt tik

vienu nolūku: smīdināt klausītājus, lai tie arī galā re-

dzētu, ka literāriskas vērtības gabalam nav. Luga tātad ir

jāapspriež kā pose, dramatisku likumu izpildīšana rakst-

niekam stāvējusi otrā vietā. Smieklus sevišķi veicinot trīs

žīdi, bez kuriem Blaumanis gandrīz nekur neiztiekot. Mo-

rāle paliekot sveika, visas personas esot dzīvi cilvēki,

valoda esot tipiska. «Taisnības meklētāji» sau-

coties trīs cēlienu luga bērniem, bet «bērnu luga» viņa
varot būt tikai tai ziņā, ka visas darbojošās personas esot

bērni. Šie bērni runājot pieaugušu cilvēku valodu un at-

tīstot pieaugušu domas. Tēlots tiekot nabagu bērnu grūtais
stāvoklis; taisnības meklētājs aizstāvot kādu, kam pāri
darīts, bet tiekot pats sakauts. Valoda esot skaista un, kā

redzams iz īsā atstāstījuma, saturs un ideja simpātiski.
«Teiksmu valstī» esot kopnosaukums piecām dra-

matiskām pasakām: «Sarkancepurīte», «Bārenīte un

Sniega māte», «Mātes meitas un Pelnrušķīte», «Erkšro-

zīte» un «Sniegbaltīte»; priekšmeti esot ņemti iz vācu

pasakām, valoda dzejiska, un saturs labs.

No tulkotām lugām referents minēja: «P aj а с i»,

teksts Leonkavala operai, kuras saturs labs un derīgs, tad

Fuldas «Trakās medības». Ludvigs Fulda skaitās pie
slaveniem jaunlaiku rakstniekiem; šinī lugā tiek arī aiz-

kustināts (piezīmēsim no savas puses: ļoti paviršā kārtā,

kā no Fuldas citādi nav gaidāms) sieviešu jautājums: vai

precība var atnest laimi slavenai sievietei? Atbilde esot:

jā, kad tikai vīrs pats arī slavens. Trešā tulkotā luga, kura
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stāv nesamērīgi augstāk par nupat minēto Fuldas lugu un

arī apskata kādu pusi no sieviešu jautājuma, ir В i c m -

sona «Cimds», kura izšķir arī apstiprinošā kārtā jau-

tājumu: vai sieviete var prasīt no vīrieša tādas pašas mo-

rāles ieturēšanu, kādu prasa vīrietis no sievietes? Šo

krietno lugu referents nosauca par piedauzīgu.
Nekādas debates par šo referātu vairs nenotika tā paša

koncerta dēj, un tomēr arī še bija runa par svarīgiem jau-

tājumiem, kuriem vairāk tiesības uz pārspriešanu nekā

dažam labam no sākumā pārrunātiem.

XI. PEDAGOĢISKAS GRĀMATAS 1902. G.

Par pedagoģiskām grāmatām referēja
E. Mednis, sevišķi minēdams šādas grāmatas: «Spo-

gulis vecākie m», pēc Eh. G. Zalcmaņa, «Vēža grā-

matiņas» no Fr. Hunhena, Freija apgādībā. Sai grā-
matā vecāki atradīs daudz labu, derīgu pamācību. Stils

kodolīgs, interesanti piemēri. «Māj un skolas ka-

lendārs skolotājiem un vecākiem», Volde-

māra Maldoņa rediģēts. Apgād. Ozols, Cēsīs. Autoru

vārdi: Ernsts Dinsbergs (autobiogrāfija), Poruks, Apsīšu
Jēkabs, Zeiferts. Vizulis liecina, ka šim kalendāram saturs

bagāts, interesants. Tikai vienā stāstā Apsīšu Jēkabs zo-

bojas par skolotājiem un jaunlaika progresa ticētājiem,
tādiem tas negrib dot ne savus teļus audzināt — un

mums jāsaka, ka progresa ticētāji tiešām arī neuzņemsies

teļus audzināt, to darbu viņi labprāt atstāj regresa (atpa-
kaļrāpulības) ticētājiem, kuri to ari labi pieprot: iz cilvē-

kiem izaudzināt teļus. Vielas gan tur vairāk priekš skolo-

tājiem nekā priekš vecākiem. P. Abula «Latviešu

valodas mācība pilsētu un lauku sko-

lām» — pieskaitāma pie labākām valodas mācības grā-
matām. J. Baha «Latviešu valodas mācība

skolām» — par itin derīgu uzskatāms vārdu šķiru pār-
skats (29. 1. р.). — Spriezdams par gramatikām vispārīgi,

Medņa kgs atrod, ka skolās arvien vēl par daudz nodar-

bina bērnus ar gramatiku un ka daļu no laika, ko tagad
tērē gramatikas mācīšanai, varētu derīgāki izlietot lat-

viešu valodai, ar bērniem kopā lasot un tos nodarbinot ar

nelieliem rakstiņiem. Medņa kgs to uzskatītu par ne-

pareizu, ja skolotājs visas tās definīcijas, kas atrodamas

Baha un Abula gramatikās, liktu skolniekiem mācīties no
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galvas. Nevar atrast tā labuma, kas skolniekiem atmak-

sātu laiku un pūles, р. р., vietnieku vārdu iedalīšanu visās

7 šķirās, uzskaitīt kādas 30 lietu vārdu atvasināšanas ga-

lotnes v. t. j. pr. Trūkst mums laba vadoņa rakstienos jeb
domu rakstos. K. Apīņa «īstā pareizrakstības
mācība elementārskolām», tāpat kā K. Ozola

jau agrāk iznākušie «Rakstiskie uzdevumi lat-

viešu valodā», uzskatāma par derīgu līdzekli i pie

pareizrakstības mācīšanas. Labi gan būtu bijis, ja arī pa-

reizrakstības mācības grāmatu sastādītāji vairāk censtos

ņemt priekš saviem pareizrakstības nolūkiem vērtīgākus
teikumus (sakāmi vārdi, teikumi un gabaliņi no rakst-

nieku ražojumiem). R. Cukura «Rokas grāmatas
tagadējā latviešu valodas pareizrakstībā»
trūkumi un inkonsekvences izskaidrojas ar tagadējās lat-

viešu pareizrakstības trūkumiem un inkonsekvencēm. Grā-

matiņa pelna, ka skolotāji viņu ievēro. Uz vārdu šķira-
nūbu pa balsieniem gan nevajadzētu likt tik lielu svaru,

kā to dara Cukurs. Ja vārds tikai tā šķirts, kā to pareizi

var izlasīt, tad ar to pietiek, un nav sevišķas vajadzības

prasīt, lai, р. р., vārdu «vingrot» tikai tā šķirtu: vin-grot,
bet ne arī: ving-rot, tikai jau-ne-klis, bet ne arī jau-nek-
lis v. t. j. pr. A. Laimiņa «Skolas» II gan labāka par

pirmo, bet arī te vēl diezgan stiprs sentimentālais ele-

ments. Pa starpām vērtīgiem gabaliem nereti arī maz-

vērtīgi. Grāmatu pušķo gleznas, starp kurām vairāki

J. Rozentāla oriģinālzīmējumi. Grāmata ievērošanas cie-

nīga. Pie dažiem lasāmiem gabaliem piezīmēts tulkotāja
vārds, bet autora vārda daudzreiz trūkst. «Kalendārs

latviešu luterticīgiem bērniem» — stāstiņi

mazvērtīgi. Pašvalda «Bērnu kalendārs» šogad
labāks kā pērn. Bērnu lugas tika minētas trīs:

1) J. Akuratera «Taisnības meklētāji» ar

simpātisku saturu, bet vairāk derīga pieaugušiem nekā

bērniem. 2) Fr. Krastiņa «Spoki». Nolūks labs (apkarot
ticēšanu spokiem), bet apstrādājumu nevar skaitīt par

diez cik izdevušos. 3) H. Rītiņš «Teiksmu valstī», sa-

tura piecas dramatizētas pasakas. Saturs patīkams, panti

gludi. Starp jaunības rakstiem diezgan daudz labu

un derīgu, p. piem: «Jaunības literatūra» II

A. Ķēniņa sakopojumā, «Rulamans», kultūrvēsturīgs

stāsts, «Trīs stāstiņi bērniem» (Mamma Sibir-

jaka «Eglīte» un «Stādu cīņa»). Melnā Alkšņa «Mazajo

atpūtai». Jūlija Dievkociņa izdevumiem «Zvaigzni-
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t.es» un «Bērnu pasaule» viscauri simpātisks, hu-

māns saturs, bet pedagoģiskā jausma reizām gan tāda kā

nedroša. Tāļāk derīgs un ieteicams ir: Lunkeviča «Starp

stādiem» (apskata stādus no bioloģiskā stāvokļa),

«Mūsu tautas pasakas» II ar R. Zariņa zīmēju-

miem. A. Jendes sastādītās grāmatiņas «Bērniem» I, II

bērni pa
lielākai daļai laikam lasīs ar labpatikšanu, bet

tādas pasakas kā «Bubulis» varēja palikt neuzņemtas. Žur-

nāls «Jaunības Draugs» tagad daudz vairāk apmie-

rina pedagoģiskos prasījumus nekā savas iznākšanas pir-

mos gados. Tur daudz labu, derīgu rakstu. Trūkst mums

laba dzejoļu krājuma jaunībai.

XII. LATVIEŠU ORIĢINĀLDRĀMA

Vēsturiski kritisku apskatu par latviešu oriģināldrāmu

lasīja V. Dermaņa kgs. Šis priekšlasījums, viens no

pēdējiem, bija arī reizē viens no pirmajiem, un viņam

daudz jāpateicas, ja vasaras sapulces atstāja labu piemiņu

klausītājos. Vispārējais spriedums, tā runātājs teica, esot

tas, ka mūsu drāma atrodoties zemā stāvoklī, kamēr citi

daiļrakstniecības veidi jau diezgan attīstījušies. Un tomēr

drāmā izteicoties — pat visplašāki, kā runātājs domā, —

katras tautas kultūras stāvoklis. To viņš lūkoja paskaidrot
ar grieķu dramatiķu un Šekspīra, Šillera, Bairona, Ibsena,

Hauptmaņa, Sortrija, Čehova piemēriem, tie visi ceļot

gaismā savas sabiedrības raksturiskās parādības un tēlojot
sava laika cilvēka dvēseli.

Drāma turklāt esot arī ne vien kultūras stāvokļa pa-

rādītāja, bet arī pašas kultūras virzinātāja līdzi citiem

daiļrakstniecības zariem. Viņas svars vēl pavairojoties ar

to, ka savus tēlus vedot dzīvās ainās mūsu acīm priekšā.
Šillera drāmas iedvesušas vācu jaunai paaudzei brīvības

centienus, Hauptmaņa «Vēveri» nostiprinājuši darba cil-

vēkos cietu apņemšanos strādāt priekš tā, lai tiktu reiz

iznīcināti drūmie apstākļi, kādi tos spiež; turīgo aprindu

skatītāji šīs lugas turpretī sīvi apkarojuši.
Latviešu drāma vēl neesot tik tāļi attīstījusies, ka va-

rētu noderēt par spēcīgu kultūras veicinātāju; mūsu ga-

rīgās kultūras stāvoklis esot vēl par zemu, pati drāma vēl

pārāk jauna, pat ne simts gadus veca. Pirmie raksti lat-

viešu valodā parādās jau 16. gadu simtenī, un to nolūks ir
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kalpot tikai mācītāju vajadzībām. Tikai 18. gadu simtenī

parādās laicīgi raksti no Stendera. Mācītāji, gribēdami pa-

turēt savu varu uz priekšu, bija piespiesti sekot sava laika

brīvākam garam, rūpēties par zemnieku apgaismošanu.
Pēc vecā Stendera sāk pamazām celties arī laicīgā latviešu

rakstniecība un jaunais Stenders, vecā dēls, izdod pirmo
latviešu lugu «2ūpu Bērtulis». Pa daļai luga ir tulkojums;
izsmieta dzeršanas liga. Bērtulis dzērumā tiek pārģērbts
par kungu. Kad atmodies, domā, ka ir paradīzē, un no

priekiem atkal piedzeras; no jauna atmodies, viņš ir tas

pats vecais Bērtulis. levērojama ir šīs pirmās lugas diez-

gan labā latviešu valoda. Pirmo latviešu īstu oriģināllugu
sarakstījis Elverfelds; viņa saucas «Tā dzimšanas diena»

un rauga pierādīt baku potēšanas labumu; tipi labi zīmēti.

Šiem jaunā Stendera un Elverfelda pasākumiem nebija
gandrīz nekādu turpinātāju, nebija vēl skatuves, kur lugas
izrādīt; vispār grāmatnieku vēl bija ļoti maz, tauta vēl

nesajuta vajadzības pēc drāmas. Kad ari 1817. gadā nāca

brīvlaišana, tomēr latvieši vēl palika pilnīgā saimnieciskā

atkarībā no muižniekiem; gan viņi savu stāvokli vairāk-

kārt lūkoja pārlabot, cēlās šur tur dumpji; viņu pusē arī

stājās viens otrs brīvprātīgs vāciets, kā, piem., Garlībs

Merķelis; bija cīņa starp veco varu un jauniem brīvības

centieniem, kas dotu īstu dramatisku vielu, bet valdošā

šķira nevarēja pielaist šīs cīņas tēlošanu, un latvieši paši

nebija vēl pietiekoši apgaismoti.
Tikai no 60. gadiem, kad sāk pieņemties tautas apgais-

mošana, sāk atkal pacelties arī rakstniecība un līdz ar to

ari drāma. Kad 60. gados zemnieki ieguva tiesību pirkt

zemi, nodibinājās latviešu mazgruntnieku šķira, kura stā-

jās cīņā ar vācu lielgruntniecību. Latviešu gruntniecībai

vajadzēja tikt patstāvīgai ne vien saimnieciski, bet ari ga-

rīgi, ko atzina tādi vīri kā Spāģis, Valdemārs, Biezbārdis,

Kronvalds v. c, kuri savas idejas pa lielākai daļai attīstīja

«Pēterburgas Avīzēs», jau agrāk «Mājas Viesī» un vēlāk

«Baltijas Vēstnesī». Izglītība un biedrošanās tika atzīta par

līdzekļiem, kas veicinātu latviešu agrārintereses: pašval-
dību pagastā, skolu un baznīcu lietās. Latviešu tauta, t. i.,

gruntniecība, jutās par vienu šķiru. Toreiz sāka nodibinā-

ties dziedātāju kori, vēlāk dziedāšanas biedrības un lab-

darības biedrības, tās jau cenšas sarīkot teātru izrādes,

rodas lugas. Rīgas Latviešu biedrība, kuru nodibināja
1868. gadā, izsola godalgu par labāko oriģināllugu, tiek

iesūtītas 11 lugas. Godalgu dabū Marijas Pēkšen «Ģer-



339

trūde». Bez M. Pēkšen šini tautiskā pamošanās laikmetā

vēl raksta lugas E. Dinsberģis, P. Pļavenieks un, it īpaši,
Ādolfs Alunāns. Bet tā laika latviešu kultūra vēl nebija
necik augstu pacēlusies un drāma nespēja izteikt tautiskā

laikmeta vareno dzīvību un jaunās latviešu gruntniecības
un pilsonības cīņas.

Pretī šai «varenai dzīvībai un cīņām» runātājs gluži

nepareizi Joti zemu nolika mūsu dramatiskos rakstniekus,

sevišķi Ādolfu Alunānu, piemēram ņemdams «Icigu
N4ozu» un pierādīdams, ka mūsu lugas esot bijušas toreiz

mākslas un satura ziņā tik mazvērtīgas, ka viņu sīkāka

pārspriešana nemaz nevarot interesēt. Patiesībā arī torei-

zējai «dzīvībai» nebija nemaz tādas «varenības» un par

«cīņām» grūti runāt, kur viss bija dots un ne ņemts, un

mūsu mazgruntniecības pacelšana bija tikai līdzeklis citās,

stiprākās rokās. Lugas, mums domāt, bija pilnīgi piemēro-
tas tolaiku «dzīvībai», ne mazāk, ne vairāk «varenas». Arī

runātājs atzīst, ka viņām piekrīt zināma loma latviešu at-

tīstības gaitā, jo viņas piemērotas skatītāju saprašanas

spējai. Satura un izstrādājuma ziņā 90. gadu lugas maz

atšķiroties no 70. un 80. gadu ražojumiem. Tiekot tāpat
attēlotas vienkāršas parādības iz zemnieku dzīves ar no-

lūku zemniekus skolot; tehnika esot neizstrādāta, tukši

joki bez kādas idejas; tomēr labākās lugās jau nopietnāks
raksturs ar zināmu ideju. Drāmas esot vai nu romantiskas,
vai tautiskas; romantiķis esot Esenberģis (bet viņš esot

tikai tulkojis vien!), tautiskā virzienā rakstījuši Ādolfs

Alunāns, Stepermaņa Krustiņš un Pūriņu Klāvs, kuru tau-

tiskums parādoties vielā iz latviešu senatnes, klaušu lai-

kiem un teikām. 1887. gadā iznākusi pirmā latviešu vēstu-

riskā drāma «Zemgalieši» no Stepermaņa Krustiņa. Lugas
nolūks: cildināt senos latviešus, modināt latviešu tautisko

apziņu, nostādīt latviešu tautību vienādās tiesībās ar vācu

tautību. Visgaišāki tautiskums parādoties Pūriņu Klāva

«Lielkungu pusdienās» un «Zviedri», kurās tautības no-

liegšana nostādīta kā noziegums, kas esot sodāms.

Šīs tautiskās lugas dodot liecību par latviešu kultūru

tanī laikmetā; tauta vairs nebijusi nedalīta grupa, bet jau

saskaldījusies, un katrai daļai savas samnieciskās un ga-

rīgās intereses. Tur ir jau studēti vīri, kuri jūtas tuvu

vācu augstākai šķirai, pilsoņi, gruntnieki, bagātnieki; ba-

gātnieki attālinājās no nabagākajiem, kā, piem., Alunāna

«Pārticībā un nabadzībā»; latvietis, nonācis pilsētā, pie-

ņem vācisku izturēšanos, kā, piem., Alunāna «Šneiderie-
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ries». Pūriņš un Stepermanis šinī šķiru plaismā redz ļaunu
parādību un to apkaro, domādami, ka vēl uzturama vecā

«vienprātība» un nedalāmība. Šī laikmeta lugas gan jau
pilnīgākas par agrākām, bet vēl ļoti nepilnīgi mākslas

darbi, kas sevišķi sakāms par Stepermaņa ražojumiem.
Stepermanis gan gribējis tēlot varenas kaislības, centies

pakaļdarīt Šekspīram, bet tas viņam necik neizdodas, iznā-

kums nav motivēts, valoda pārspīlēta un frāžaina. Arī Pū-

riņa lugās darbība maz motivēta. Visromantiskākā, t. i.,

visnedabiskākā, esot Alunāna «Kas tie tādi, kas dzie-

dāja». Kociņa «Melnais Pēters» un Šveņķa «Draugi» ne-

esot nemaz saucamas par drāmām. Šīs 90. gadu lugas
nekādu iespaidu nespējušas darīt: tikai «Draugi» sarakstīti

varbūt zem «Zviedra» v. c. tautisku lugu iespaida un

Straumes «Vagars» zem Alunāna iespaida. No 90. gadu
lugām nevarējuši rakstnieki nekā mācīties, ne tēlošanā, ne

darbībā, ne valodā. Latviešu drāmu varējusi tālāk virzīt

tikai cittautu modernā drāma. Saimnieciskas pārmaiņas
mūsu dzīvē atveda sev līdz arī mūsu laikmeta moderno

drāmu. Tautas sadalīšanās šķirās gāja aizvien tālāk, da-

žādo šķiru intereses tika aizvien vairāk pretējas viena

otrai, un zuda vienprātība un miers.

Līdz tam laikam visvairāk vērības bija sev piegriezusi
gruntnieku šķira, tagad sāka celties pilsoņu šķira pilsētā.
Latviešu gruntniecība savā cīņā pret vācu gruntniecību

bija atbalstījusies arī uz tautību; bet, tā kā gruntnieku ga-

rīgais redzes aploks vispār nav plašs, tad arī viņu tautības

sajēgums bija šaurs, sacīsim: ideoloģisks. Pilsons gribot

negribot tika ierauts kapitālistiskā kustībā, viņš cīnās par

savām materiālām interesēm, par patstāvību, pašvaldību,
līdzdalību pilsētas lietās. Tautība viņam ir pilsonības par-

tija. Tam pretim stājas cita šķira, kurai nav tādas intere-

ses pie tautiskas cīņas. Darba cilvēkam maz tiek tieša la-

buma no pilsoņu šķiras ieguvumiem, viņam jau nav pil-

soņu tiesību — pat juridiski ne —, viņš nevar nedz vēlēt

pilsētas domniekus, nedz tikt ievēlēts, nedz piedalīties

pie pilsētu pārvaldīšanas. Šī pēdējā šķira sāk attīstīties

jau kopš brīvlaišanas, bet it sevišķi pēc 1860. gada agrār-

reformām, kad daudzi iepirka zemi un tie, kam nebija

līdzekļu, sāka iet uz pilsētām par amatniekiem un rokpeļ-

ņiem. Jau 70. gados, sevišķi Rīgā, sāk celties šīs šķiras

savstarpējas palīdzības biedrības, kuras grib uzlabot

darba ļaužu apstākļus, dot viņiem materiālu palīdzību un

arī izglītību.



341

Sīs šķiras centieni pēc izglītības un labklājības atrod

dzīvu atbalsi izglītotākā tautas daļā, inteliģencē, sevišķi

augstskolu beigušos mācekļos. No Krievijas augstskolām
tiek atnesta sajūsmība priekš zinātnes, mākslas un sabied-

riskām idejām. Modernā dzīve, zinātne un māksla atmet

ideoloģisku, ārišķo tautību, kāda valdīja 70., 80. un 90. ga-

dos, un arī veikalisko, pilsonisko. Tautas lielākai mazturī-

gai daļai vajadzēja dot pie mums to izglītību, kāda bija

no viņas sasniegta Vakareiropā, kur vecais romantisms

bija gāzts mākslā no Zolā un Ibsena, kur zinātņu popula-
rizēšana bija uz priekšu virzināta ar tautas universitāšu

kustību, kur bija cilāts sieviešu jautājums un sabiedris-

kais jautājums bija pārgājis no teorētiskās pārspriešanas
uz praktisku izvešanu un izplatīšanu.

Visi šie jautājumi bija mūsu dzīvē ienākušies, visi

spieda uz pārspriešanu un iztirzāšanu. Dibinājās jauns
laikraksts «Dienas Lapa», 1886. g.r

kurš tūliņ kritiski uz-

stājās pret tautiskumu, kā viņu saprata 80. gados, un kura

nolūks, kā runātājs teica, esot jau toreiz bijis: strādāt pie
modernā virziena veicināšanas tautā. Pēdējā teicienā ru-

nātājam misējies, jo «Dienas Lapas» dibināšanas un pirmo
sešu gadu pastāvēšanas laikā no kāda «moderna virziena

veicināšanas tautā» nebija runas, viss šis minētais pirmais
laiks aizgāja ar tautiskumu kritizēšanu, ar negatīvu dar-

bību; pozitīvā darbība — moderno uzskatu izplatīšana sa-

dzīvē, mākslā, sieviešu jautājumā — sākās «Dienas Lapā»
tikai viņas trešā redaktora vadībā, kas tika atzīts arī pie
redakcijas maiņas 1895. gada beigās. —

Visasākās sadursmes starp veco tautiskumu un jauno
virzienu notika 1894. un 1895. gados. Tā bija principu
cīņa, personisku ķildu še nebija nekādu, personiska
ienaida nekāda, «Dien. Lapā» nebija nekādas uzbrukšanas

kāres, vienprātības jaukšanas un necienības parādīšanas.
Viņa toreiz tikai izsacīja mostošās modernās dzīves pra-

sījumus, kurus mēs tagad redzam visur izpildām arī mūsu

mākslā, teātrī, literatūrā, pa daļai arī sadzīvē un sabiedris-

kos jautājumos. Toreiz viss tas, kas tagad liekas pats par

sevi saprotams, rādījās svešs un bīstams; pa daļai tur ari

bija vainīgi pakaļdarītāji, kuri, kā jau tādi, «visu rauga

pārspīlēt, lai izliktos oriģināli», un piegriež vērību vairāk

ārišķam. Ar to nebūt nav teikts, ka modernā kustība, at-

svabinādamās no ārišķuma, tikdama mērenāka, būtu zau-

dējusi no sava svara; taisni otrādi, viņa tikai tapa dziļāka

un nopietnāka, un vairāk noskaidrojās sabiedriskais jau-
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tājums, kurš visam ir un paliek par pamatu. — Runātājs
tālāk izsacījās, ka «ķildas» starp veco un jauno virzienu

izcēlušās vispirms ap Zudermaņa «Godu» un tad pārgā-
jušas uz Aspazijas «Zaudētām tiesībām», kuras izrādītas

1895. g.

Te runātājam atkal misējies, jo cīņa nebūt nesākās no

Zudermaņa «Goda», bet gan no Aspazijas «Zaudētām tie-

sībām», un šī pēdējā luga arī uzvesta pirmo reizi ne 1895.,
bet 1894. gadā (aprīļa 3. d.). Ar šādu laikmeta sagrozīšanu
izceļas arī visa uzskata sagrozīšana uz šo jautājumu, jo
tiek gluži greizi uzsvērts, it kā mūsu reālistiskā rakstnie-

cība būtu ievesta iz ārzemēm, no sveštautām, kamēr viņa
izcēlusies gluži dabiskā kārtā pie mums pašiem, ar mūsu

pašu dzīves attīstību. Mūsu reālisms, jauns laik-

mets mūsu rakstniecībā cēlies un skaitāms

nevis no vācu Zudermaņa «Goda», bet no

latviešu Aspazijas «Zaudētām tiesībām».

«Zaudētas tiesības» arī sacerētas daudz gadus pirms izrā-

des 1894. gadā un bez mazākā iespaida no Zudermaņa,
kura «Godu» Aspazija lasīja pirmo reizi tikai jau pēc
«Zaudēto tiesību» izrādes. Mūsu jaunā progresīvā paaudze
likusi maldināties no veco uzskatu aizstāvjiem. Viņa, kura

pati nebija garīgi piedzīvojusi visu cīņas laiku ap moder-

niem uzskatiem, ap reālismu, ap sieviešu emancipāciju,
ap zinātņu popularizēšanu un sabiedrisko jautājumu 1894.

un 1895. gadā, ticēja, ka viss reālisms, visa dzīves nesau-

dzīga tēlošana mums mākslīgi pārņemti iz ārzemēm; viņa

bez tālākas pārdomāšanas, bez faktu apskatīšanas runā

pakaļ, ko teic viņu pašu domu pretinieki.

Priekšlasītājs še nav vienīgais vainojamais, jo lielākā

daļa izrāda tādu pašu nezināšanu un nevīžošanu iepazīties
ar mūsu nesenējo vēsturi. No priekšlasītāja tikai varēja

gaidīt, ka viņš, dodams vēsturisku un turklāt kritisku ap-

skatu, nebūs paļāvies tikai uz savu atmiņu, uz citu no-

stāstiem un uz dažās aprindās valdošiem uzskatiem, bet

būs pats palūkojies tā laika vēsturiskos dokumentos —

laikrakstos — un valdošos uzskatus būs kritiski iztirzājis.
Tomēr galā arī šo viņam nevar pieskaitīt par sevišķu

vainu, jo šis ir viņa priekšmetā tikai blakus jautājums un

nekādu priekšdarbu viņš neatrada, jo nedz par mūsu

drāmu, nedz par 90. gadiem pie mums nav nekas rakstīls.

Visi mūsu jaunie spēki ir aizņemti ar citu, uz nākotni lū-

kojošos darbu, neatliek laika atskatīties atpakaļ tiem, kas

iet arklam pakaļ. Šo piezīmju un aizrādījumu nolūks ir
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arī tas: dot jaunai paaudzei drošību un pašpaļāvību, no-

ņemt viņai visas nepatīkamās šaubas par to, it kā viņas
uzskati un modernais virziens būtu no ārienes ienesti,

mūsu apstākļiem nepiemēroti un tātad uzspiesti; nē, mo-

dernais virziens visās savās parādībās ir izaudzis pie
mums pašiem, iz mūsu pašu dzīves pārgrozījumiem, ari

mūsu pirmā reālistiskā drāma «Zaudētas tiesības» nav sa-

cerēta zem sveša iespaida, nav pakaļdarinājums «Godam»,

bet ir visā ziņā īsti latviska, oriģināla drāma, tāpat kā

mūsu pirmā modernā, kaut ari ne reālistiskā drāma «Vai-

delote».

Tūliņ no «Zaudētām tiesībām» cēlās lielas cīņas, kuras,
kā runātājs tālāk tēlo, pārgājušas iz laikrakstiem uz mūsu

Rīgas mazākajām, toreiz daudzā ziņā brīvprātīgākām bied-

rībām un uz laukiem. Jaunā virziena iespaidu gaiši aplie-

cinājušas «Zaudētas tiesības», gandrīz katrā jautājumu
vakarā bija iesniegti jautājumi, kas attiecās uz viņu un

uz lietām, kas tur aizkustinātas: sievietes atkarību no sa-

biedrības, cīņu par uzturu un par personas brīvību un

tiekšanos uz attīstību. Aspazijas «Zaudētas tiesības» un

«Neaizsniegts mērķis» neinteresējušas tikai mazu daļiņu
no latviešiem, bet visu attīstīto tautu, par ko liecināja tas,

ka viņas tikušas izrādītas visur, kur vien bija skatuves,

un tikušas uzņemtas ar entuziasmu un ovācijām. Tūliņ

pēc «Zaudētām tiesībām» sāka parādīties liels pulks tul-

kojumu iz reālistiskās mākslas darbiem, no kuriem lie-

lāku ievērību sacēla Zudermaņa «Gods» M. Valtera tulko-

jumā. Tad parādījās ari oriģināli, kā Zeibolta Jēkaba

«Mājas naids», Zeltiņa «Saites» un «Apstākļu varā», pē-

dējās esot tikai savārstījumi no nedabiskiem skatiem. Ari

Ādolfs Alunāns šinī virzienā sarakstījis savu satura ziņā
nopietnāko lugu «Labi cilvēki», kurā tiekot izzobota bir-

ģeliskā labdarība un liekulība; bet arī šī neesot īsta

drāma, bet prasta luga.
Kā vismodernākā drāma parādījusies Poruku Jāņa

«Hernhūtieši», kuru dienas gaismā aicinājuši ne sieviešu

jautājums, ne naturālisms, bet «vismodernākā» filozofija:
Nīčes pārcilvēka filozofija. Aleksandra, kura gribot būvēt

fabriku un skolu, esot pārcilvēks; visu lugas iespaidu

stipri sabojājot beidzamais cēliens, jo varones gals nākot

piepeši, neviļus, nevis cīņā. Interesanti, ka priekšlasītā-

jam liekas «pārcilvēks» jau tas, kas grib būvēt fabriku un

skolu un iet pāri tēva līķim; tādu tiešām nav trūkums un

katris cik necik naudīgs fabrikants to spētu. Interesanti
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ari, ka Nīčes filozofija runātājam liekas «vismodernākā»,
taču laikam ne tanī ziņā, ka viņa visjaunākā, jo ir jau vēl

jaunākas, bet gan visvairāk piemērota modernajam ga-

ram, vislabāki mūsu dienās. Nīčes raksturiskākā mācība

ir par viņa «pārcilvēku». Nīče ir jaunas morāles sludinā-

tājs un tātad grib, lai viņa ideālam «pārcilvēkam» pakaļ-
censtos; «pārcilvēks» nebēdā ne par ko, bet, fabrikas di-

binādams, iet pār līķiem pāri, — tā, kā rādās, viņu saprot
arī runātājs, — un nu jājautā, vai šāda «pār līķiem pāri
iešana», pār tēva līķi un citiem, saskan tiešām ar pārē-

jiem priekšlasītāja uzskatiem? Vai Nīčes varas filozo-

fija — kā viņš to saprot —,
kura cēlusies Bismarka un

spaidu likumu, un militārisma ziedu laikmetā, kura grie-
žas pret «Gleichmacherei» (visa garīga un materiāla pārā-
kuma nolīdzināšanu), pret «muļķo pūli», pret «suņiem»,
ir arī viņa filozofija, tā «vismodernākā»? Rādās, ka še ir

vainīga tikai padošanās «valdošiem uzskatiem», jo Nīčes

pārcilvēks vēl ir tiešām modē. Paļaušanās uz paša domām,

patstāvīga nodarbošanās arī šinī jautājumā drīz vien pār-
liecinās, ka īsti modernajam garam ir taisni pretēja «pār-
cilvēka» mācība — kā viņu saprot «valdošie» uzskati —,
nevis gluži neaprobežots individuālisms, bet gan sabied-

riskums ir mūsu laiku virziens; Nīče nostāda individuali-

tāti gluži pašu uz sevi vien, viņa tad var grozīt un izman-

tot sev jeb izvēlēto pulciņam par labu visu pārējo lielo

pūli, tautu, cilvēci. Viņš negrib ievērot, ka katra indivi-

dualitāte ir tikai visas sabiedrības maza daļiņa un ka bez

sabiedrības, ārpus tās, viņai nav ne mērķa, ne būtības.

Šāds sabiedrisks uzskats īstam, nepārspīlētam individuā-

lismam nav nebūt pretējs, taisni otrādi: individualitāte var

tikai sabiedrībā sasniegt savas īpatnības pilnu attīstību un

tikai sabiedrībā atrast savus mērķus, kuri paceļ viņu, no-

derēdami sabiedrībai. Brīvība un taisnība ir sabiedrības

principi, spaids un vara viņai pretīgi; nevar reizē dievināt

Nīčes varas mācību un sekot modernam sabiedriskam

virzienam, tas sajauc jēdzienus un kavē skaidru re-

dzēšanu.

Runātājs ar zināmu, kaut gan neizrādītu, nevērību

skatās uz sieviešu emancipāciju un naturālismu; viņš ne-

atrod nekā moderna Blaumaņa darbos, kuru atzīst par

spēcīgāko dramatiķi. Un tomēr viņa nopietnās lugas ir

tanī pat reālistiskā stilā rakstītas kā agrāk pārrunātie

darbi, kaut gan tanīs nav uzsvērtas nekādas idejas; jo
reālistiskais stils jau neatkarājas vienīgi no vielas un ide-
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jas, bet arī no apstrādāšanas veida. Runātājs, kurš vēl

īsumā pārrunāja Blaumaņa joku lugas, nosaukdams tās

par balagāniem, neatrada īstu mērauklu arī it sevišķi tā-

dai — taisnība gan — ārkārtējai parādībai, kāda ir Aspa-

zijas «Vaidelote».

«Vaidelote» runātājam bija tikai mīlestības drāma, at-

skaņa no 80. un 90. gadu romantisma. Viņš tikai zina

teikt, ka mīlestība latviešu dzejā nekad nebija vēl tik sais-

toši tēlota kā «Vaidelotē», un apbrīno Aspazijas talanta

lielo lokanību, jo tā attēlojot vismodernākās, reālās lietas

un dzejiski ietērpjot visromantiskāko vielu. Ja runātājs
nebūtu ļāvis sevī sajaukt divus gluži pretējus veidus, uz-

skatot dzīvi un viņas parādības, ja viņš būtu pieturējies

pie modernā, sabiedriskā gara virziena un būtu raudzījis

viņā patstāvīgi iedziļināties līdz galam, tad viņš būtu atra-

dis mērauklu ārkārtējām, nešabloniskām parādībām, tad

viņam arī nebūtu bijis jāaplūko «gluži atsevišķi» «Vaide-

lote», kura itin dabiski ieņem vietu pakāpeniskā mo-

dernā virziena attīstības gaitā.

Ceturtā šķira sāka pamazām attīstīties un apzināties
savas būtības. Tas bija pārejas laikmets. Visi centieni,

visa tiekšanās vēl bija tikai apjausti, nenoteikti, bet to-

mēr spēcīgi, pilni sevišķa jaunības poētiska spara, sap-

ņaini, visu cilvēka būtni apņemoši. Toreiz ļaudis, visa

tauta — viņu sparīgākos un jūtīgākos priekšstāvjos —

meklēja pēc jauna, nākotnes cilvēka; viņi juta, ka vecā

kārtība tikusi netaisna un spiež jaunus spēkus, kuri gri-
bēja pacelties; Mirdza ilgojas pēc šī nākotnes cilvēka,

viņa to neatrod un iet tādēļ bojā. Mirdza un ne Asja ir

šīs lugas varone, viņā izteikta lugas ideja, — tas nebūs

lieki arī še teikt, jo vispār, pēc valdošiem uzskatiem,

Asjai tiek piešķirta galvenā loma. «Vaidelote» ir ilgu
drāma, ilgu pēc nākotnes cilvēka, kā viss viņš laiks bija

ilgu laiks, ilgu pēc tautas jaunas pacelšanās, līdz ar kuru

rodas modernais cilvēks. «Vaidelotes» viela ņemta iz kāda

vēsturiska pārejas laikmeta. Visa drāma ir noskaņota uz

vienu visur cauri dzirdamu vadošu melodiju, «leitmotīvu»,

kurš izsaka ilgas; burvīga dziesma, kāda tik skaista nav

dzirdēta: «Mēness starus stīgo» nes sevī visu lugas ideju,

apskaidro visu varones Mirdzas gaitu. Šī ideja varbūt

katram ne tik viegli aptverama ar galvu, bet ar sirdi

viņu katrs jutīs. Ja vārds «simbolisms» no pastāvīgās velti

valkāšanas, no nepareizas lietošanas nevietā nav vēl zau-

dējis katru sajēgumu, tad «Vaidelotē» ir visaugstākais,
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plašākais simbolisms. īsti modernais gars viņā pa-

rādās visskaistāk, tas modernais, kurš ir mūžīgs, jo izteic

mūžīgo tiekšanos un ilgas pēc aizvien tālākas attīstības.

Kā šis gars, kuru visaugstākā ziņā saucam par modernu,

jo viņš vairāk nekā jelkas ir ticis par visas mūsu dienas

dzīves noteicēju, — kā šis gars ir nemirstīgs, tā arī «Vai-

delote», kura ir pilna šī gara.

Runātājs tālāk vēl minēja tikai Aspazijas «Zeltīti»,
neaizrādīdams nemaz uz viņas «Raganu», kura ar savu

augsto dzejisko vērtību, fantastisko dziņu un dziļumu, un

psiholoģisko smalkumu stājas blakus «Vaidelotei». Še

runātājs ne tik neatrada mērauklu, viņš pat nezināja, kur

likt tādu lugu, kas nepadodas šablonizēšanai; bez tam jau
arī Liesma, šī sieviete — Fausts, kā kāda svešniece bija

nepazīta, tikusi aizvadīta, un pēc astoņiem gadiem vēl

nebija atnācis laiks viņai atpakaļ griezties.
Runātājs aplūkoja beigās divas šogad izrādītas lugas,

kuras daudziem devušas labas cerības un arī stipru vil-

šanos, — šīs lugas: Niedras «Zeme» un Raiņa «Pusideā-

listi». Pēdējā esot satīra par pārspīlētiem un liekuļotiem
tautiskiem centieniem, kuru vietā lugā tiekot uzstādīti

citi pozitīvi ideāli, kas pa daļai izsacīti vienas personas,

Andreja, vārdos: nest gaismu tumšajam miljonam! Vis-

komiskākā stāvoklī atrodoties visideālākā persona, An-

sons, kurš savu ideālismu un sajūsmību izlaižot vējā, gri-
bēdams atdzīvināt pārdzīvojušos laikus. Pats runātājs
atzinās savā nespējā noliegt, ka luga esot satīra, kas

aicināt aicinot progresa draugus kalpot tagadnes kultūras

ideāliem un nest gaismu tumšajam miljonam. «Pusideā-

listi» esot pirmā nopietnā latviešu oriģināl-

komēdija, sava dzejiskuma un dziļās sa-

biedriskās idejas dēļ.

Šai komēdijai Niedras «Zeme» esot pilnīgs

pretstats; tā gribot būt drāma par tautiskiem ideāliem:

iekarot saimniecisku patstāvību. Tautiskums Niedram

neesot vairs tāds kā 80. gados, bet ar viņu esot izteikts

latviešu turīgo šķiru saimnieciskais ideāls, ar

enerģijas un kapitāla palīdzību panākt
turību. Visa cīņa starp baronu Raffu un inženieri Ak-

meni grozās ap kāda ķieģeļa cepļa iegūšanu, t. i., ap

naudu un mantu, un ne vairs ap kādu ideālu, garīgu

dārgumu. «Zemē» esot ārkārtēji raksturi un dzīvība, at-

sevišķi skati krietni izstrādāti. Uz ņemto tematu būtu

bijis iespējams uzbūvēt lielu drāmu, bet Niedras lugas
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darbībā iejaucoties gadījums un nejaušība, kuri izšķirot

lugas gaitu: Akmeņa līgava noslīcinājoties, un ķieģeļa

ceplis tiekot uzsperts gaisā. Vajadzējis rādīt, ka Akmens

vai nu godīgā cīņā iet bojā, vai uzvar. — Še neviļus
uzmācoties salīdzinājums starp ideāliem, kas izteikti abās

lugās: kamēr Raiņa «Pusideālistos» kā ideāls tiekot uz-

stādīts: nest gaismu tumšajam miljonam, Niedras

«Zemē» tiekot mācīts kā ideāls: iegūt saimniecisku tu-

rību; kamēr «Pusideālistos» vecais ideālists simbolizē

savu ideālu ar senču godināšanu un sirmo

ozolu un jaunais ideālists ar tautas garīgo mo-

dibināšanu un zinātnēm un abi, kā vecais tā jau-
nais, grib iet tautā, lai tai nesavtīgi nestu gaismu, kā viņi
to saprot, tikmēr «Zemē» ideāls simbolizēts ar naudas

krāšanu un ķieģeļa cepli un lugas varons Ak-

mens pats savas kabatas grib pildīt ar naudu. Tie-

šām interesanti, ka vecie tautībnieki bija vēl ideālisti un

varēja, kā Raiņa Andēls, sajūsmināties par ozolu, kamēr

jaunie tautībnieki, kā Niedras Akmens, sajūsminājās tikai

par — ķieģeļa cepli un prec lielu naudas kuli ar vecu

sievieti kā piedevu. Šāds galīgi sekls karjerists ir tēlots

arī Raiņa jaunajā tautībniekā: inženiers Upmals, bet

rakstnieks tādus karjeristus nepaceļ par varoņiem un ne-

liek tos no iztapīgiem kritiķiem saukt par stipriem rakstu-

riem un «pārcilvēkiem». Tā ir dīvaina laika parādība, ka

rakstnieks var cildināt kā ideālu varoni tādu liekulīgu

karjeristu kā Akmeni un neviens par to nemaz nepabrī-

nās, kamēr turpretim tiek sīvi apkaroti taisni ideāli

raksturi. Tas rāda, ka pie mums valda liels sajukums
uzskatos tiklab mākslā, kā dzīvē.

Abām pārrunātām lugām, tā turpināja priekšlasītājs,
esot kļūdas, bet tās paceļoties pāri pār visām citām "lu-

gām, jo viņās atspoguļojoties plaši sabiedriski ideāli.

Niedra tēlojot cīņu pret otras tautības (vācu) kapitālu,

cīņu, kurā latvieši laikam drīz uzvarēšot. Rainis savā

dzejā izsakot visprogresīvāko un šinī lugā iztēlojot mo-

dernāko un cilvēcīgāko (humānāko) ideālu: strādāt priekš
tiem, kuri līdz šim maz baudījuši saules; ne viņa vaina

esot, ka šis ideāls neticis gaišāk iztēlots. Citiem kritiķiem
arī tas jau bija par daudz, ideāls izteikts esot pārāk

gaiši. Cits atkal bija «stipri vīlies», jo joku lugas, komē-

dijas vietā bija gaidījis traģēdiju, bēdu lugu, nemaz ne-

apdomādams, ka ideoloģiskā tautības Don Kihota traģisms

jau ir taisni tas, ka tas tiek komisks, un ka prasīt traģē-
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diju ir tikpat daudz, kā nesaprast tā laikmeta kodolu un

drāmas nozīmi.

Kāds nu esot mūsu drāmas stāvoklis, prasīja beigās

runātājs, cik tāli viņa esot attīstījusies? Viņa neesot vien-

pusīga, tiekot tēlota lauku un pilsētu dzīve, atrisināti sie-

viešu un tiklības jautājumi, rādītas saimnieciskas cī-

ņas, — vājības esot izstrādājumā. Trūkstot, piem., drama-

tiskās nepieciešamības, kā Blaumaņa «Pazudušā dēlā»,

«Ļaunā garā»; šinī ziņā atzīmējami esot tīri psiholoģiskie

joki Zeibolta «Trīs soļi uz laimi», kur autors rīkojies pil-

nīgi patvarīgi ar saviem raksturiem. Runātājs aizrādīja
kā uz paraugiem uz Šekspīru, Ibsenu un Hauptmaņa «Vē-

veriem», kuros vēveri tiekot uz savu darbību spiesti no

saimnieciskiem apstākļiem. Tomēr runātājs tos pašus
saimnieciskos apstākļus neredzēja pie Laimas (Zaud.
ties.), kura arī no viņiem tiek spiesta uz savu darbību;

visa luga ir motivējums viņas solim, un tomēr, pēc runā-

tāja domām, trūkstot motivēšanas. Par «Pusideālistiem»

tika piezīmēts, ka kontrakta atdošana, kurai izšķiroša
nozīme, notiekot pašā sākumā; patiesībā še ir tikai pār-

pratums no runātāja puses, jo kontrakta atdošana (kurai
arī nemaz nav izšķirošas nozīmes) notiek pašā lugas vidū

un viss iepriekšējais ir tam par motivējumu.

Runātājs tālāk aizrāda, ka tiekot lietoti par daudz

ārēji efekti, kuplejas, svepstēšana, lieki skati smīdināša-

nai, sevišķi pie Alunāna, Zeibolta, Šveņķa, Blaumaņa, gari

monologi v. t. t., bet visi tādi pamācoši aizrādījumi ne-

kādā svarā nekrīt. Svarīgāk turpretim ir, kā runātājs
domā: latviešu dramatiķi neesot devuši cilvēku dvēseles

dzīves drāmu, tas būtu apmēram tikpat daudz teikts, it

kā tie nebūtu nekā devuši; bet mums liekas, ka runātājs
aiz kokiem nebija mežu redzējis, jo ne vien «Vaidelote»

un «Hernhūtieši» ir dvēseles dzīves drāmas, bet visas

mūsu nopietnās lugas; bez dvēseles dzīves tēlošanas jau
nav nemaz domājama moderna drāma. «Zaudētas tiesī-

bas», «Neaizsniegts mērķis», «Zeltīte» — lai ņemam pie-
mēram tikai tā sauktās reālistiskās, tendenciozās lugas —

visās problēmi ir taisni psiholoģiski; saimnieciskas pār-
vērtības un cīņas tiek taisni rādītas viņu pārveidojumos
un atspoguļojumos darbojošos personu dvēselē jeb psihē.
Vai tik še nav pārpratums? Vai priekšlasītājs nebija do-

mājis skaidri psiholoģiskās drāmas vien, kurās darbība

nav galvenā lieta? Bet tad atkal var jautāt, vai tiešām

ir jācenšas pēc tādām nedramatiskām drāmām? Varētu
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arī būt, ka runātājs domājis drāmas, kuras tēlo cilvēka

dvēseles dzīvi kā tādu, t. i., filozofiski, atšķirtu no viņas
sakara ar reālo dzīvi, bet tad jau viņš arī tādu varēja

atrast, ja nebūtu turējies pie «valdošiem uzskatiem», bet

būtu vairāk paļāvies uz savu paša izšķiršanas spēju, —

tāda drāma ir «Ragana».

Galveno latviešu drāmas vājību runātājs atrada pla-
šāku sabiedrisku ideju trūkumā: šādas tādas sīkas ideji-

ņas tiekot nokladzinātas, kā, piem., pie Zeibolta; kad at-

skaitot Aspazijas, Raiņa, Niedras lugas, tad neesot tādu,

kas ierosinātu uz plašākām cilvēciskām (humānām) ide-

jām; mūsu kultūras stāvoklis vēl esot par zemu: mēs vēl

nupat izkūņojušies iz tautiskā laikmeta un bailīgi snie-

dzoties pēc modernās mākslas, filozofijas, zinātnēm, —

tikai tad, kad mēs būšot moderno kultūru piesavināju-
šies, mums būšot strauji ritoša sabiedriska dzīve.

Pareizāk būtu sacīt, ka mums sabiedriskā dzīve rit

pārāk gausi, ka viņas ritums jāpaātrina, tad gan ar viņu
līdz mēs gribēsim un spēsim piesavināties arī moderno

mākslu, kultūru, zinātnes, kuras nav nekas cits kā sa-

biedriskās un saimnieciskās dzīves zieds. Lielākie pūliņi
un labākās spējas jāpieliek sabiedriskās un saimnieciskās

dzīves nokārtošanai un ievirzīšanai pareizās sliedēs; jā-
modina un jāattīsta tie tautas spēki, kuri līdz šim gulē-
juši, tās šķiras, uz kurām dibinātos nākotne ar savu

darbu; tie jāved uz pašapziņu un jāstiprina cīņā, ko vis-

pirms panāksim ar izglītības jo plašu izplatīšanu, ar izglī-
tību katrā veidā un par katru cenu. Tautas plašo aprindu
skološana, apgaismošana, izglītošana — lai sauc to, kā

grib, — viņu uz priekšu vešana — tas ir lielais mērķis,
uz kuru mums jācenšas visiem spēkiem. Mākslas un lite-

ratūras veicināšana ir arī līdzeklis uz šo lielo mērķi, bet

ne vienīgais un ne tiešākais; māksla ir visaugstākais ga-

rīgais radošais darbs, kurš tiek iespējams tikai attīstītā

sabiedriskā dzīvē: sabiedriskā dzīve ir pirmprasība. Mūsu

spējīgākiem ļaudīm, sevišķi jaunai paaudzei, būtu jāiedzī-

vojas šinī uzskatā, tad mērķis, kurš taču ir dārgs katram

un visiem, katrai partijai un pārliecībai, būtu lētāk sa-

sniedzams; tad arī varētu svētīgi darboties priekš lielā

mērķa daudzi spirgti spēki, kuri tagad vēl neziņā šau-

bās, kuri neatrod sev darba, kur parādīties un attīstīties,

kuri tādēļ bieži metas uz dažādiem mākslas un literatū-

ras zariem, izvērsdamies par neauglīgiem diletantiem,

kas tikai pakaļ dara parastiem paraugiem un šablonai.
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Visi šie tagadējie diletanti nn pakaļdarītāji katrs savā

ziņā izrādīsies par ļoti spējīgiem un oriģineliem vīriem,

ja tikai meklēs savām spējām piemērotu ideālu darbu

prieks vispārības, ne pēc modes un šablonas aizrādīju-
miem visšaurākā aplokā, kādā mākslas un literatūras

zarā, bet apskatīsies vaļējām acīm pa visu plašo dzīvi.

Tur darba ir daudz, ideāla vispārības darba, tik daudz,
ka šis darbs gluži nospiež nedaudzos nesavtīgos vispā-
rības strādniekus: šinī darbā var pilnīgi ielikt savu pa-

tību, savu individualitāti, viņš to pat prasa vairāk nekā

māksla un literatūra. Še var savai oriģinalitātei ļaut vai-

rāk vaļas; še vajaga sparības, spēka un vīra drošsirdī-

bas; še vīrs ir vai var tikt pilnīgi neatkarīgs no visiem

sabiedriskiem un saviesīgiem ierobežojumiem un aiz-

spriedumiem; tikai še var izdzīvoties brīvi lielā, pāri

kūsājošā, jaunā dzīvē. Vairāk nekā literatūrā un mākslā,

kuras nekad nedod tādu brīvību. Bet kam tas liekas par

daudz, tas arvien atradīs darbā priekš vispārības sev pie-
mērotus mazākus uzdevumus, tur arī varēs pats sevi iz-

teikt. Mēs uzsveram arī šinī vietā to, ka tautas plašāko

aprindu attīstība ir lielais mērķis, kuram jāziedo visi

spēki, un ka māksla un literatūra arī ir līdzeklis uz viņa

sasniegšanu. Tādēļ ka valdošais uzskats liekas tagad tam

pretējs, mēs esam nākuši no vienas pārmērības otrā: kā

reizi māksla tika gluži novārtā likta un kalpināta prak-
tiskiem nolūkiem, tā viņa tagad dažkārt tiek ieskatīta par

gluži sakarā nestāvošu ar visu pārējo kultūru; mēs tā at-

svešinājāmies no tautas, tiekam par liekēžiem, dekaden-

tiem; šo sakaru ar tautu, ar viņas kultūras visaugstākiem

mērķiem nekad nevajaga iz acīm izlaist. Tā mēs visvairāk

veicināsim kā pašas tautas attīstīšanos, tā arī īpaši māk-

slas uzplaukšanu pie mums: viss, kas priekš tautas tiks

darīts, nāks par labu arī mākslai, par to nav jāšaubās, —

vajaga censties, lai viss, kas veicina mākslu, nāktu ari

par labu tautai, tas'ir grūtāk sasniedzams.

Mūsu drāma attīstīšoties, teica runātājs, kultūra jau
spiežoties visās latviešu šķirās, arī tie knišļi tiecoties pēc

varas, kas līdz šim bijuši tumsā.

Viņš uzaicināja ceļu līdzināt mūsu drāmas un vispār
mākslas attīstībai. Mums patīkami atgādināt, ka runātājs

pats daudz darījis priekš tā, lai māksla par labu nāktu

tautai, viņš tautai mākslu tuvinājis, darījis saprotamu un

pieejamu. To pašu mērķi viņš arī veicinājis ar šo savu

interesanto apskatu par mūsu drāmu. Nesaudzīga kritika,
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runātājs saka, piepalīdzēšot pie šādas ceļa līdzināšanas;

ne glaimot vajagot, bet aizrādīt uz kļūdām, pie šīs de-

vīzes arī mēs aizvien esam turējušies, arī šinī referātā,

izsakot savus uzskatus.

XIII. PIEZĪMES PAR MUSU KRITIKU

Mūsu piezīmes pie referātiem vietām aizņēmušas arī

kritikas uzdevumus; mēs tos uzskatām par sevišķi grū-
tiem, no kritiķa tiek prasīts ne vien dzejnieka takts un

garša, daudz smalkjūtības, bet arī vēl — un varbūt vēl

vairāk — skaidrības, nešaubīšanās sava paša uzskatos,

augstākas gara kultūras, vairāk izglītības, lielākā mērā

nekā pat no dzejnieka, kurš var savu trūkumu apslēpt ar

fantāzijas bagātību. Mūsu drāma neesot vēl sasniegusi
pietiekošu, ne vēl augstāko pakāpi, sacīja runātājs, bet

mūsu kritika, piemetināsim, stāv vēl daudz zemāk neka

mūsu drāma, ar gluži retiem izņēmumiem, kuriem pieder

pats runātājs Dermaņa k. Un kritikas pakāpe var noderēt

par vēl labāku rādītāju zināma laika kultūras stāvoklim

nekā drāma tanī ziņā, ka kritika ir tiešāks zināma laika

izglītības auglis, viņai tuvāks sakars ar tā laika zināšanu

daudzumu, pie viņas pārsvarā pār fantāzijas darbibu ir

prāta darbība, uz kuru arī pa lielākai daļai dibinājās kul-

tūra. Ja nu paskatāmies uz mūsu kritiku, tad vispirms re-

dzam lielu sajukumu uzskatos; retais ir skaidrībā par sava

paša pārliecībām mākslas, filozofijas, morāles, sabiedri-

bas jautājumos, vēl retāk kam ir savs nenoliedzams, ap-

jausts un apzinīgi attīstīts pasaules uzskats. Bet, ja kri-

tiķim nav pasaules uzskatu, pēc kādas mērauklas viņš tad

gan grib mērīt parādības vai nu literatūrā, vai mākslā,

vai sadzīvē? Taisni tas, kas raksturīgs priekš kritikas:

prāta attīstība, garīga kultūra — tā trūkst pa lielākai da-

ļai mūsu kritiķiem. Ja nav pasaules uzskata, tad, zināms,

nav nekur skaidrības un vienības spriedumos; kritiķis
vairs nespēj pareizi izskaidrot parādības, atrast viņu cē-

loņus, aizrādīt uz viņu gaitu. Kritiķi, kuriem trūkst pa-

šiem savu uzskatu, trūkst garīgas vienības, nepaļaujas
uz sevi pašu, meklē visapkārt, pie visdažādākiem viens

otram pretējiem elementiem pēc spriedumiem un domām,

kuras sev piesavināt; tic visādām autoritātēm, bieži mo-

des autoritātēm, top par eklektiķiem, kuri izmeklējas sev

pa gabalam no katra un ņem no katra to, kas krīt vis-
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vairāk acīs, spilgtāko, ārišķīgo, nevis to, kas visvairāk

piemērojas paša pirmuzskatiem un spēj ar tiem savieno-

ties, tos papildināt un attīstīt, kā to redzam, piem., Gētes

attīstības gaitā. Tas, kaut ar laiku mainījās savos uzska-

tos, bija arvien gaiši noteikta patība, kura pieņēma tikai

to, kas viņai bija garīgi radniecisks. Protams, ar to nav

teikts, ka tādas skaidrības un noteiktas patības būtu vaja-
dzīgs tikai kritikā, viņas ir vislielākā svarā tāpat mākslā,

kā dzīvē, visa kultūra iziet uz viņu radīšanu, un viņas ir

kultūras spējīgākie ieroči, viņas virzinātājas, jā, vēl vai-

rāk — visiem tautas locekļiem jātop par tādām noapaļo-
tām patībām, īstiem vīriem.

Visur mums vajaga lielu patību, visur viņu trūkst; vis-

mazāk tādas vēl sastopamas mūsu kritikā, kur viņas va-

rētu nest daudz svētības, līdzinādamas ceļu dzejai un

rakstniecībai, audzinādamas tautu uz dzejas saprašanu, at-

tīstīdamas viņas garšu, uz ko aizrādīja arī priekšlasītājs
un daudz citi runātāji agrākos priekšlasījumos un debatēs.

Vispārējais uzskats uz kritikas uzdevumiem pie mums to-

mēr ir citāds, sen novecojies; domā, it kā kritika ir soģe
un spriedēja, kura izdala uzslavas un paļas rakstniekiem

un dzejniekiem, kurus tā pamāca un audzina, vienu žēlo,

otru soda no sava varas augstā krēsla. Lai arī cik jocīgs
tāds uzskats, viņš tomēr turas, un paši kritiķi viņu nereti

pabalsta nesaprastā egoismā. Bet kritika patiesībā nevar

būt ne soģe, ne audzinātāja dzejniekiem un rakstniekiem;

viņas uzdevums ir vispirms saprast parādības rakstniecībā

un dzejā, atrast to cēloņus, tad darīt tās saprotamas pla-
šākai publikai; ja jau kritika negrib atsacīties no audzi-

nātājas lomas, tad viņa var audzināt publiku, bet ne dzej-
niekus un rakstniekus. Tos viņai vispirmā kārtā ir jāsa-

prot: kas viņi kā parādības, kādi viņu centieni un idejas,

kurp viņu ražojumi var vest tautu vai zināmas daļas jeb

šķiras no tautas? Tad, kādas viņu raksturiskās īpašības?
Ar to jau ir prasīta no kritiķa filozofiska, vēsturiska, so-

cioloģiska, literāriska izglītība; bet viņam jābūt arī estē-

tiski smalki izglītotam, jājūt līdzi visos sīkumos dzejnieka

sajūtām, kā vieglai spalviņai viņa dvēselei jātrīs no kat-

ras klusākās kustības dzejnieka dvēselē, kā skaidram spo-

gulim viņam jāatspoguļo katra maigākā nokrāsa gleznotā

daiļumā. Viņš ir vidutājs starp viegli iekustināmo dzej-
nieku un lēno, miera mīļotāju publiku, kurai katrs jauns

iekustinājums ir jau miera traucējums. Kritiķim publikai

jāpierāda, ka šāds miera traucējums nav no ļauna, ka
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tas attīsta publikas jūtu dzīvi, kurai jāiet roku rokā ar

viņas prāta dzīvi. Dzejā pašā nav derīguma jēguma, kri-

tika viņai piedod derīguma nozīmi priekš publikas. Kriti-

kas loma tā top liela un plaša, un viņas nozīme tautas

attīstības gaitā var tapt no lielākā svara un derīguma; no

augstā soģa krēsla tad viņai gan jānokāpj, ja grib kļūt

par svarīgu līdzstrādnieci svētīgā darbā. Ar prieku jālie-
cina, ka kritikas jaunā paaudze, kura spēj attīstīties, sāk

saprast kritikas lomu arī pa jaunam. Še atstāstītais un

pārrunātais par mūsu drāmu to gaiši rāda. Viņa sacerē-

tājs V. Dermaņa kungs ir viens no tiem jaunajiem kriti-

ķiem, kuri dod vislielākās cerības, viņam ir savs pasaules
uzskats un līdz ar to noteikta mēraukla; gan viņš vēl

jauns savos pasaules uzskatos, bet ir tiem pieķēries ar

dziļu sajūsmību un dāvājis tiem savas bagātās spējas;
viņš tik ātri un spēcīgi attīstījies, ka jāgaida, ka viņš

sniegsies pēc visgrūtākajiem uzdevumiem. Viņam seviš-

ķas dāvanas kā kritiķim-popularizatoram; reti kādu pla-
šākā publika tik ātri un pilnīgi saprot kā viņu, un reti

kāds tālākas aprindas tā spēj iejūsmināt priekš jauniem
uzskatiem kā viņš ar savu sparīgo garu, ar labākā nozīmē

demokrātiskām runas dāvanām. Viņš ir īsts praktiķis, bet

ideālists. Varbūt viņš arī atraida pakaļiešanu estētiskiem

smalkumiem, bet totiesu pilnīgāk un vairāk pārliecinoši

priekš klausītājiem viņš dod galvenos vaibstos savu zīmē-

jumu. Mēs netīšām uzkavējamies ilgāk pie viņa sacerē-

juma, nekā nodomāts; cēlonis ir tas, ka šis priekšlasījums
vairāk nekā visi citi ierosināja uz domāšanu un aizkusti-

nāja tik daudz svarīgus un interesantus jautājumus, par
kuriem izteikt savas domas nezin vai tik drīz, vai jel maz

kad man būs gadījums. Jau tas apstāklis vien, ka Der-

maņa kunga apskats tik dzīvi ierosināja uz domāšanu,

rāda, ka mums še darīšana ar vērā liekamu darbu, kurš

turklāt pirmais apskata zināmu jautājumu. Jo savādāk

izliekas, ka taisni pēc šī priekšlasījuma nevarēja darīt

iespējamas debates: zāli vajadzēja uzkopt priekš vakara

koncerta. Debates būtu bijušas jo pievilcīgas un būtu

klausītājiem atnesušas vairāk labuma un gara atspirdzinā-

juma nekā visu ortogrāfijas noslēpumu iztirzāšana; dau-

dzi mūsu labākie runātāji pieteicās pie vārda — bet visām

interesēm vajadzēja apklust pret zāles sulaiņu slotām. Dī-

vaini bija arī tas, ka mūsu dienas avīzes neatrada telpu

taisni šī priekšlasījuma atstāstīšanai, bet tikai apliecināja
to faktu, ka tāds ticis nolasīts, līdz ar to apliecinādamas
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savu savādo izturēšanos. Vai avīzes jutās kaut kādi aiz-

skartas no priekšlasījuma? Tas nav domājams, jo tik mē-

reni, bezpartejiski objektīvi raksti parādās latviešu presē
diezgan reti. Priekšlasījums arī, bez šaubām, tiks nodrukāts
kādā laikrakstā, un tad katrs varēs pārliecināties par viņa
bezpartejību un objektivitāti.

XIV. NEDĒĻAS UN MĒNEŠA LAIKRAKSTI 1902. G.

Pēdējais priekšlasījums, kurš tika nolasīts, un arī tas

tikai pa daļai, bija no A. Ķēniņa kga: referāts par

mēneša un nedēļas laikrakstiem. Ne velti runātājs sūdzē-

jās, ka viņam desmit minūšu laikā jārefe-
rē jot par 500 drukas loksnēm literatūras;

protams, ka tā ir gluži neiespējama lieta, un tikai atliek

jautāt, vai sapulču vadībai tiešām nebija nekādā ziņā

iespējams iekārtot tā, ka svarīgākie referāti un priekšla-

sījumi tiktu noturēti netraucēti, bez liekas steigšanās, bez

debatu aizliegšanas. Pie svarīgākiem referātiem visādā

ziņā jāpieskaita arī Ķēniņa kga darbs, jau pats priekšmets

pieder pie svarīgākiem. Bet, pateicoties tagadējai kārtībai,

nav iespējams dot cik necik pilnīgu referāta atstāstījumu,

jāaprobežojas ar dažām saraustītām, nesakarīgām piezī-
mēm iz referāta un jāapmierinājas ar cerību, ka referāts

parādīsies pilnīgā veidā kādā laikrakstā.

Referents vispirms aizrāda uz to, ka mums šimbrīžam

iznākot arī Amerikā trīs laikraksti, no kuriem labākais

esot «Amerikas Latviešu Avīze». Tad pārgāja uz «Pē-

terburgas Avīžu» raksturojumu, kuras ierosināju-
šas daudz svarīgu jautājumu Olava k. vadības laikā, se-

višķi attiecoties uz zemnieku stāvokli. «Р. A.» literāriskā

pielikumā parādījušies stāsti «Kad mēnesis dilst»

un «Zemnieka dēls» no A. Niedras; pēdējā ar

veiksmi tēloti vienkārši cilvēki, bet parādoties misticisms

un beigas esot nekonsekventas, nesaderot kopā ar visa

stāsta gaitu. Pirmais stāsts esot vēsturiska satura, tiekot

rādīta kāda laikmeta nodilšana, pūles uzcelt to, kas nav

glābjams. Teodors pārmetis sacerētājam, ka tas izejot uz

lasītāju ziņkārības kairināšanu ar dažādiem raibiem sa-

režģījumiem kā lubu stāsti, Poruks turpretī uzstājies kā

Niedras aizstāvis. Stāsts «Kad mēnesis dilst» tomēr esot

neizdevies ražojums. Viktora Eglīša romāns «Tilti
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un pāri gājēji» esot sarakstīts zem Niedras iespaida

un arī neizdevies; literāriskas vērtības tam neesot. Tad

tika vēl minēti stāsti no K. Skalbes («Skaņas iz tālu-

miem»), kuram piemītot jaunības ideālisms un kurš arī

kā liriķis pazīstams; Ezerieša, J. Akuratera

(«Visa dzīve»), kurš devis vienu no skaistākiem ro-

mantisma un sirsnības paraugiem, un Annas Ķēniņ
kdzes, kura griežot uz sevi vērību ar interesantām ainām

iz dienvidiem. Velti referents bija kautrējies vairāk par
viņu minēt, viņa visādā ziņā to bija pelnījusi.

«Latvietis» esot labākā joku lapa, literāriskas vēr-

tības viņam neesot; pārgrozījumi pie viņa neesot nekādi

notikuši. Tikpat nevērtīgs esot «Baznīcas Vēstne-

sis». Turpretim izgājušā gadā bijis ļoti augstu stāvokli

sasniedzis «Latviešu Avīžu» pielikums, kā vēl ne-

kad agrāk (par ko jāpateicas viņas vadītājam Līgotņu Jē-

kaba kgam, kurš gan nu jau atkal atstājies no šī pielikuma

vadīšanas). Tanī laikā pielikumā bijuši tikai labi oriģināl-
stāsti, kaut gan ne daudzi; tikpat krietni bijuši tulkojumi,
kuros bijusi nomanāma liela dažādība. Oriģināli bijuši no

Saulieša, Apsīšu Jēkaba («Par nelaimīgo skolo-

tāju»), Līgotņu Jēkaba («Cilvēks bez mīlestības»,

sevišķi jāievēro), Šmidta un §tei na. īpaši ar atzi-

nību tika minēta šī pielikuma kritiskā nodaļa, kur tikuši

doti apspriedumi par gandrīz visām iznākušām grāmatām.
«Balss» literāriskā nodaļā esot pa lielākai daļai bijuši

lieli gari tulkojumi, trīs lieli romāni. Tulkojumu starpā
krietni ražojumi, kā Pjēra Loti «Zvejnieki», Streiveļa «Ne-

stundā», bet tulkojumu valoda esot vāja. Oriģinālu bijis

maz, tikai trīs: to starpā no Jakobusa kāds vecs usminieks,

pļāpīgs vīrs — lasītājiem liekot atgādināt stipri Lauten-

baha ceļojumu aprakstus. Arī pārējie divi oriģināli esot

bez literāriskas vērtības.

«Mājas Viesī» parādījies no A.ndreja Upīša
stāsts «Paugurciems»; stāstā visi pagrimstot izvir-

tībā; stāsts esot pārāk šausmīgs, bet tomēr laikam patiess.
Šis stāsts esot labākais no A. Upīša ražojumiem. No citiem

oriģināliem jāminot Indriķa stāsts «Gudrā nedēļa»,

Tautmiera «Gnešu kalns», kuriem tomēr maza literā-

riskā vērtība. Labākie tulkojumi esot: Kohana «leves-

tais brūtgāns», Auerbaha «Pils pie Reinas» (tulkojis
A. Deglavs).

Par «Austruma» izgājušā gada gājumu neesot ne-

kas daudz sakāms; Velmē viņu pārdevis, un viņa liktens
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bijis raibs. Arī līdz šim «Austruma» stāvoklis vēl neliekas

galīgi nodibinājies un viņa tāļākā liktenī var gadīties vēl

daudzi pārsteigumu. — «Austrumā» bijuši ievietoti:

Upīša stāsts «Mazie cilvēki», kurā esot diezgan neveik-

lis humors; Upīša stāsts «Mantniece»; Kleinberga
divas fantāzijas, kurās viņš aiz skaistiem vārdiem no-

klīstot no loģikas; Šlipena «Ugunsgrēks»; labs stāsts

esot «Kuprīte», Kalniņu Pētera; Rietekļa, kur

«Murgi» esot pārprotami; Fridrihsena «Kaimiņos»,
kuru nevajadzējis uzņemt; Brigaderu Annas «Zem

rīta zvaigznes»; Apsīšu Jēkaba «Atmiņas iz bērnī-

bas»; Poruka «Dēmons», kurš atgādinot Viktoru Eglīti

un krievu dekadentus; Saulieša tirgus gleznas. Tulko-

jumos esot iz vācu literatūras romāni no V. Polenca

un Hēgel cr a.

«Mājas Viesa Mēnešrakstā» pagājušo gadu
iesākot kāds «Brenča brauciens uz Rīgu» no

Zeibolta Jēkaba, kur esot maz humora. No Po-

ruka stāsta «Šiliņa Pētera piedzīvojumi dzejas laukā»

lielas gudrības nevarot smelties, ka pie mums Pegazu jū-
dzot mēslu vezuma priekšā. Ze 11 ma t a «Mīlestības in-

fuzorijas» esot skaistas glezniņas. Baložu Jēkaba

«Lauvas mātē» tēlots tēvs, kas dzenot peļņu ar savu

meitu. Sudraba Edžus «Rozes ziedi» v. c. esot pača-

lojumi bez mugurkaula; «Rudens» arī neesot ievērojams;
«Hohenhelmā» esot pārāk daudz sarežģījumu, romantisms,

bet forma esot laba. Zeiboltu Jēkaba «Rūsa» esot

labākais no viņa ražojumiem: referents atzina par oriģi-
nālām beigas, kur viens otra sievu izārstējot ar pērienu,
Nīčes filozofiju nelasījis; bet vai tiešām pēriens ir kas

oriģināls un mūsu laikam noderīgs? un vai jau mūsu pē-

rāji atsaucas uz Nīči kā uz pēršanas autoritāti? Poruka

«Cīņa» un «Kas vēl uz sirds» labāk nevajadzējis uzņemt,

tie esot rakstīti noguruma brīdī. Turpretī viņa «Māmiņa»

un «Grēciniece» smalki tēlojumi. «Ceļojums uz Elbflo-

renci» palicis nepabeigts. Liepa ceļojuma aprakstos
esot labs stilists. Ļoti skaistas esot Aspazijas fantā-

zijas «Dzīves brauciens» un «Daudzie, pārāk

daudzie»; pirmā tiekot gleznotas ilgas un izmisums,

spēka pilna dziņa pēc baudas un atziņas lielās gleznās;

otrā izskanot tiekšanās pēc daiļuma, kurai preti stādīts

«daudzo, pārāk daudzo» filistru, nesapratēju pūlis. Trešā

Aspazijas skicē «Atēna» tēlots nesaprasts zēns ar

mākslinieka dziņām, kurš, vajāts, no apkārtnes, veidojot
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sev daiļuma tēlus iz sniega un nosalstot mežā; stāsts esot

pilns ideju un sajūsmības.

Kad vēl bija minēta Akuratera skice «Gaiša

nakts», kura esot skaists tēlojums, referents pārgāja uz

Faili ja stāstu «Nellija», kuram ticis pārmests, ka tas

esot cinisks raksts. Runātājs turpretim stāstā neatrodot ci-

nisma. Tur tēlota kāda jaunekļa un ielas meitas mīlestība;
kad to pašu rakstījis Niedra, tad neviens neko neteicis,
bet Falliju nu apberot ar pārmetumiem. Tēlota esot tikai

nelaimīgā patiesība; autors gribējis par to raudāt. Fē-

liksa romāns «Nelaiķa piezīmes» esot gluži protokola

grāmata; romāns esot par plašu iesākts; neesot nekas zau-

dēts, ja palicis nepabeigts, jo tanī esot tikai mēģināts sa-

dot dažām personām. Egl īš a «Antonija» esot viens no

viņa labākiem ražojumiem, kurā sacerētājs gribot pierā-
dīt, ka attālināšanās pavairojot mīlestības baudu; kāpēc
mums vajagot ļauties kalpināties no dabas? Viņš gribot
atvērt jaunus baudas veidus, moku un sāpju kaislību.

Sacerētāja virziens un nodomi nav vēl skaidri izpro-
tami; ja viņš izrāda reakciju pret līdz šim mūsu literatūrā

pārāk piekopto, par šablonu tikušo seksuālismu, dzimuma

mīlestības cildināšanu, tad tas būtu tikai ar prieku apsvei-
cams kā katra atsvabināšanās no šablonas. Bet viņš, kā

liekas, grib atmest dabisku mīlestību («neļauties kal-

pināties no dabas»), lai ar to vēl vairāk pavairotu baudu.

Tā ir izvirtības un slimības zīme. Vienīgais apmierinājums
un viņa atvainojums ir vēl tas, ka viņš nav oriģināls, bet

pārrimis slimīgās iedomas no citiem dekadentiem. Tie

izvirtušie uzskati, kurus tagad pie mums grib ievest

V. Eglīts, parādījušies jau gadus divdesmit un vairāk at-

pakaļ un literāriski un dzejiski nesamērojami pilnīgākā
veidā. Nopietnu ļaunumu šāda izvirtība mūsu rakstniecī-

bai gan nevar atnest, bet daudz jaunus, nepatstāvīgus spē-
kus viņa tomēr var maitāt, jo tie jau mēdz mesties uz visu

ārkārtēju, mākslotu un ārišķi paviršu. Turklāt jāievēro,
ka šī izvirtība mēdz būt savienota ar domu neskaidrību un

viņu virzīšanos uz nedabiskumu un tātad ved uz dažda-

žādiem māņticības un tumsonības veidiem, uz visādiem

misticismiem, okultismiem, dēmonismiem v. t. t. Tātad var

atnest nopietnu sajukumu un apgrūtināt izglītības izpla-
tīšanos. Uz šādiem tādiem dēmonismiem un misticismiem

ir jau arī tiešām meties V. Eglīša kgs, kurš sācis pasniegt
ne vien sava paša vairāk vai mazāk nesaprotamos rak-

stus, bet ņēmies arī tulkot cittautu mistiķu un tumsoņu
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Taisni mūsu dienās ir jo kaitīga šāda tumsonība, kura bei-

gās nav nekas cits kā atpakaļrāpulība: atpakaļrāpulība
visās dzīves parādībās, tiklab zinātnē un mākslā, kā dzīvē

un politikā, kā literatūrā, tā filozofijā. Jo tumsība cenšas

izplatīties tāpat kā gara gaisma. Arī morāle un ētika nevar

palikt sveika no tumsības; misticisms aizgriež nost no no-

pietnas reālas darbības, un, kas gaida uz brīnumiem, tas

pats nepieliks roku, lai sev palīdzētos, bet gaidīs to no

citiem; misticisms ir kavēklis sabiedriskai sparībai un tā-

tad attīstībai. Un taisni mūsu dienas prasa tik daudz spa-

rības un nopietna darba, ka neatliek laika priekš «jaunu
baudu meklēšanas». Dzīvam, spirgtam garam arī visas

baudas nedod nekad tādu apmierinājumu kā sajūsmības
cilāts darbs. Baudas apnīk ātri, tad viņas arvien tāļāk jā-
smalcina līdz nedabiskumam un izvirtībai. V. Eglīts vēl

jauns cilvēks, iespaidus viegli uzņemošs, jūtām pie-

ejams — nevar būt, ka viņu nesagrābtu nekad sajūsmība
arī — priekš kā cita nekā jaunām baudām, lai arī tās būtu

nez cik estētiskas, — priekš darba un augstāka vispārības
mērķa. Bet referents domāja, ka V. Eglīts gatavojot jaunu
virzienu: simbolistisko, un tad, zināms, mums no savām

cerībām jāatsakās. Simbolistiskais virziens Eiropā pašu
laiku tiek nodziedāts un apglabāts, un tad jau nav par agri,
ka viņš līdz ar aizpērnajām cepuru modēm tiek pie mums

cildināts par pašu vismodernāko. V. Eglīša līdzekļi, teica

referents, esot vēl meklēti un neveikli, piem. nolasīdams

kādu tēlojumu, ka «skeleta tukšās smadzenes atdūrušās

pret stāstītāja pauri un viņš ticis no skeleta apkampts un

norijis tā glumo, auksto mēli». Referents nu teica, ka

V. Eglīts gribot «gleznot domāšanas procesu», bet vai

priekš tā rakstniekam nebūtu vajadzīga pati domāšana?

jeb vai augšējo tēlojumu mums ņemt par viņa domāšanas

piemēru? Referents uzaicina negriezties ar naidu pret

jauno virzienu; jo, kas. meklējot, to varot atpestīt, —

mums arī liekas, ka še vietā ne naids, bet vienīgi humors,

kas arī mūs atpestīs.

Ar īsu uzrunu Reinharda kgs slēdza sapulces, un

pēdējā uzruna nesaturēja, kā parasts, tikai kādus skaistus

parastus vārdus, bet bija paziņojums par jaunu darbu vis-

pārības labā: mūsu skolas veselības (higiēnisko) apstākļu

izmeklēšanu, kuru veicināt tika uzaicināti visi klausītāji. Tā

sapulces ļoti zīmīgi nobeidzās ar uzaicinājumu uz jaunu

ideālu, svarīgu darbu priekš jaunās paaudzes labuma.
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J. PORUKA KGS UN «ZAUDĒTAS TIESĪBAS»

I

God. redakciju lūdzu uzņemt sekošās rindiņas par
kādu uzbrukumu Aspazijai no J. Poruka kga puses, «Balt.

Vēstneša» 206. num. Gadījums ir tik raksturisks priekš

pēdējā laika parādībām un aizskar Aspazijas personā tik

plašas aprindas, ka nav iespējams par to klusu ciest; pati
aizskartā būtu Poruka kga rakstam ar klusu riebj urnu pa-

gājusi garām, kā viņa to pastāvīgi darījusi ar līdzīgiem
rakstiem.

Poruka kga uzbrukuma raksts par «Zaudētām tiesī-

bām» ietērpts teātra recenzijas veidā. Līdz šim «Baltijas
Vēstnesim» priekš Rīgas Latv. teātra bija cits recenzents/

gadījumu, kad uzved Aspazijas lugu, P. kgs izlietojis sa-

viem nolūkiem; jeb varbūt viņš tagad būs pastāvīgais
teātra recenzents «Balt. Vēstnesim», un tad jau viņš tūdaļ
izrādījis, kas no viņa sagaidāms. Zīmīgi arī priekš «В. V.»r

ka viņš savā jaunajā vadībā, no kuras gaidīja un dažā

vietā arī sagaidīja modernāku garu, uzstājas vēl tagad tik

asi un naidīgi pret sieviešu emancipāciju (kuru pie mums

reprezentē «Zaudētas tiesības»), kur tā taču jau tik tālu

dzīvē izvesta. Un atbildība nekrīt uz P. kgu vien, jo ne

visai sen atpakaļ «Balt. Vēstnesis» bija uzņēmis arī kādu

citu rakstu (no Stepermaņa kga) pret to pašu lugu.
Kādā stilā P. kgs tura par iespējamu pārrunāt Aspazi-

jas darbus, tās Aspazijas, kuru vispār min tikai ar cienību

kā lielāko, ģeniālāko sieviešu rakstnieci, kurā, kā viņš

pats saka, «pēc «Vaidelotes» parādīšanās apsveica
latviešu nākotnes ģēniju», to rāda tādi piemēri,
kā: te nāk «lieka bagāža», «viņu morāle tik smieklīga»,
Laima ir P. kgam «tirgus bāba», tādēļ ka izdzen Langartu,
uzsaukdama «Laukā pa durvīm! Arā!», beigās pat visa

luga P. kgam «bleķis», ja vien nebūtu Sniedzlņa.

Kādēļ nu pret «latviešu nākotnes ģēniju»

var tagad izturēties ar tādu neaprobežotu nicināšanu? Vai
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viņa nav vairs «nākotnes ģēnijs»? Vai viņa ved

atpakaļ? Nē, nebūt ne! Taisni tā ir, pēc P. kga domām, tā

vaina, ka viņa neved atpakaļ. P. kgs saka, ka Aspazija
kā «modernu ideju izplatītāja, ļauno dzīves apstākļu tē-

lotāja», «kad tā atmetusi mākslas tradīcijas», bijusi pa

prātam tiem, kas slavē Veidenbaumu viņa tendences dēļ,
bet citi sākuši pēc «Zaud. tiesību» uzveduma lūkoties uz

dzejnieci ar nožēlošanu, kura pie paša P. kga pārvērtu-
sies par nievāšanu. Te reizi gaiši teikts, ka katram ir tie-

sība Aspaziju nožēlot un nicināt, tādēļ ka viņa ir moderno

ideju izplatītāja, ļauno dzīves apstākļu tēlotāja! Te ari

izskaidrojums, kādēļ tik nerimstoši, ar tādu kā neapslā-

pējamu niknumu, kurš nebaidās ne no kādiem līdzekļiem,
mūsu dzejniece tiek vajāta: viss būtu labi bijis, ja tā tikai

nebūtu aizkustinājusi ļaunos dzīves apstākļus, tagad nu

viņa uz reizi «zaudējusi objektīvo pamatu»! Patiesībā

dzejniece bija atradusi objektīvo pamatu: dzīvi un ideju.

,P. kgs vēl plašāk prāto pēc parastās šablonas par «mo-

derno ideju» neprātību, ka tās gribot pielīdzināt «īso ga-

rajam» (kas laikam nozīmē: turīgo neturīgajām), ka tās

strādājot pret dabas likumiem (t. i., nelīdzība starp cilvē-

kiem un šķiras jau no pašas dabas ieceltas un tādēļ паи

grozāmas un atceļamas, «tie saucēji pēc maizes, taisnības

un vienlīdzīgām tiesībām» strādā tikai pretim dabas liku-

miem, паи nekādu «vienlīdzīgu tiesību»).
Р. k. ir brīvs no visām tādām modernām idejām, kur

tās ir, «tur nekas daiļš nevar rasties». Tādēļ, lūk, tādēļ
vien ir «Zaud. ties.» «pilnīgi neizdevies darbs», tas ir tas,

kas publikai nesagremojams, kas «izglītotam, ar mākslas

garšu — pavisam паи baudāms». Tātad izglītots priekš
Р. k. ir tas, kam modernas idejas паи baudāmas!? Citi,
taisni otrādi, par izglītotu mēdz saukt to, kas spēj sekot

modernām idejām.

Jau iepriekš zinādams, ka modernā ideju lugā

nevar nekas daiļš rasties, ka tādēļ vien «Zaud. tiesī-

bām» jābūt nelabai lugai, Р. k. ņemas nu to pierādīt; bet

te viņš top tik naivs un neveikls, ka žēl vien ir. Lugas
morāle esot: «Tā cilvēka sirds prāts ir ļauns.» Morāle??

Tas taču tikai fakts, tas, kas ir, bet morāle ir priekš-
rakstā par to, kam jābūt. Šo morāli Laima padarot

smieklīgu! — Viņa neesot ideāla sieviete. Jā, kas

tad tas ir, ideāla sieviete. Р. k. to pasaka: Ideāla

sieviete ir tā, kas runā klusu, lēni, runa

maz. Visas ideālās prasības aprobežojas ar: klusumu un
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lēnumu. Laima esot egoiste, iz viņas darbības izskanot

mūžam «es», tātad pašapzinība, pašcienība ir īstais ļau-
nums pie sievietes. Pasacījis, kā jātēlo ideāla sieviete,

Р. k. dod vēl dažas pamācības, kā drāmas jāraksta: Lai-

mai vajadzējis Langartu labot (Р. k. nemaz nav sapra-

tis, ka tādi raksturi nav labojami!). Traģēdijām jānākot
klusām uz skatuves. Viņš pat pārmāca Šekspīru, ka tas

«rīkojoties drusciņ par bargi». Jā, tiešām Šekspīra varoņi
un varones neievēro Р. k. ideālās prasības: klusumu un

lēnumu, «tie rīkojas drusciņ par bargi» priekš Р. k., tā

katrs varons, kā Laima, kas ar visu dvēseli cenšas pēc
savas brīvības, kas grib salauzt apstākļu važas. «Drusciņ

par bargi!» Р. k. tāds bīstams varoņu raksturs izliekas

gluži neiespējams, tikai ikdienišķi tipi kā Sniedziņš viņam

liekas daudzmaz saietamies ar dzīves patiesību. Nav ne-

kāds brīnums par to; mieta pilsoņi aizvien nolieguši va-

roņus, kas varētu traucēt viņu nervus, nekad tos nav

sapratuši, viņiem līdzi P. kgs. — Neviens lugas trūkums,

kuru uzskaita P. kgs: modernas idejas, varone egoiste,
ļauna, nepieklājīga tirgus bāba, nerunā maz un klusi, grib
attīstīt savu patību: «es», — neviens neattiecas uz māk-

slas, bet tikai morāles prasījumiem — luga nelaba

tādēļ, ka viņai priekš P. kga nepatīkama tendence un va-

rone, kuru P. kgs nesaprot; — nevajadzēja tēlot ļaunos
dzīves apstākļus un viņu iespaidus, nevajadzēja rādīt, ka

ir varoņu raksturi, kas cīnās pret šiem apstākļiem, — un

luga būtu laba un dzejniece: latviešu nākotnes ģēnijs.

II

Bet ar pamācībām vien P. kgm nepietiek (ja tām kāds

klausītu, tas panāktu to pašu, ko P. kgs ar savu lugu:
caurkrišanu); viņš redz, ka «Zaud. tiesībām» nevar nekā

padarīt, nevar tām noliegt lielisko dzīvības spēju, atkal

un atkal tās sajūsmina publiku, kur vien parādās, un

tādēļ viņš gribētu ķerties pie vienīgā tiešām noderīgā

līdzekļa pret tām un šo lugu, vienkārši — aizliegt. Ka

rakstnieks ar tādiem līdzekļiem strādā pret otru rakst-

nieku, tas gan vēl nebija piedzīvots, bet pie mums daudz

kas ticis iespējams, ko agrāk ne iedomāties nevarēja. Vis-

pirms Р. k. dod rakstniecei padomu «atvilkt lugu no re-

pertuāra» (blakus piezīmējot, tas Aspazijai nav iespējams

tādēļ, ka luga nepieder viņai, bet ir pārdota). «Diemžēl
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viņa to nedara,» viņš tad turpina, «un mēs esam piespiesti
ņemt visu par labu, ja vien kas nāk no Aspazijas.» (Kas
tad piespiež? Publika, kura nāk labprāt viņas lugās.) Vai

tas uz priekšu nedrīkstētu tā būt? Tas ir: uz

priekšu jāgādā par to, ka netiek pielaistas

Aspazijas lugas, vismaz tās ne, kuras gan patīk

publikai, bet ne Poruka kgm. Kā Р. k. grib izvest savus

svētīgos nolūkus: glābt publiku no samaitāšanas? No cen-

zūras luga ir atļauta. Kā P. kungs grib viņu aizliegt?
P. kgs vēl otru reizi runā par aizliegšanu un saka, «Zaud.

tiesības» pelnītu, ka tās zaudē uz visiem laikiem tiesību

parādīties uz mūsu lielākās skatuves. Tas ir: priekš pirmā
sākuma pietiktu, ja Aspazijas lugu vai lugas aizliegtu
R. Latv. teātrim uzvest! Arī jauks nodoms un konku-

renta — rakstnieka cienīgs. Raksturiski priekš P. kunga:
cilvēks, kuram nav nekādas pārliecības, kurš katru dienu

turas pie citas puses, kurš raksta «D. L.» un uzbrūk «D. L.»

līdzstrādniekiem «В. V.», kurš vakar svinīgi atsakās no

«D. L.» un šodien nāk viņā rakstīt un kurš rit atkal iet

atpakaj pie «В. V.», kurš, ar vārdu sakot, ir vienmēr tur,

kur jūt naudu, tāds cilvēks, protams, par vislielāko grēku
atzīst pārliecību, kur pārliecība, kur ideja, tur, pēc viņa
domām, pat nevar būt poēzijas un daiļuma, un taču tikai

iz dziļas pārliecības, iz karstas sirds var nākt poēzija. Un

tad — kāda tiesība taču Р. k. nonicināt par bleķi Aspa-

zijas lugu? Kritiķis viņš nav. Viņa paša vienīgā, vienu

vien reizi uzvestā luga izkrita cauri. Liela naivitāte, maza

zināšana, niknums un rupjums, vai ar to pietiek?

Ko saka Aspazijas luga P. kgam? «Gluži nekā,» viņš
atbild. Ideja, Laimas altruisms un uzupurēšanās, viņas va-

roniskā laukā raušanās iz veciem apstākļiem viņam neko

nesaka. Bet lai viņš neapspriež pēc sevis mūsu jaimo un

arī veco paaudzi. Uz mums vēl viss tas runā dzīvu valodu;

mēs vēl prasām idejas, kas saviļņo visu dzīvi un spiež
katru pārdomāt par sevi un apkārtni, mums vēl ir entu-

ziasms, mēs nelasām tikai, garu laiku kavēdami. Jājautā,
kādas labākas drāmas ir sacerētas pa visu šo garo laiku

pēc «Zaudētām tiesībām»? Nekādas. «Zaudētas tiesības»

nav zaudējušas savas dzīves tiesības un vismazāk zaudēs

tās caur 10 gadus veco morāles pārmetumu uzsildīšanu no

jauna. Jo visi pārmetumi no P. kga ir tie paši vecie, kuri

tika izteikti pēc pirmās izrādes. «Zaudētas tiesības» pēc

tam izrādītas simtām reižu un simtām reižu modinājušas

un modinās jaunās, jūtīgās paaudzes entuziasmu; viņa ir



pilnīgi mākslas luga un kā tāda aizgrābj arī mazāk jūtīgo
veco paaudzi. Bet jaunā lai neliek lielu svaru uz to, ka

citkārt cienīts rakstnieks smejas par viņas centieniem un

grib aizliegt viņu tēlošanu. Ideju rakstos ir spēks. Aspa-

zijai bija tā jāraksta, viņa negribēja līdz ar jauno paaudzi

garīgi mirt, jo garam jāmirst bez idejas kā miesai bez

maizes. Aspazija atmeta «vecās mākslas tradīcijas». Viņai
lielākā atlīdzība par to ir plašās publikas sajūsminājums,
tie skaļie, sirsnīgie piekrišanas saucieni, kuri apsveica
«Zaudētas tiesības» un rakstnieci vēl tagad tāpat kā

priekš drīz desmit gadiem. Un luga dzīvos, kamēr vien

vēl tādas traģēdijas būs iespējamas dzīvē.
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ATBILDE NIEDRAS KUNGAM*

«Austruma» 9. burtnīcā, rakstā ar rūgtības pilno virs-

rakstu: «Kā tās lietas tiek darītas», Jūs, Niedras kungs,
sūdzaties, ka «Dienas Lapa» Jūsu lugai «Zeme» pāri darī-

jusi, un ar šo sūdzību sakausējat kopā pārmetumus par

lugas apspriešanu, it kā tā stāvētu sakarā ar «Dienas La-

pas» rakstiem. Bet kāda man gar tiem daļa? Es atbildu

tikai par to, ko pats esmu rakstījis, un, ko es rakstu, to

parakstu ar savu vārdu.

Jūsu pārmetums man nu ir tas, it kā es referātā par

Zinību komisijas vasaras sapulcēm būtu nodevis sprie-
dumu par Jūsu lugu «Zeme», pats šīs lugas neredzējis un

nelasījis; turklāt tiek pierādīts, ka es nemaz nevaru būt

lugu lasījis, jo esmu bijis ārpus Baltijas. Uz to man jāat-
bild vispirms, ka neesmu pat ne mēģinājis noliegt, ka

esmu bijis ārpus Baltijas un neesmu lugu redzējis un la-

sījis, — pierādījums nevajadzīgs, jo katrs to varēja

saprast iz mana referāta; otrkārt, nevietā pats galvenais

pārmetums, jo sava sprieduma par «Zemi» es

vēl nebūt neesmu nodevis, tas man jāatliek uz

izdevīgāku laiku. «Austrumā» pievestajos vārdos iz mana

referāta ir tikai salīdzināti divi tipi: jaunais un vecais

tautībnieks kā tādi, bez mazākā salīdzinājuma starp to sa-

cerējumu vērtībām, iz kuriem tie ņemti; mani interesēja
abi kā laika parādības, un es izsacīju savu simpātiju ve-

cajiem tautībniekiem, kuru vienīgais dzinulis bija ideā-

lisms un vispārējs labums, un uzbudinājumu par jauna-
jiem tautībniekiem dēļ viņu dzīšanās pēc materiāliem la-

* Sī atbilde, kuru es rakstīju tikai uz citu pamudinājumu, jo man

likās, ka man izsacītos pārmetumus lasītāji paši atspēkos, bija nodo-

māta «Austrumam», bet, tā kā N. kga raksts pret mani nācis arī die-

nas presē, tad arī man pie tās jāgriežas un jālūdz pēc telpām «Dienas

Lapā».
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bumiem priekš sevis vai nedaudziem. Šo jauno tipu es,

Baltijā pārnākdams, redzēju sevišķi attīstījušos, lielā

cienā pie publikas, un kā nevēlamu es viņu apkaroju. Li-

teratūrā kā tāds tika man minēts Akmens (iz «Zemes»),

publika viņā domājās atradusi «stipru tipu», «pārcilvēku»,
kas visu un visus ziedo savam mērķim. Tāds uzskats uz

Akmeni tika arī izsacīts Zinību komisijas sapulcēs no vi-

siem runātājiem, un arī Jūs paši, Niedras kungs, to ne-

noliedzāt, bet tikai lūkojāt attaisnot to, ka tāds «stiprs
raksturs» atmet altruistisko morāli. Vai ar paša sacerē-

tāja liecību nepietiek, lai būtu brīv spriest par kādu rak-

sturu? Pēc tā, kas tika izsacīts tanīs sapulcēs par Akmeni,

man kā referentam bija sev jāsastāda uzskats, lasītāji ne-

gribēja un es nedrīkstēju gaidīt, kamēr luga tiks drukāta.

Sacītais par Akmeni kā stipru tipu ir referēts «Dienas

Lapas» 149. un 150. num., uz tiem es aizrādu lasītājiem;
tur Dišlera kgs Akmeni uzstādīja kā «stipru tipu», Zelt-

mata kgs to apkaroja, jo tas neesot stiprs, kas zaudējot
savu ideju un uzvarot ar netīriem līdzekļiem. Jūs, N. kgs,
teicāt, ka A. mirstot pats pēc savas atstātās līgavas nā-

ves, tikai ne fiziski, bet morāliski. «Grūtāk ir nodot savu

morālisko dzīvību nekā fizisko!» Jūs teicāt, nostādīdami

tā morālisku krrSanu par varonību. Akmeni par nemorā-

lisku bija sapratis arī Kaudzīšu Reiņa kgs, kurš uzsvēra,
ka morālisku krišanu nevarot likt līdzās varoņa nāvei. Uz

to Jūs tikai sacījāt, ka neesot progresa bez morāliskas

krišanas, jo katra sacelšanās pret netaisnību esot jau
morāliska krišana. Iz šī redzams vismaz tas, ka Jūs visur

lūkojāt atvainot Akmeņa morālisku krišanu, kuru visi ru-

nātāji pie tā atrada. Man tad arī bija jātic Jūsu varoņa

morāliskai krišanai, kuru Jūs paši ne vien neliedzāt, bet

ieskatījāt pat par varonību, tikai es tādu krišanu, līdzi

citiem oponentiem, nesaucu par varonību: cilvēku, kurš

ķieģeļu cepļa dēļ prec bagātu sievu, nāvē dzīdams savu

mīļāko, kurš tā paša cepļa dēļ liek iet postā saviem ve-

cākiem, to parasti sauc par karjeristu (ko arī es darīju),

un liekulīgs viņš man likās tādēļ, ka viņš līdzi visiem ci-

tiem karjeristiem savu nolūku apsedz ar ideāliem mēr-

ķiem, kā, piem., Steinhofs Ibsena «Jaunības savienībā».

Jūs paši, N. kgs, sakāt, ka daži klausītāji lugu pārpratuši,
it kā Akmens beidzot atsakoties no saviem nolūkiem; bet,

ja viņš atsakās no saviem ideāliem nolūkiem, tad taču

viņš ir karjerists, jo cepli viņš patura. Tātad arī klau-

sītāji bija Akmeni sapratuši par karjeristu, ne es vien,



366

kā Jūs sakāt. Un arī Jūs paši jutuši, ka, ja luga nobeidzas

ar Akmeņa uzvaru, ar cepļa iegūšanu un ja netiek rādīts,
ka viņš iekaroto cepli tiešām atdod citiem, ka tad Ak-

mens ir vienkārši karjerists, kurš panācis savu mērķi —

cepli un ne kādu ideālu; Jūs to jutāt un sacerējāt klāt

5. cēlienu, kurā A. mirst, ne vien morāliski krizdams, bet

ielec ūdenī. Tagad pēc 5. cēliena nu gan zudusi rakstura

vienība Akmenī, šāda nāve nemotivēta (to atzinuši re-

cenzenti), bet toties Akmens raudzījis no sevis nomest

karjerisma pārmetumu. Caur pārstrādājumu un citādu

galu visa luga tikusi citāda, un Jūs nevarat man turēt

priekšā drukāto 5 cēlienu lugu kā pierādījumu,
ka es nepareizi sapratis nedrukāto 4 cēlienu lugu.
Pirmā luga 4 cēlienos bija pilnīgi gatava un skaists kar-

jerista tēlojums, pasuga no Ibsena Steinhofa «Jaunības

savienībā», otrā luga 5 cēlienos no tā paša karjerista iz-

taisījusi varoni, kuram nav rakstura vienības un kurš

diemžēl atstāj neizlīdzinātu iespaidu.

«Zemi» kā lugu es stādu ļoti augstu, bet ar viņas va-

roni Akmeni es nevaru iedraudzēties, tādi kundziski pār-

cilvēki man ir sveši, tiem nav nekādu kopības jūtu (cik
rupji un nicinoši Akmens apietas ar nabaga zemniekiem,

kuri taču viņa brāļi!), tiem nav nekāda dvēseles smal-

kuma, pie tiem tik grūti šķirt citu labumu no pašlabuma.
Es gan arī saprotu, ka taisni Jūs kā dramatiķi varēja viļi-
nāt šāds stiprs raksturs ar savu apburošo, ne par ko ne-

bēdājušo spēku, bet mums, latviešiem, tādi raksturi ir

pretīgi. Mūsu sabiedriskā dzīve jau to rāda, kur taisni

caur šādiem raksturiem (ka Akmens staigā vienkāršā

blūzē, tā nav pretruna pret aristokrātismu) cēlusies

plaisma starp inteliģenci un tautu. Viņu labākie priekš-

stāvji grib uzspiest tautai no āras labdarības, kuras tauta

par tādām nemaz neatzīst, viņu mērķis nav pareizais:
tautu attīstīt uz pašdarbību, dot viņai zinātni kā ieroci;

Jūs paši esat izsacījušies pret zinātņu popularizēšanu.
Mans dzīves uzdevums ir aizvien bijis karot par tautas

attīstīšanu uz pašdarbību, un tāpat aizvien es esmu apka-

rojis pretējos uzskatus. Te ir cēlonis maniem pārmetu-
miem pret Akmeni, viņa pārcilvēka morāle, ka varonim

visi līdzekļi atļauti, ir tas, ko es apkaroju. Nemaldāties

paši, pārcilvēki idejā tiek dzīvē par gluži ko citu: lieli

piemēri ir ārpus Latvijas, visraksturiskākais ir amerikāņu

miljardieris Kernedžijs, kurš sākumā bija tikai pazīstams
kā niknākais izsūcējs, asiņainākais spekulants un tagad,



kur ar bibliotēku dibināšanu apmetis sev apkārt ideāla

mētelīti, tiek dēvēts par cilvēces labdari — pārcilvēku.
Bet vai tiešām pirms ļaudis līdz pēdējam bija jāizsūc, lai

tad tautai atdotu daļu atpakaļ bibliotēkās? Un kādi ir tie citi

pārcilvēki, šie Rokfelleri un Morgani ar savām milzu spe-

kulācijām? Akmeņa «darbs» ir arī spekulācija, tikai nesa-

mērīgi sīkāka pret Kernedžijiem. Vai spekulācija ir tā,

kas visu tautu var pacelt? Vai tā ir pielīdzinājama dar-

bam? — Domstarpības starp mums, N. kgs, nav estētiska,
bet sabiedriska rakstura; estētiska sprieduma par Jūsu

lugu es nekur neesmu devis, kā Jūs nepareizi apgalvojat;
kad es to darīšu, tad iznākums var būt tikai Jūsu drama-

tisko spēju pilna nekavēta atzīšana, jo «Zeme» pieder tie-

šām pie mūsu labākām drāmām. Bet sabiedriskos jautāju-

mos mēs, kā redzu, esam pilnīgi pretnieki: bet tādēļ vēl

Jums nevajaga mani nostādīt par ļaunu cilvēku (es šau-

bos, vai daudzi Jums to ticēs); arī pretnieki būdami, mēs

varam cienīt viens otrā ne vien mākslenieka spējas (ko
Jūs darījāt, un par ko es Jums pateicīgs), bet arī pārlie-
cības citos jautājumos, ja vien šīs pārliecības ir īstas, par

ko mēs nešaubāmies. Bet mana pārliecība šinī jautājumā
ir tā, ka mums vajadzīgi ne tādi kundziski varoņi kā Ak-

mens, bet tādi kā mūsu simpātiskais, pašaizliedzīgais ve-

cais Valdemārs: tie mums palīdzēs atvest jaunus laikus

un visiem labklājību. 4
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LATVIEŠU INTELIĢENCES DARBINIEKU

PRASĪBA PĒC PILSONISKĀM TIESĪBĀM

LATVIJĀ

Ap divisimt latviešu rakstnieki, mākslinieki, avīžnieki,

aktieri, skolotāji, advokāti, ārsti un citi abēju dzimumu

inteliģences priekšstāvji ir parakstījuši sekošo petīciju
uz Visaugstāko vārdu un marta beigās to iesūtījuši minis-

tru padomei.
«Ar Visaugstāko ukazu Valdošam Senātam no 18. feb-

ruāra 1905. g. ir pavēlēts ministru padomei skatīt cauri

un apspriest uz Jūsu Majestātes vārdu no privātpersonām
un iestādēm ienākušus priekšlikumus visos jautājumos
par to, kā papildināt valsts kārtību un pacelt tautas lab-

klājību. Pamatodamies uz to, mēs, apakšā parakstījušies
latviešu mākslinieki, rakstnieki, avīžnieki, aktieri, skolo-

tāji, ārsti, advokāti un citi brīvprofesiju un inteliģences
priekšstāvji, esam sekošos pantos izteikuši to, kas, pēc
mūsu domām, ne vien kavē kārtību latviešu apdzīvotās
guberņās un ne|auj pacelt mūsu tautas labklājību, bet arī

dara neiespējamu mierīgu un sekmīgu saimniecisku attīs-

tību un garīgu dzīvi, tā ka Jūsu Majestātes augstie nodomi,

kuri grib atjaunot tautas garīgo dzīvi, nevar ar sekmēm

piepildīties.
Mēs esam dziļi pārliecināti, ka pacelt tautas labklā-

jību, papildināt kārtību, tāpat kā apspriest dzīves parādī-
bas, var tikai tad, ja pie tā piedalās visas kārtas

un šķiras, visi, kam rūp vispārējs labums un valsts

labklājība, kā jau tas uzsvērts Visaugstākā manifestā no

18. feb. 1905. Lai visi tie nodomi varētu piepildīties, ir

nepieciešami vajadzīgs, ka šinī valsts kārtības reformu

laikā atļautu brīvi pārrunāt visus dzīves jautājumus
tiklab avīzēs, grāmatās, kā biedrībās un atkļātās sapulcēs
un ka tūliņ atceltu visus tos aprobežojumus latviešu pre-

sei, kuri to nostāda vēl vairāk apspiestā stāvoklī nekā

krievu un vācu presi, aizliedzot tai pārrunāt visus svarī-

gākos jautājumus, kā, piem., agrārlietas, baznīcas, skolu,
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strādnieku v. с. apstākļus, un atbildēt uz uzbrukumiem

latviešiem no vācu avīžu puses. Lai katrs varētu aizstā-

vēties, izteikt savas vajadzības un dot aizrādījumus, tad

tūliņ jānodrošina katram personas, privātdzīvokļa, bied-

rību telpu un vēstuļu neaizskaramība; jādzēš arī sods

visiem, kuri cietuši par politisku pārliecību, un jāatceļ

politisku lietu izspriešana administratīvā ceļā. Šīs tiesības

nākas ar likumu apstiprināt uz visiem laikiem, jo, kā vēs-

ture mūs māca, bez viņām tautas garīga un saimnieciska

attīstība sekmīgā kārtā nav nemaz iespējama.

Apspriezdami tuvāk mūsu sadzīvi un tās kavēkļus, mēs

kavēkļu atrodam veselu virkni, no tiem visvairāk neļauj
nodibināties labklājībai un garīgai dzīvei un uzņēmībai

uzplaukt administratīvā aizbildniecība kā

sistēma un administratīvā patvarība kā tās se-

kas; bet bez tam tagadējai ražošanas kārtībai vairs ne-

piemērotā vietējā pārvaldība ar vācu landtāgu un ar to

sakarā šķiru nevienlīdzība likuma priekšā un dažu šķiru
novecojušās priekšrocības ar publisku un privāttiesību
raksturu.

I. No administratīvās aizbildniecības vispirms cieš

mūsu avīžniecība, kuru pārrauga sekošās personas

un iestādes: sevišķais cenzors Rīgā, vicegubernators, po-

licija ar sludinājumu un izkārtņu cenzūru, garīgā cenzūra,

drukātavu inspekcija, policija kā iestāde, kura nepielaiž
izrādīt pat lugas, kas atļautas izrādīt no dramatiskās cen-

zūras, un kuratora un tautskolu direktora cenzūra par at-

klātiem priekšlasījumiem. Šīs iestādes bieži vien dod

viena otrai pretējus priekšrakstus, aizliedz vienai avīzei

to, ko otrai atļauj, iznīcina tā taisnības jūtas un dara ne-

iespējamu nostādīt faktus pareizā gaismā, apspriest tos un

aizstāvēties pret uzbrukumiem. Cenzūra uzskata visus lat-

viešu periodiskus izdevumus un grāmatas kā «tautas izde-

vumus» pēc viszemākās, «Сельский Вестник-а»*, mērauk-

las, kāpēc aizliedz pārspriest katru svarīgāku jautājumu:

par agrārlietām, pašvaldību, zemstvām, strādniekiem v. c,

neatļauj pat tulkojumus no krievu cenzētās rakstniecības

un avīžniecības, dažreiz pat ne iz «Valdības Vēstneša». Un

tomēr mūsu lasītāji nav zemnieki, kas tikko prastu lasīt,
bet ir plašā inteliģence, brīvās profesijas, tirgoņi un rūp-

nieki, saimnieki-gruntnieki, vispār ļaudis ar tautskolu

*
«Sādžu Vēstnesis», krievu valodā, tika izdots priekš neizglītotiem

t, s. muziķiem. R,
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un pilsētskolu izglītību; turklāt mūsu drukas izdevumi

pēc satura, lieluma un cenas, pēc ārējā daiļrakstniecības
veida līdzinājās katrā ziņā krievu drukas izdevumiem

un dažkārt pārspēj vietējos vācu izdevumus. Tādēļ visi

šie cenzūras spaidi ir jāatceļ un mūsu avīžniecībai un

rakstniecībai jādod tādas pat tiesības, kādas ir pieprasī-
tas no krievu avīžniecības priekšstāvjiem. Vispirms jā-
atceļ iepriekšējā cenzūra un cenzūras daudzējādība.

11. Tāpat mūsu atklātā dzīve ir gluži atkarīga
no administrācijas maiņu pilniem uzskatiem: priekšlasī-
jumus, koncertus, teātra izrādes, biedrību sapulces gan

aizliedz, gan atļauj bez kādas noteiktas kārtības, pēc acu-

mirklīgiem ieskatiem un zemāku, visbiežāk policijas ne-

lietpratēju ierēdņu aizrādījumiem. Visgrūtākie šķēršļi ir

priekšlasījumiem un teātra izrādēm uz

laukiem un pilsētās, kur pieprasa ik reizes cenzēto eksem-

plāru, arī kad luga jau daudzkārt izrādīta un var uzrādīt

atļaujas numuru vai izrādes sludinājumu; bez tam poli-
cija pieprasa, lai vecās lugas liek pārcenzēt, prasa rak-

stisku atļauju no autora v. t. t. Dabūt atļauju uz priekšla-
sījumiem ir vēl grūtāk, tā, piem., nācās divus gadus lūgt,
līdz atļāva referēt par grāmatu, kura izdota no Pēterbur-

gas Zinātņu akadēmijas («Latvju dainas»). Dibinot liet-

derīgas biedrības, ir tikpat stipri šķēršļi.
Visi šie aprobežojumi ir atceļami, un ir dodama domu

un reliģiskās pārliecības brīvība, tiesība dibināt biedrī-

bas, sasaukt sapulces, turēt priekšlasījumus, rīkot izrā-

des, izstādes v. c.

111. Mūsu skolas, to dibināšana un izglītības izpla-
tīšana citādā ceļā, kā ar vakara-, mākslas- un amatnie-

cības kursiem, svētdienas skolām, lekcijām, bibliotēkām,

muzejām, lasītavām v. c, arī atrodas pilnīgi administrāci-

jas pārziņā, kura apspiež katru privātu uzņēmību un

tura tautu garīgā tumsībā. Otrs izglītības kavēklis ir tas,

ka tautas valoda tiek izskausta no tautskolām un

citām izglītības iestādēm.

Tādēļ: 1) atceļami tautskolu inspektoru un direktoru

amati; tautskolas un vidējās skolas nododamas vietējo

pašvaldības iestāžu rīcībā, kuras tās uztura; kur arī val-

dība piedalās pie skolu uzturēšanas, tur tai varētu būt

arī pārraudzības tiesības; 2) tiesības dibināt visādas iz-

glītības iestādes, arī vidējās skolas ar latviešu mācības

valodu, dodamas katrai no tiesas neapvainotai abēju dzļ-

mumu personai, pēc vienkāršas pieteikšanas un ne at-
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ļaujas lūgšanas kārtības; 3) mācība tautskolās uz laukiem

un pilsētās darāma par obligatorisku un par brīvu kat-

ram; 4) kā mācības valoda tautskolās ievedama latviešu

valoda ar krievu valodu kā obligatorisku mācības priekš-
metu.

IV. Latviešu valodas pilsonisku tiesību apro-

bežojumi ir vispār viens no svarīgākiem šķēršļiem uz

tautas saimnieciskās labklājības un garīgās attīstības

ceļa. Lai to novērstu, vajaga latviešu valodu visur tur,
kur iedzīvotāju lielā daļa ir latvieši, ievest: 1) ne vien

par mācības valodu skolās, bet arī 2) par darīšanas va-

lodu visās pagastu un draudžu pašvaldības iestādēs un

pagasttiesās; 3) atļaut lūgumrakstus un izskaidrojumus

iesniegt latviski visās guberņu pārvaldībās un tiesu iestā-

dēs, kā arī dot personiskus izskaidrojumus latviešu va-

lodā bez tulka un noslēgt visādus notariālus aktus šai va-

lodā; 4) šai nolūkā visām administratīvām iestādēm, tā

arī pastam un telegrāfam jāprot bez valsts valodas arī

vietējā tautas valoda; 5) latviešu valoda jāpielaiž debatēs

un paskaidrojumos visās komunāliestāžu sapulcēs, kā,

piem., pilsētu domēs un valdes sēdēs; 6) latviski jāļauj
izlaist visādus sludinājumus, izkārt izkārtnes, izlikt uz-

rakstus vietējā valodā uz ceļiem, ielām un kroņa ēkām.

V. Pats lielākais kavēklis mūsu dzīves normālā gaitā
un sekmīgā attīstībā ir nevienlīdzība likuma priekšā,
pašvaldības trūkums, nenokārtotā guberņu pār-
valdība ar landtāgu, kas nodod visu saimniecis-

kās un kultūras dzīves vadību vienās, pēc skaita mazā-

kās, lielgruntnieku kārtas rokās, kurai ir savas atsevišķas
intereses un kura turklāt pieder pie gluži citas tautības

nekā vietējo iedzīvotāju vairākums. Vācu muižniecība,

balstīdamās uz landtāgu, kavē zemnieku saimniecisko at-

tīstību ar pārmērīgi augstām nodevām, zemes nastu ne-

pareizu sadalīšanu par labu lielgruntniecībai, ar visādiem

lielgruntniecības pabalstiem uz sīkgruntniecības rēķina.

Tāpat viņa kavē citu šķiru attīstību, viena pati savā kārtu

sapulcē, landtāgā, pārvaldīdama visu guberņas saimnie-

cisko dzīvi. Pat ja muižniecība pielaistu landtāgā arī ci-

tas kārtas, tāds landtāgs nebūtu vēlams, jo tas joprojām

paliktu kārtu sapulce.

Vienīgi vācu muižniecības un tās landtāgu rīcība, aiz-

vien virzīta tikai no patīgām kārtu interesēm, ir novedusi

mūsu guberņas tagadējā nenormālā stāvoklī; viņa atlai-

dusi zemniekus brīvus bez zemes, likdama tā pamatu
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lauku proletariātam, ar ko grib sev uzturēt lētāku darba

spēku. Viņa vien ir vainīga, ka tagad ceļas ar varas dar-

biem un postījumiem savienotie zemnieku nemieri no-

verdzinātos, tumsībā noturētos ļaudīs (tādi parādījušies
taisni tukšākos un nabadzīgākos apvidos, kā ap Liepāju).

Vienīgā izeja no šī nepanesamā stāvokļa ir tā, к а

landtāgu pilnīgi atceļ, līdz ar to iznīcina vācu

muižnieku pārmērīgās priekšrocības, uzlabo sīkgrunt-
nieku stāvokli, pielīdzina zemniekus tiesībās citām kār-

tām. Lai zemes saimnieciskās un garīgās intereses pareizi
un taisni aizstāvētu, ievedamas zemstu pašvaldī-
bas iestādes, kur visām kārtām ir jāpiedalās. Paš-

valdības principam jābūt pilnīgi izvestam: visu kārtu,

pagastu, draudžu, pilsētu, apriņķu un guberņu pašvaldībā
uz vispārīgas, tiešas un aizklātas balsošanas pamata. Šo

pašvaldības iestāžu rīcībā jānodod arī policija, kura līdz

šim bieži nāca sadursmē ar pašvaldības orgāniem, ap-

spieda to darbību un nokļuva faktiskā atkarībā no liel-

gruntniecības; tās intereses aizstāvot, tā neiespēja ar

miera līdzekļiem nodibināt drošu kārtību zemnieku ne-

mieru gadījumos. Tāpēc jāatceļ arī patronāta tiesības,

kuras tik bieži bijušas par cēloni nemieriem.

VI. Bez īstās pašvaldības trūkuma, pārmērīgas atbil-

dības no administrācijas puses, kuras orgāni pa lielākai

daļai ir vācu muižnieki, ir vēl zemnieku nevien-

līdzība tiesībās ar citām kārtām tā, kas visai

nospiež zemniekus, kavē sīkgruntniecību un līdz ar to

visas zemes labklājību. Zemnieku juridisko stāvokli vēl

līdz šim noteic likumi, kuri izdoti 1817. un 1819. gados,
kad vēl pastāvēja klauši. Zināma pašvaldība gan ievesta

1861. gadā, bet zemnieki nolikti tik stingri zem komisā-

riem un policijas, ka šī pašvaldība pastāv gandrīz tikai

vārda pēc, noteikta pa lielai daļai no vācu lielgruntnie-
cības locekļiem. Pat privāttiesībās zemnieki ir aprobežoti,
kamēr materiālā ziņā tie nospiesti ar augstām rentēm,

kuras netiek noteiktas ne no šķīrēju tiesām, ne no valdī-

bas iestādēm.

Lai paceltu sīkgruntniecības un zemnieku stāvokli, va-

jaga: 1) no jauna pārlūkot visu zemnieku likumdošanu,

atvieglināt kalpu stāvokli, dodot tiem tiesības biedroties

un vienlīdzīgi piedalīties pie pašvaldības; 2) atcelt zem-

nieku lietu komisāru pārraudzību pār pagastu pašval-

dību; 3) pilnīgi pielīdzināt zemniekus tiesībās citām kār-

tām; 4) novērst pārāk augsto rentu spaidus.



VII. Tagadējās tiesu iestādes mūsu guberņās,
kaut būdamas liels solis uz priekšu, salīdzinot ar agrā-
kām, pilnīgi no muižniecības atkarīgajām tiesām, tomēr

nesasniedz savu mērķi tik labi, kā tām būtu iespējams,

ja tās tuvāk pieturētos pie principiem, kas izteikti

1864. g., tiesu iestādes ievedot. Tiesas nav pietiekoši lē-

tas, nav viegli pieejamas, nestāv tautas dzīvei tuvu, jo
nav ievestas zvērināto tiesas, bet tiesneši ir valdības

ierēdņi, kuri nepazīst pietiekoši vietējos apstākļus un

tādēļ bieži ir spiesti skatīties uz lietām ar viņiem vieglāk
pieejamiem vācu uzskatiem. Ar lietām viņi iepazīstas
tikai no tulka nepilnīgiem un bieži nepareiziem paskaid-

rojumiem; pat miertiesneši oficiāli neprot latviešu va-

lodu, un turklāt viņi nav no pašas tautas ievēlēti tiesneši,
kādiem tiem bija jābūt pēc 1864. g. tiesu ustaviem.

Tādēļ: 1) ievedamas zvērināto tiesas; 2) tiesnešiem

jāprot vietējā valoda un jāpazīst vietējie apstākļi; 3) pu-

sēm jādod tiesība pasniegt tiesai izskaidrojumus vietējā
valodā; 4) miertiesnešiem jābūt ievēlamiem no visu

kārtu locekļiem ar vispārīgu tiešu un aizklātu balsošanu.

VIII. Lai novērstu dzīves traucējumus pilsētās
un, vēl sevišķi, lai darītu uz visiem laikiem neiespējamu
dziļi nožēlojamo un nosodāmo rīcību, kurai krita par

upuri tik daudz cilvēku dzīvību Rīgā janvāra mēnesī,
tad būtu visām šķirām, arī strādniekiem, jādod
vienlīdzība likuma priekšā, jāatceļ aizliegumi sapulcēties
un kopīgi apspriest savas vajadzības, kā arī jādod visas

likumiskas privāttiesības, to starpā tiesība atstāties no

darba, lai aizstāvētu savas intereses.

Šai nolūkā: 1) jādod strādniekiem vienādas tiesības

ar citām šķirām; 2) īpaši jādod sapulču un biedrošanās

tiesība; 3) jāatceļ aizliegums streikot; 4) pilsētu policija

jānodod pilsētu pašvaldības iestāžu rīcībā.

Visus uzrādītos trūkumus un šķēršļus mūsu saimnie-

ciskai labklājībai un dzīves atjaunošanai spēs novērst

vienīgi Jūsu Majestātes reskriptā uz iekšlietu ministra

vārdu no 18. febr. 1905. g. minētie nopelniem bagātie,
ar tautas uzticību veltītie un no iedzīvotājiem
ievēlētie ļaudis, kuri piedalīsies likumu iepriekšējā
izstrādāšanā un apspriešanā. Tādēļ mēs ieskatām par vie-

nīgo līdzekli dzīvi atjaunot un normālu kārtību nodibināt,

ka tiktu sasaukta satversmes sapulce (Учреди-
тельное собрание) no tautas izvēlētiem aizstāvjiem uz

vispārējas, tiešas un aizklātas balsošanas pamata.»
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MOROZOVAS PILĪ PIE ZEMSTU UN PILSĒTU

DARBINIEKIEM

I

Grezna iela Maskavas lepnākā iecirknī. Grezna pils,
kura diezgan manāmi grib izrādīt īpašnieka miljonu ba-

gātību. Grezni ļaudis tur sabrauc pulkiem — Morozova

devusi savu skaisto, balto, lielo koncertzāli «tautas priekš-

stāvjiem», kur apspriest tautas vajadzības. Varvara

Aļeksejevna ir liberāla kundze, viņa pirmā brīvības un

sajūsmības laikā savas telpas bija ļāvusi visām tautas

sapulcēm, un tad arī bija nākusi tik dažāda un savāda

tauta, visādi sociālisti, revolucionāri un pat sociāldemo-

krāti, kuri runājuši tik savādas un pārmērīgas runas un

pīpējuši tik lētu tabaku, ka Varvarai Aļeksejevnai nelabi

meties. Viņa tādai tautai tagad vairs vietas nedod savā

pilī, bet tikai savās milzīgās fabrikas darbnīcās; pilī tiek

tikai aicināti «tautas priekšstāvji» ar smalkām dzīves

ierašām un bez pārmērībām, tādi taisni ir zemstu un pil-
sētu sabiedriskie darbinieki, kuri agrāk, kad Krievijā
vēl nebija nekādu pilsonisku partiju, saucās kopnosau-
kumā «эемцы» — zemstenieki.

Zemstu sabiedriskie darbinieki ir krievu liberālās vai,
kā viņi paši saucas — demokrātiskās inteliģences zieds,

izglītoti, attīstīti ļaudis ar brīvprātīgiem, humāniem cil-

vēku mīļotāju uzskatiem, labām sirdīm, veselu prātu, zie-

došu garu un — miesām; stalti stāvi, reti, reti kur kāds

novārdzis, savām smalkām, mīkstām rokām viņi raksta

smalkas, mīkstas rezolūcijas, viņi nevienam negrib pāri
darīt, nevienu aizskart, ne ar savām rezolūcijām, ne ar

savām spīdošām runām. Viņi īstenībā ir liberāļi; ja ska-

tās pēc tām šķirām, pie kurām šie kungi pieder: tie ir

vai nu bagāti, bet attīstīti muižu īpašnieki, izglītoti fab-

rikanti ar eiropisku civilizāciju, tirgotāji un baņķieri,

namu īpašnieki, kuri «sekojuši t. s. laika garam», vai

pārtikuši advokāti, inženieri, ārsti, ierēdņi zemstu iestā-
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dēs, literāti, kuri, taisnību sakot, paši nekādu trūkumu

necieš, bet tikai kā cilvēkmīļotāji cieš līdzi īstajiem

«trūkumcietējiem un sērdieņiem».
Tomēr arī šie kungi paši nebūt nav mierā ar veco

kārtību, viņiem ir daudz iemeslu vēlēties, ka tā tiktu

pārgrozīta tādā kārtā, ka viņiem būtu dzīve vēl ērtāka,
ka birokrātija ar savu aizbildnības kāri neierobežotu viņu
atklāto sabiedrisko darbību, neiemaisītos viņu veikaliskos

uzņēmumos un atļautu viņiem kā izglītotiem ļaudīm no-

teicēju vietu valsts dzīvē, kura būtu piemērota viņu stā-

voklim un spējām. Viņi tātad aizstāv visas 17. oktobrī

pasludinātās, bet no tautas jau daudz agrāk izkarotās un

dzīvē lietotās brīvības, kā vārda, sapulču un biedrību brī-

vību un personas neaizskaramību, bet viņi baidās, ka tikai

šīs labās brīvības netiktu velti valkātas no neizglītotās tau-

tas, ka tikai tauta nesaprastu ļaunā nozīmē brīvību un

neatļautu sev kādas pārmērības. Pārmērība un nepieklā-

jība ir tas, kas liberāļiem visvairāk riebjas. Visvairāk

viņi baidās par to, ka netiktu pārprasta streiku brīvība:

lai nu jau arī strādnieki atstātos no darba, arī kopīgi,
lielā pulkā, bet kad tik viņi, no dieva puses, dotu brīvību

tālāk strādāt tiem, kas nevēlas piedalīties pie streika,
t. i., vienkārši sakot, streiklaužiem; kad tik streikotāji

nepieļautu pret tiem nekādus varas darbus, pret streik-

laužiem jāizturoties tik pieklājīgi un saudzīgi, ka ne-

drīkstot uz tiem ne greizi paskatīties, ne nicinoši no-

spļauties, — tas jau būtu varas darbs, kad viņus kauni-

nātu par biedru atstāšanu un nodošanu. Vispirms

pieklājība — ir liberāļu devīze — un tad veikals.

Liberālā inteliģence ir jau daudz radikālāka, viņai
nav jābaidās tik daudz no brīvību nelieti valkāšanas no

strādnieku puses; viņa liek pārgrozītā valsts kārtībā vis-

labākās cerības uz valdošām vietām administrācijā, kur

līdz šim bija neapdāvinātas personas, kuras tikai prata

labi līst. Šai inteliģencei būtu gan patīkamas cenza vēlē-

šanas, kur ievērots mantas un izglītības stāvoklis, bet

daudz nekas viņai nav pretī arī pret pilnīgi demokrātisku

konstitūciju: gan jau viņi ar savām zināšanām un dāva-

nām dabūs sev piemērotas vietas. Liberāļi inteliģenti nav

vienpusīgi un nepielaidīgi, viņi prot piemēroties apstāk-

ļiem un satikt un izlīgt ar visādiem ļaudīm. Stingras pro-

grammas viņiem nav, to viņi atzīst par pedantiju un vien-

pusību; arī, kad liberāļiem būs jau pilnīgi nodibinājušas

partijas, arī tad pārāk stingru programmu tie neturēs,



lai varētu ievērot apstākļus un pakāpties vai soli uz

priekšu vai atpakaļ, kā kuru reiz vajadzēs.
Ari šoreiz zemstu un pilsētu darbinieku kongresā libe-

rāļi būtu ļoti labprāt līguši ar to, kas neuzstāda pārmērī-

gas prasības un sola atkal mieru un kārtību, bez ārkār-

tējiem soļiem, kas pārāk strauji un dziļi satricina dzīves

pamatus. Vislabāk būtu līguši ar grāfu Viti, kurš ir veikls

kompromisa vīrs un pretinieks visādām pārmērībām, tik-

lab reakcionārām, kuras ar asinīm gribētu aizskalot pro-

jām visas iegūtās pilsoņu brīvības, kā arī revolucionā-

rām, kuras līdz pašam pamatam gribētu pārvērst visas

valsts un sabiedrības dzīvi. Reakcionāri šie kungi nav,

bet arī ne revolucionāri, ne republikāņi, to viņi šinī kon-

gresā atkārtoja reižu reizēm; gan viņi ar laipnu prātu

izteica savu cienību pret brīvības cienītājiem un savu

līdzjūtību sociāldemokrātijai, viņas noteiktai programmai
un sparīgai un tālredzīgai taktikai, pat «roku rokā iet»

daži bija ar mieru, bet paši viņi nav un nebūs revolucio-

nāri, arī tad ne, kad atzīst, ka vieniem viņiem nav liels

sabiedrisks spēks, bet tikai morālisks.

Lai varētu noslēgt veikalu ar grāfu Viti, liberāļi sa-

ņēma visu savu veiklību, diplomātiju, smalkjūtību un pie-
laidību un uzstādīja prasības, kuru mērauklu grūti nāk-

tos vairs pārspēt. Viņi bija pašā labākā garastāvoklī, kur

ar laipnību cerēja visu panākt, kad no ārienes nāca ne-

laipns uzsauciens bez kādas saticības un smalkjūtības no

tās pašas tautas, priekš kuras vien viņi rūpējās, lai sa-

gādātu tai mierīgu un laimīgu dzīvi. Tie bija ļaunie so-

ciāldemokrāti, kuri stāvokļa ieņemšanu pret Viti nosauca

rupjos vārdos par «andeli» un draudēja izjaukt katru

kaulēšanos un tautas tiesības pārdošanu par lēcu virumu.

No otras puses atkal Vites piekritēji brīdināt brīdināja

paceltiem rādītāju pirkstiem, lai, no dieva puses, liberāļi

neprasot pārmērīgas lietas, lai paciešoties un gaidot, gan

Vite pats došot. Ko bija darīt nelaimīgiem liberāļiem

cilvēkmīļotājiem?
Šodien pat, kad rakstu šīs rindiņas, «Novoje Vremja»

atkal brīdina kādu valdības vīru vārdā no pārmērībām:
valdība gan piekrītot rezolūcijas prasībām, bet darīt nekā

nevarot, lai «bruņojoties ar pacietību». Ak, tās bruņas
sen cauras, ir citas, labākas bruņas.
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KAS IR SATVERSME?

«Kas ir satversme valstij? Kāds viņas kodols? Par

viņu runā tagad katrs no rīta līdz vakaram, visās avīzēs,

visās biedrībās, visur par viņu vien interesējas. Un, ne-

skatot uz to, ja vien uzstāda nopietni jautājumu par

viņas kodolu un būtni, par viņas jēdzienu, tad jābaidās,
ka no visiem, kas par viņu runā, pietiekošu atbildi spēs
dot tikai nedaudzi,» tā saka kāds pazīstams politiķis itin

pareizi un dod savu atbildi uz šo jautājumu, kurš ieviļ-

ņojis arī mūsu klusākās malas. Sekosim šim paskaidroju-

mam, tas ir īss, bet skaidrs un aptverošs.
Daudzi griezīsies pie valsts likumu grāmatām un lū-

kos tanīs atrast atbildi uz jautājumu, kas ir valsts sa-

tversme.

Bet tūlīt būs visiem redzams, ka tur nav atrodama

atbilde uz mūsu jautājumu. Jo tas, kas rakstīts valsts

pamatlikumu grāmatās, ir tikai vienas zināmas valsts sa-

tversme un nevar dot atbildi uz jautājumu, kas ir pašas
satversmes būtne un jēdziens.

Ja šo jautājumu liek priekšā tieslietu pratējam, juris-
tam, viņš atbildēs apmēram tā: «Konstitūcija (valsts sa-

tversme) ir līgums, kuru slēgušas savā starpā augstākā
valsts vara un tauta un kurš nosaka pamatus likuma do-

šanai un zemes pārvaldīšanai.» Bet, tā kā pastāv republi-
kāniskas konstitūcijas, tad atbilde tiks varbūt dota vēl

vairāk vispārējos teicienos, piemēram: «Konstitūcija ir

kādā zemē pasludinātais pamatlikums, kurš nosaka tautu

sabiedrisku tiesību nokārtošanu jeb organizāciju.»
Bet visas šādas un tām līdzīgas formālas tiesiskas jeb

juridiskas atbildes tikpat tālu nost no īstās atbildes uz

mūsu jautājumu kā likumu grāmatās dotie nosacījumi, jo

viņas dod tikai ārēju aprakstu par to, kā parādās satver-

smes un kādus nolūkus viņas grib sasniegt, bet neaizrāda
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uz to, kas viņas īsti ir pēc savas būtnes. Sīs atbildes dod

pamatojumus, aprāda tās zīmes, pēc kurām tiesiski var

pazīt konstitūcijas jeb satversmes, bet nerunā par šādu

satversmju kodolu. Tādas atbildes atstāj mūs nezināšanā

par to, vai kāda zināma satversme laba vai nelaba, vai

tā vispār iespējama vai neiespējama, vai tai ilgs mūžs

būs vai ne. Viss tas ir izzināms tikai no pašas satversmes

kodola un būtnes. Vispirms ir nepieciešami, ka mēs sa-

protam vispār satversmes būtni, lai tad varētu nojēgt,
vai kāda zināma satversme saskan ar šo būtni un vai,
atkarībā no šādas saskaņas vai nesaskaņas, būs dzīvotāja
vai nebūs. Par visu, kā teikts, mūs atstāj pilnīgā nezinā-

šanā minētā tiesiskā atbilde; tas ir gluži ārējs paskaidro-

jums, kurš var tikt attiecināts uz katra papīra loksni, kas

parakstīta no tautas vai no tautas un karaļa un nosaukta

par satversmi, nemaz nelūkojoties uz šīs papīra loksnes

saturu. Satversmes jēdziens — tas ir galvenais avots, no

kura izverd visas satversmes māksla un gudrība it kā

pati no sevis, par to katrs varēs pārliecināties, tiklīdz pār-
iesim uz šo jēdzienu.

Jautājums ir: Kas ir satversme, kāda viņas būtne un

jēdziens? Lai dabūtu atbildi, mums jāmeklē tādi līdzekļi,

pie kādiem vispār jāgriežas, kad grib iegūt pareizu uz-

skatu uz kaut kādu parādību. Līdzeklis ļoti vienkāršs.

Jāsalīdzina tās parādības, kuru jēdzienu grib dabūt, ar

citām viņām līdzīgām parādībām un tad jānotver un jā-

apzīmē skaidri un noteikti viss, ar ko atšķiras šīs parā-
dības vienas no otrām.

Izlietojot šādu līdzekli jeb metodi mūsu gadījumā, jā-

jautā, ar ko atšķiras viens no otra satversme un likums?

Abiem, satversmei un likumam, ir acīmredzot daudz

kopēja. Satversmei vajaga būt likuma spēkam, tātad vi-

ņai vajaga būt arī likumam. Bet viņa nevar būt tikai

likums vien, viņai jābūt vairāk un plašākai. Tātad ir zi-

nāma atšķirība. Ka tiešām pastāv tāda atšķirība, ka sa-

tversmei vajaga būt ne vien likumam, bet kaut kam vai-

rākām, tas parādās daudzos apstākļos.

Neviens, piemēram, nekurn, kad tiek izdoti jauni
likumi. Katrs zina, ka katru gadu ir nepieciešama lielāka

vai mazāka skaita likumu izdošana. Un taču neviens li-

kums netiek pasludināts tāds, kurš šādā vai tādā kārtā

nepārgrozītu līdz tam pastāvošo likumisko kārtību. Jo,

kad jaunais likums neizdarītu zināmas pārmaiņas agn-

kos likumos, tad būtu lieki viņu izdot. Tātad likumu pār-
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grozīšana neizliekas nevienam par nepielaižamu, taisni

otrādi, viņā ierauga valdības tiešu uzdevumu. Bet, ja
kāds grib pārgrozīt valsts satversmi, tad paceļas balsis,
kas kliedz par briesmām visai valstij. Kā izskaidrojama
tāda savāda, nevienāda izturēšanās? — Visādā ziņā šāda

nevienāda izturēšanās gluži nenoliedzama, un dažās sa-

tversmēs tieši teikts: «Konstitūcija nevar tikt pārgro-
zīta.» Citur atkal noteikts, ka valsts satversme var tikt

grozīta tikai tad, ja tam par labu izsakās nevis parastais
balsu vairums likumdošanas sapulcē, tautas vietnieku

namā, bet 2/з balsu. Citās satversmēs atkal nosacījums

tāds, ka izdarīt pārgrozījumus satversmē nav tiesības

likumdošanas sapulcei pat ne kopā ar valdību, bet, ja
nodomāts kāds pārgrozījums, tad priekš tā jāsasauc se-

višķa jauna tautas izvēlēto sapulce, kurai vienai pienā-
kas nolemt par vienu vai otru priekšlikumu, kā pārgro-
zīt valsts satversmes nosacījumus.

No visa tā redzams, ka tautas ieskata satversmi par
svētāku, negrozāmāku, augstāku nekā vienkāršie likumi.

Mēs nu atgriežamies atkal pie sava jautājuma: ar ko

izšķiras satversme no vienkārša likuma?

Uz to mēdz atbildēt, ka satversme nav tikai likums, kā

kurš katrs cits, bet kādas zemes pamatlikums. Tādā at-

bildē jau atrodas, kaut arī neskaidros teicienos, taču pa-

tiesība. Bet izteiksmes neskaidrā forma maz mums palīdz,

jo ceļas tūdaļ jauns jautājums: ar ko tad izšķiras vien-

kāršs likums no pamata likuma? Tātad mēs tikpat tāli, cik

bijām, tikai mums jauns jēdziens «pamata likums», ar

kuru mēs arī nekā nevaram iesākt, kamēr nevarēsim no-

teikt starpību starp pamata likumu un vienkāršu likumu.

Kāds nu jēdziens ir izteikts vārdos «pamata likums»?

Jeb labāk izteiksim savu jautājumu tā: «ar ko vajadzētu
pamata likumam atšķirties no kaut kāda cita likuma, lai

viņš pelnītu savu nosaukumu?» Pamata likumam vajadzētu
būt 1) dziļākam likumam nekā vienkāršais likums, uz to

aizrāda viņa nosaukums: pamata likums, 2) viņam jābūt

par pamatu citiem likumiem jeb, citiem vārdiem: viņam

kā citu likumu pirmavotam pastāvīgi vajaga darboties

viņos vai ar viņu palīdzību, 3) katra parādība, kurai ir no-

teikts pamats, nevar būt pēc iegribas drīz vienāda, drīz

otrāda, viņai jābūt taisni tādai, kāda viņa ir, — pārgro-
zību nepielaiž viņas pamats. Tikai parādība, kurai nav pa-

mata, kura tātad ir padota gadījumiem, var būt drīz vie-

nāda, drīz otrāda. Piemēram, zvaigznes kustas zināmā
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veidā. Šī kustība nevar būt bez pamata un noteikta vir-

ziena. Šai kustībai nu var būt kāds noteikts pamats, vir-

ziens, jeb arī tā var būt bez pamata un noteikta virziena.

Ja kustība bez pamata virziena, tad viņa atkarājas no ga-

dījuma un katru acumirkli var pārgrozīties. — Bet, ja šīs

kustības pamatā ir kāds spēks — dabas zinātnieki sauc to

par saules pievilkšanas spēku —, tad ar to jau ir teikts,

ka šī planētu kustība ir cēloniska un dibināta uz tāda pa-

mata, kāds ir saules pievilkšanas spēks, un ka citādai būt,

nekā šī kustība tagad ir, viņai nemaz nav iespējams. Tādā

kārtā ar noģidumu par pamatu vai cēloni ir jau saistīta

ideja par kādu vadošu nepieciešamību vai pastāvīgi dar-

bojošos, virzinošu spēku, kurš neizbēgami, nepieciešami

padara kādu parādību par to, kāda viņa ir.

Tātad, ja satversme ir kādas zemes pamata likums, tad

viņai vajaga būt — še mums pirmo reizi parādās īstās

atbildes atspīdums, — tad viņai vajaga būt, kā nupat iz-

skaidrojām, virzinošam, pastāvīgi darbīgam spēkam, kurš

neizbēgami padara visus citus valstī izdodamos likumus

un rīkojumus par to, kas viņi ir, tā ka citādi tie nemaz

nevarētu būt. Bet vai nu valstī kaut kas tamlīdzīgs ir —

ar šo jautājumu mēs aizvien vairāk tuvojamies savam

mērķim — vai ir valstī kāds zināms virzinošs spēks vai

cēlons, kurš dara iespaidu uz visiem valstī izdodamiem

likumiem tādā mērā, ka tie savā ziņā ir neizbēgamas šā

spēka sekas un nevar būt nemaz citādi, nekā tie patie-
sībā ir?

Tiešām ir tāds cēlons vai spēks, — tas nav cits nekas

kā kādā valstī faktiski pastāvošo sabiedrisko spēku sav-

starpēja attiecība.

Šīs reālās spēku attiecības, kuras pastāv katrā sabied-

rībā, ir tas pastāvīgi darbīgais, virzinošais spēks, kurš no-

saka visus likumus un visus tiesiskus iekārtojumus kādā

valstī, tā ka galvenās lietās tie nevar būt citādi, nekā

tie ir.

Lūkosim to pierādīt ar kādu piemēru iz dzīves. Tiesa,

tādā kārtā, kādā piemēru pievedīsim, viņš ir neiespējams.
Bet tālāk šinī rakstā izskaidrosies, ka tāds piemērs gan ir

iespējams, tikai drusku citādā kārtā, — un galvenais jau-

tājums nebūt nav, vai mūsu piemērs var tikt dzīvē izvests,

vai viņš iespējams, bet tikai tas, ko mēs no viņa varam

mācīties, izpētot to parādību dabu, kādu mēs atrastu, ja

mūsu piemērs taptu par reālu faktu.



383

Likumiskā valstī, teiksim Prūsijā, kā zināms, likuma

spēks ir tikai tam, kas ir izsludināts likumu krājumā. Li-

kumu teksts tiek drukāts valsts drukātavā. Oriģinālraksti
no likumiem tiek glabāti valsts arhīvos, drukātas likum-

grāmatas citos arhīvos, bibliotēkās un grāmatpārdotavās.
Lai nu iedomājamies, ka izcēlies Prūsijā lielisks uguns-

grēks, kas aprijis visus arhīvus, bibliotēkas, pārdotavas
visā valstī, ka tur nebūtu atrodams vairs neviens eksem-

plārs drukātu likumu. Zeme caur tādu nelaimes gadījumu
būtu pazaudējusi visus savus likumus, un viņai neatliktu

cits nekas pāri, kā izdot sev jaunus likumus. Vai nu būtu

iespējams, ka jaunus likumus varētu izdot gluži patvaļīgi

pēc viena otra gribas? Palūkosim.

Varbūt kāds prūsis teiktu, mums nevajaga nekādu

priekšrocību, nevienam lai nav pārmērīgas tiesības. Uz

to būtu atbilde īsa: lai arī tanīs likumos nav nekam ne-

kāda priekšrocība, bet patiesībā pastāv karaspēks, kurš

klausa birokrātijai, pastāv tiesneši, kuri lemj tiesu viņu
vārdā, pastāv ierēdņi, kuri izpilda viņu pavēles. Tas ir

faktiskais spēks, un tas ievedīs tādu kārtību, kādu tam ir

pa spēkam uzturēt. — Tātad, kā redzam, birokrātija, kurai

klausa armija, ir daļa no — satversmes.

Citi varētu runāt tā — mūs, prūšu, ir 18 miljoni (tas
bija 60. gados). Šo 18 miljonu starpā ir tikai maza daļa
dzimtu muižnieku — lielgruntnieku, tādēļ mēs nesapro-

tam, kādēļ tiem lai būtu tāds liels iespaids, kāds kopā
visiem pārējiem 18 miljoniem. Kādēļ viņiem ir kāds

kungu nams, likumdošanas iestāde, kura var pārraudzīt
un atmest visus likumus, kuri ir izdoti no visas tautas

izvēlētiem vietniekiem. Teiksim, daži tā runā un vēl pie-
metina: «Mēs esam visi kungi un negribam nekādas kungu

sevišķas palātas.»

Uz to muižnieki, protams, nevarētu pret tādiem ļaudīm
raidīt savus zemniekus, būtu pašiem no tiem jāgaiņās, bet

turpretī dzimtmuižnieki — lielgruntnieki vienmēr atraduši

lielu atspaidu pie galma, kurš var viņiem par labu likt iz-

braukt no noliktavām artilērijai; tas viņiem izdarāms tik-

pat viegli, it kā šādi līdzekļi atrastos viņiem pašiem rokās.

Tātad redzams, ka muižniecība, kurai ir iespaids uz galmu

un viņa līdzekļiem, ir daļa no satversmes.

Ņemsim tagad pretējo piemēru: teiksim, ka galms un

muižniecība norunājuši atkal ievest viduslaiku cunftu

iekārtojumu un turklāt ne vien priekš sīkrūpniecības, ko

vairākkārt mēģinājuši darīt, bet cunftes tādā pat veidā kā



384

viduslaikos, t. i., priekš visas rūpniecības vispār, tātad ari

priekš fabriku lielrūpniecības un ražošanas ar mašīnu pa-
līdzību. Visiem zināms, ka pie viduslaiku cunftu kārtības

kapitālisma augšana bij neiespējama un nav domājama
lielražošana, īsti ražošana ar mašīnu palīdzību, jo priekš
visām, pat radnieciskām darbu nozarēm bija noteikti liku-

miski aprobežojumi, tā ka nevienam amatniekam nebij
tiesības savienot iekš sevis divus tādus amatus. Štukatūr-

niekam, piemēram, nebija brīv aizķitēt šķirbas, tas bija
cita amatnieka darbs, starp kalējiem un atslēdzniekiem

tika vestas bezgalīgas ķildas par viņu amatu robežām, tap-
sētājs nedrīkstēja ņemt darbā krāsotāju. Bez tam cunftu

sistēma likumdošanas ceļā nosacīja to ražojumu dau-

dzumu, kādu bij brīv izgatavot un pārdot vienam amatnie-

kam. Šāds mērķis tika panākts ar to, ka katrā amatā meis-

tariem atļāva darbināt tikai līdzīgu, likumā noteiktu skaitu

strādnieku.

Katrs redzēs, ka jau aiz šiem diviem iemesliem mašīn-

rūpnieciba pie cunftu sistēmas nevarētu pastāvēt nevienas

dienas, jo viņa prasa, vispirms, visdažādāko darbu nozaru

savienošanu viena un tā paša uzņēmuma un kapitāla ro-

kās, otrkārt — ražošanu lielumā un brīvu sacensību, t. i.,

gluži neaprobežotu darbaspēka izlietošanu.

Kas gan notiktu, ja, neskatoties uz visu to, tomēr muiž-

niecība un galms gribētu ievest dzīvē atkal cunftes?

Visi lielie kokvilnas, zīda, vilnas v. c. fabrikanti slēgtu
savas fabrikas un atlaistu strādniekus, to pašu būtu pie-
spiestas darīt arī dzelzceļa biedrības, jo trūktu preču pār-
vešanai, visa tirdzniecība un rūpniecība būtu beigtas. Arī

daudzi amatnieki būtu piespiesti atlaist savus zeļļus, citi

darītu to no laba prāta, jo nebūtu darba. Viss šis lielais

ļaužu pūlis saplūstu uz ielām, prasīdams pēc darba un mai-

zes, un aiz viņiem stāvētu un uzbudinātu viņus ar savu

iespaidu, iedūšinātu ar savu svaru un pabalstītu saviem

līdzekļiem lielā buržuāzija; cīņa, kas izceltos tādā kārtā,
nekad nevarētu nobeigties ar karaspēka uzvaru. Tātad re-

dzam, ka šie kungi — fabrikanti — ir arī daļa no satver-

smes.

ledomāsimies tagad, ka valdība gribētu ievest tādus

nosacījumus likumā, kas atnestu lielus zaudējumus baņ-

ķieriem. Teiksim, valdība pasludinātu, ka valstsbanka nav

priekš tam, lai tā, kā tagad, vēl vairāk palētinātu kredītu

lielajiem baņķieriem un lielkapitālistiem, kuriem arī bez

tam ir jau lēts, viegli pieejams kredīts, jo viņiem katrs
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labprāt aizdod savu naudu; kuriem ir lieli naudas līdzekļi
un kuri var vienīgi ar savu vārdu parakstu izdarīt dis-

kontu bankā, t. i., dabūt samaksu no saviem parādniekiem.
Valdība pasludinātu, ka valstsbanka pastāv priekš tam, lai

aizdotu naudu, t. i., dotu kredītu, nabagajiem un vidus-

šķiru ļaudīm, un tādēļ nodomāts iekārtot bankas darbību

tā, ka viņa sasniegtu taisni šādu mērķi. Vai gan izdotos

izvest tādus nodomus?

Protams, ka nekādu dumpi baņķieri nesaceltu, un tomēr

mūslaiku valdības to neuzdrošinātos darīt. Valdībai palai-
kam vajaga tik lielu naudas summu, ka viņa neiedrošinā-

jās to sadabūt ar jaunu nodokļu uzlikšanu. Tādās reizēs

viņa izpalldzas ar aplinkiem un tērē savus nākošos ienā-

kumus vai, citiem vārdiem: izdara aizņēmumus un izlaiž

viņu nodrošināšanas dēļ valsts vērtspapīrus. Te viņai va-

jadzīgi baņķieri. Taisnība, ar laiku lielākā daļa no šiem

vērtspapīriem atkal nāk turīgo šķiru un sīko kapitālistu
rokās, bet priekš tā vajadzīgs laiks, un reizēm ļoti daudz

laika.

Valdībai turpretī nauda vajadzīga uz reizi un ātrā

laikā. Tādēļ viņai vajadzīgi vidutāji, kuri spētu aizdot

visu prasāmo summu uz reizi un uzņemtos pienākumu iz-

platīt publikā no viņas saņemtos valsts vērtspapīrus; par

to baņķieri dabū kā peļņas tiesu starpību pie kursa cel-

šanās, kas tiek panākts māksliskā ceļā. Šādi vidutāji ir

baņķieri, ar kuriem valdībai nav izdevīgi naidoties, kā

nupat izskaidrojām. Tātad redzam, ka baņķieri un birža —

ir daļa no satversmes.

ledomāsimies vēl, ka valdība, piemēram, vēlētos izdot

tādus bargus soda likumus, kādi ir Ķīnā. Arī tāds likums

nevarētu tikt izvests kultūras valstī, pret to saceltos visa

atklātība ar saviem uzskatiem. Visa inteliģence, pat visi

ierēdņi, jā, pat slepenpadomnieki, galu galā arī augšnama

locekļi, arī tie būtu pretī. Kā redzams, atklātības apziņa,

vispārējā, sabiedriskā kultūra — arī tā zināmā mērā ir

daļa no konstitūcijas.

Pieņemsim tādu gadījumu, ka gribētu apmierināt rriuiž-

niecību, baņķierus, lielos rūpniekus un kapitālistus, bet

atņemtu mazpilsonībai un strādniekiem viņu politisko brī-

vību, vai tas būtu iespējams? Protams, būtu iespējams, bet

tikai uz laiku. Ka tas ir iespējams, tas ir izrādījies, un

vēlāk būs vēl par to runa.

Bet nu iedomāsimies, ka mazpilsoņiem un strādnie-

kiem gribētu atņemt ne vien politisko, bet arī personisko
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brīvību, t. i., pasludinātu viņus par nebrīviem ļaudīm, par

klausībniekiem, kā tas bija necik sen atpakaļ. Vai tas būtu

iespējams? Nē, pat tad ne, ja uz to savienotos visi spēki

valstī, muižniecība, galms un lielburžuāzija jeb lielpilso-
nība. Tādā gadījumā katrs teiktu: labāk ietu nāvē nekā

tādā dzīvē! Ja lielrūpnieki arī neslēgtu savas fabrikas, tās

tomēr apstātos; mazpilsoņi piebiedrotos, un viņu kopējo

pretošanos nāktos grūti nomākt. Zināms, izņēmuma gadī-
jumos arī še ir dala no satversmes.

Tādā kārtā mēs redzējām, kas ir kādas zemes satver-

sme: tā ir kādā zemē faktiski pastāvošo sabiedrisku spēku
attiecība.

Kā nu saskan šāds uzskats ar to, ko parasti mēdz saukt

par satversmi, par tiesisku valsts satversmi? Šo faktiski

pastāvošo sabiedrisko spēku attiecības tiek sarakstītas pa-

pīrā, viņas tiek rakstā izteiktas, attēlotas, un tādā jaunā,
rakstītā veidā satversme parādās ne vien vairs kā reāla

sabiedrisku spēku attiecība kā agrāk, bet top jau par tie-

sību, par tiesisku iestādījumu, kuriem uzbrukt aizliedz ar

soda piedraudējumiem.

Tagad" top pats par sevi saprotams, kādā kārtā tiek

izdarīta šo reālo sabiedrisko spēku attiecību pārrakstīšana

uz papīra, ar ko tiek reālās attiecības pārvērstas par tie-

siskām. Uz papīra netop rakstīts: tādi un tādi fabrikanti,

baņķieri, muižnieki v. t. t. ir satversmes daļas, tas tiek

izteikts daudz smalkākā kārtā.

Ja, piemēram, grib iekārtot tā, ka nedaudzi lielrūpnieki

un lielnaudnieki varētu lietot lielākas tiesības nekā visi

pilsoņi, strādnieki un zemnieki kopā ņemti, tad baidīsies

to izlaist tik atklātā, kailā valodā. Šinī nolūkā turpretī iz-

dos likumu, kurš, kā prūšu vēlēšanas likums no 1849. gada,
ievedīs treju klašu jeb šķiru vēlēšanas kārtību, pēc kuras

visi vēlētāji top iedalīti trijās šķirās samērā ar maksā-

jamo nodokļu lielumu, kas savukārt atkal atkarājas no

viņu turības pakāpes.

Pēc oficiālajiem sarakstiem 1849. g., kad Prūsijā tika

izdots likums par trejklašu vēlēšanu, visu pirmvēlētāju

skaitījās — 3 255 600, kuri trejās klasēs sadalījās šādi:

Pie 1. klases visā Prūsijā piederēja 153 808 vēlētāji.

„
2.

„ „ „ „
'409 945 r,

„
3.

„ „ „ „
2 691 950

„

No šiem skaitļiem redzams, ka 153808 ļoti bagātiem

vēlētājiem Prūsijā ir tikpat daudz politisku tiesību, cik
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2 691 950 pilsoņiem, strādniekiem un zemniekiem visiem

kopā; tālāk, ka šiem 153 808 ļoti bagātiem ļaudīm kopā ar

409 945 vidēji bagātiem ļaudīm ir divreiz tik daudz poli-
tisku tiesību nekā visiem pārējiem valsts iedzīvotājiem

kopā. Te skaidri redzam, ka tādā kārtā iegūst to pašu iz-

nākumu, it kā satversmē būtu ierakstīts šāds atklāts, ne-

apsegts nosacījums: bagātiem tiek dotas 17 reiz lielākas

politiskas tiesības nekā citiem pilsoņiem jeb — tas būtu

tas pats — vienam bagātniekam tikpat daudz, cik citiem

17 pilsoņiem kopā.
Līdz 1849. gada likumam par trejklasu vēlēšanas kār-

tību ar 8. aprīļa 1848. g. likumu ievesta vispārēja vēlē-

šanas tiesība, kura atzina, ka katram pilsonim, vai nu viņš

bagāts, vai nabags, ir līdzīga vēlēšanas tiesība, tātad arī

līdzīga tiesība uz valsts gribas un mērķu noteikšanu. Se

ir piemērs, par ko augšāk bij runa, ka atņemt mazpilso-
ņiem un strādniekiem viņu politiskās tiesības diemžēl ir

diezgan viegla lieta, kā tas notika 1849. gadā, ja vien tiem

neatņem taisni dzīvību, personisku brīvību, īpašumu. Ar

vieglu sirdi tie taču atļāva sev 1849. g. atņemt vispārējo
vēlēšanas tiesību, kas bija tik grūti iekarota 1848. gadā.

Aplūkosim vēl to pašu jautājumu. Ja satversmē grib
ievest nosacījumu, ar kuru nelielam pulciņam dzimtmuiž-

nieku top dotas tikpat daudz politiskas tiesības, cik ir ba-

gātniekiem, vidusturīgiem ļaudīm un neturīgiem, t. i., visu

triju klašu vēlētājiem kopā, visas zemes iedzīvotājiem
kopā, tad to nemūžam neizteiks tik nepieklājīgos iztei-

cienos — jo tas vien par visām reizēm jāpatura omā, ka

viss atklātais ir nepieklājīgs. Tādu atklātu^teicienu vietā

satversmē tiks ierakstīts: no lielgruntniecības priekšstāv-
jiem — ar dažiem nesvarīgiem izņēmumiem — top sastā-

dīts augšnams jeb kungu palāta (likumdevēju iestāde),
kuras atļauja ir nepieciešama pie to spriedumu izvešanas

dzīvē, kurus nosprieduši visas tautas priekšstāvji, t. i.,
tautas vietnieku nams. Tas dod pulciņam dzimtsmuižnieku

tādu politisku varu, kura pārsver vienbalsīgi izteiktu vi-

sas tautas, visu triju klašu vēlētāju vēlēšanos.

Ja grib, lai galmam būtu tikpat daudz un vēl vairāk po-

litisku tiesību nekā visām trim vēlētāju klasēm un dzimts-

muižniekiem kopā, tad tiek Prūsijas satversmē rakstīts

47. §~ kurš skan tā: «Tiesība iecelt visos amatos armijā

pieder karalim,» un § 108.: «Armija nezvēr uzticību sa-

tversmei.» Līdz ar šo pantu tiek uzstādīta teorija, mācība,
kura patiesībā viņā atrod savu pamatojumu; mācība, pēc
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kuras, attiecoties uz armiju, prūšu karalis ieņem gluži sa-

vādāku stāvokli, nekā attiecoties uz citām valsts iestādēm,

ka priekš armijas viņš nav tikai karalis vien, bet kaut kas

gluži sevišķs un noslēpumains, priekš kā jāizdomā īpašs
vārds: Kriegsherr — karakungs. Ne vietnieku namam, ne

tautai nav gar armiju daļas, tiem tikai jādod priekš viņas
nauda. Caur to prūšu karalim ne vien tikpat daudz tie

sību kā visiem zemes iedzīvotājiem kopā, bet 10 reiz

vairāk; tas būtu pat tanī gadījumā, ja visu zemes iedzī-

votāju būtu 10, 20 vai 50 reiz vairāk par armiju. Cēlons

tādai parādībai ir diezgan vienkāršs, jo armija ir organi-
zēta; viņa atrodas pastāvīgi kopā, labi iedīdīta jeb discip-

linēta; katrā acumirklī gatava stāties darbā. Tampretī

spēks, kas ir tautā, kaut gan daudzreiz lielāks, nav orga-

nizēts. Viņas vēlēšanos un gribu, sevišķi viņas sparības
lielumu, ne ikreiz viegli nojēgt no viņas priekšstāvjiem;
neviens pareizi nevar zināt, cik viņam būs biedru. Bez

tam viņai nav organizētu spēka līdzekļu, to svarīgo sa-

tversmes atbalstu, kādi ir armijai, — t. i., lielgabalu. Tie

gan tiek ar viņas naudu ražoti un pastāvīgi pārlaboti ar

tām zināšanām, kuras attīstās pilsoniskā sabiedribā, kā

fizika, tehnika v. t. t. Tie pierāda, cik tālu sabiedrības

spēks virzināja uz priekšu zinātni, tehniku un visādus

darbus un rūpniecības nozares, bet diemžēl še piemēro-

jams Virģilija, romiešu dzejnieka, pants: «Jā, tas ir jūsu
darbs, bet ne priekš jums pašiem.» Mazākais, bet organi-
zētais spēks, kuram šie līdzekļi nāk par labu, tādēļ var

ļoti ilgu laiku valdīt pār neizmērojami lielāku spēku, kurš

nav organizēts.

Mēs līdz šim esam aplūkojuši, kāda starpība starp
abām satversmēm: īsto jeb reālo sabiedrības spēku attie-

cību un neīsto jeb rakstīto satversmi, kuru var izšķirša-
nas dēļ saukt par papīra loksni. Satversme vārda īstajā
nozīmē, kā pats par sevi noprotams, bija katrā laikā kat-

rai zemei, un gluži nepareizas domas, kuras plaši izplatī-

tas, ka satversmes esot tikai jaunlaiku īpatnības; kā kat-

ram ķermenim sava satversme, stipra vai vāja konstitū-

cija, tā arī katrai valstij. Kad ilgi priekš franču revolūci-

jas, absolūtās monarhijas laikā, Luijs XVI (1776.) atcēla

ceļutaisīšanas klaušus, kuri piespieda zemniekus bez kā-

das atlīdzības ierīkot un uzturēt kārtībā visus satiksmes

ceļus, un šo klaušu vietā ieveda sevišķu nodokli, kurš

bija jāmaksā arī muižniekiem, tad franču toreizējais par-

laments (pa lielākai daļai muižniecība) tam pretojās, at-
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saukdamies uz to, ka tauta, t. i., zemnieki, ir apkraujami
klaušiem un nodokļiem pēc patikas, tā esot daļa no kon-

stitūcijas, kuru karalis nevarot pārgrozīt. Šāda satversme

jeb konstitūcija, uz kuru toreiz atsaucās muižnieki, ne-

bija apstiprināta ne caur kādu rakstu, kurā būtu izliktas

iedzīvotāju tiesības un galvenie pārvaldības principi, bet

bija vienkārši viduslaiku Francijas sabiedrisko spēku gru-

pēšanās attēlojums. Zemnieki toreiz tiešām bija tik bez-

spēcīgi, ka viņiem pēc patikas varēja uzlikt nodokļus un

klaušus. Pamatojoties uz sabiedrisko spēku attiecību, kāda

bija toreiz, sāka rīkoties tāpat arī vēlāk, kad spēku attie-

cības bija jau pārgrozījušās. Attiecoties uz t. s. preceden-
tiem, agrākiem gadījumiem, kuriem vēl tagad tik liela

loma Anglijā un bija vēl jo lielāka viduslaikos visās kon-

stitucionālās valstīs. Toreiz faktiski tauta tika apkrauta
ar nastām, un uz tā pamata sāka mācīt, ka viņu var ap-
kraut. No tādām mācībām sastādījās tiesiski paradumi un

vēlāk likumi. Apstākļi, kuri pamatojās uz reālu sabied-

risku spēku attiecībām, tika izlikti rakstos, tā cēlās t. s.

brīvības, priekšrocības, dažādu šķiru, cunftu, pilsētu sta-

tūti v. t. t. Visas šīs parādības, agrāki gadījumi, tiesiski

paradumi, pergamenti, statūti, privilēģijas un priekšrocī-
bas, kopā saņemti, sastādīja kādas zemes satversmi, kas

nebija cits nekas kā naivs izteikums šīs zemes reāliem

pastāvošiem sabiedriskiem spēkiem. Tātad satversme

vārda īstajā nozīmē bijusi katrai zemei katrā laikā. Priekš

jaunākā laika raksturiskas turpretī — un tas ir pastāvīgi
jāpatur atmiņā — ir nevis īstās satversmes, bet rakstī-

tās satversmes, papīra loksnes.

Tiešām, jaunākos laikos visur redzami centieni pēc
rakstītas valsts satversmes, kur būtu izlikti vienā doku-

mentā visi pārvaldības principi un iestādes. Kādēļ cēlās

šādi centieni? Tas atkal svarīgs jautājums, jo vienīgi no

atbildes uz to var izskaidroties, kā jāsastāda satversmes

un kā jāvērtē jau izcēlušās, t. i., var iemācīties konstitu-

cionālo mākslu un gudrību. Mēs tātad jautājam, no kurie-

nes cēlās jaunlaiku centieni radīt valstssatversmi? No ku-

rienes tā varēja celties? Acīm redzot, tikai no tam, ka tādā

zemē sabiedrisko spēku attiecībā izcēlās kādas pārgrozī-
bas. Ja attiecības paliktu nepārgrozījušās kā agrāk, tad

sabiedrībā neceltos vajadzība pēc jaunas satversmes. Kādā

kārtā nu varēja celties šādas pārgrozības kādu sabiedrī-

bas reālo pastāvošo spēku attiecībās?

ledomāsimies kādu viduslaiku valsti, maz apdzīvotu,
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kādas tās toreiz bija gandrīz visas, ar karali un muižnie-

cību, kura valdīja pār zemes lielāko dalu. Tādēļ ka iedzī-

votāju bija maz, ar tirdzniecību un rūpniecību varēja no-

darboties tikai neievērojama iedzīvotāju dala, lielākā dala

bija piespiesta apstrādāt zemi, lai piegādātu vajadzīgās

pārtikas vielas ar zemkopību. Tā kā zeme atradās pa lie-

lai daļai muižnieku rokās, tad iedzīvotāji pie viņiem at-

rada darbu kā klausībnieki, vasaļlēņu ļaudis, cinša mak-

sātāji un rentnieki. Bet vienā lietā visi savādie apstākļi

līdzinājās: viņi darīja iedzīvotājus atkarīgus no muižnie-

cības, piespieda viņus būt par klausībniekiem un viņus
barot un apsargāt pret ienaidniekiem. Kas palika pāri no

zemes ražojumu pārdošanas no muižām, to muižnieki iz-

lietoja savas varas paplašināšanai, ieroču apgādāšanai un

apbruņotu vīru, karaspēka, pieņemšanai un uzturēšanai.

Pret šādu muižniecības varu karalis no savas puses ne-

varēja likt pretī nekādu citu spēku kā vien to pašu muiž-

nieku palīdzību, kuri atsaucās ar labu prātu uz viņa aici-

nājumu — piespiest bija grūti — un pabalstu no nedau-

dzām un ļoti vāji apdzīvotām, gandrīz gluži nesvarīgām
pilsētām. Kāda varēja būt satversme tādā valstī? Viņas
raksturs tiks noteikts no tām sabiedrisko spēku attiecībām,

kuras nupat aplūkojām.

Satversme tādā valstī būs ar šķiru raksturu, muiž-

niecība būs pirmā un visās vietās valdošā šķira. Bez šīs

šķiras karalis nevarēs uzlikt ne mazākā nodokļa; ar muiž-

niecību viņš satiksies kā līdzīgs ar līdzīgu. Taisni tāda

bija satversme Prūsijā un citās Eiropas valstīs viduslaikos.

Bet nu iedomāsimies, ka iedzīvotāju skaits aizvien aug un

aug, rūpniecība un amatniecība sāk uzzelt, radīdamas lab-

vēlīgus apstākļus vēl tāļākai iedzīvotāju skaita augšanai,
kuri pilda pa mazam pilsētas. Kapitāls un nauda sāk lasī-

ties buržuāzijas un pilsētas ģildu rokās. Kas tad gan no-

tiks? Kad vairojas pilsētu iedzīvotāji, kuri no muižniecī-

bas neatkarīgi un kuru intereses daudzējādā ziņā tai pre-

tojas, tad tas vispirms ir ļoti pa rokai karalim. Šāda iedzī-

votāju vairošanās pavairo to personu skaitu, kuras var

nest kara nastu un atrodas karaļa varā. Pilsētniekiem un

amatniekiem ļoti bieži jācieš no muižnieku savstarpējām

ķildām un uzbrukumiem; tirdzniecības un rūpniecības
labā tie vēlas miera, kārtības un likumības ievešanu zemē

un gatavi pabalstīt karali ar naudu un ļaudīm; tā karalis

caur viņu pabalstu dabū iespēju katrā laikā vajadzības

gadījumā sastādīt krietnu karaspēku, kurš daudz pārāks
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par viņa pretnieku muižnieku spēkiem. Tādā reizē karalis

centīsies ierobežot muižnieku varu, atņems viņiem tiesību

vest karu, nopostīs muižnieku pilis, ja tie neievēros ka-

raļa izdotos likumus, un, kad beidzot zemes rūpniecība un

iedzīvotāju naudas līdzekļi pieaugs tik tāļu, ka dos kara-

lim iespēju uzturēt pastāvīgu karaspēku, viņš savus pul-
kus raidīs pret muižnieku priekšstāvju sapulci un ar

Fridriha Lielā vārdiem: «es uzcelšu patvaldību kā vara

klinti» atcels muižniecības priekšrocības un atņems tai

tiesību ņemt nodevas no zemniekiem.

Te redzam, kā līdz ar sabiedrisko spēku attiecību pār-
grozīšanos pārgrozījās arī satversme; izcēlās absolūtā mo-

narhija jeb patvaldība. Karalim nevajaga rakstīt jaunu
satversmi, monarhija ir pārāk praktiska, lai tērētu laiku;
viņas rokās atrodas faktisks, svarīgs ierocis — pastāvīgs
karaspēks, kurš ir īstā sabiedrības satversme. Muižniecība,

atbīdīta pie malas, nespēja vairs sacensties ar karali, un

tai jau vajadzēja atsacīties no patstāvīga karaspēka. Muiž-

niecība aizmirsa savu ienaidu pret karali, aizmirsa, ka

skaitījās agrāk tam līdzīga, iznāca laukā iz savām pilīm
uz galvaspilsētu un iestājās dienestā pie karaļa ar algām
un pensijām, vairodama karaļa spožumu un godu.

Bet tirdzniecība un rūpniecība pa to laiku attīstās vēl

vairāk, un līdz ar to vairojas arī iedzīvotāji. Varētu nu

domāt, ka tas atkal iet uz labu tikai karalim, kurš dabūn

tādējādi iespēju bez pārtraukuma palielināt savu pastā-

vīgo karaspēku un var sataisīties izrādīt pasaules lomu.

Bet pilsoņu sabiedrība beigās pieaug tik lielā, tik milzīga,
ka karalis viens nespēj pat ne ar pastāvīga karaspēka pa-
līdzību tikt līdz šai varenai pilsoņu spēku augšanai. Lai to

paskaidro daži skaitļi. 1657. gadā Berlīnē vien 20 000 iedzī-

votāju, ap to pašu laiku lielajam kūrfirstam bija armija
24—30000 vīru stipra. 1803. g. Berlīnē bija 153000 iedz.,
1819. g., t. i., pēc 16 gadiem, jau tepat 200 000; armijā
1819. g. skaitīja 137 639 vīrus. Kā redzams, armija no lielā

kūrfirsta laika bija pavairojusies četrkārtīgi, bet

Berlīnes iedzīvotāju skaits bija pavairojies deviņas

reizes. No tā laika iesākās vēl daudz lieliskāka aug-

šana: — 1846. g Berlīnē iedzīvotāju bija gandrīz 400000,
t. i., pa 27 gadiem 2 reiz vairāk nekā 1819. g.( kamēr ar-

mija pa šiem pašiem 27 gadiem bija pieaugusi tikai no

137 639 līdz 138 810 vīriem, tātad armijas vairošanās bija

apstājusies, nevarēdama tikt līdz iedzīvotāju skaita aug-

šanai. Tik lieliska pilsoņu skaita augšana noved pie tā, ka
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pilsoņi sāk sevi uzlūkot par politisku spēku. Līdzi skaita

augšanai iet arī sabiedriskās bagātības pieņemšanās, tāpat
arī milzīga zinātņu attīstīšanās un sabiedriskās pašapzi-
ņas celšanās, kura, kā jau augšā aprādīts, ir ari satver-

smes daļa. Pilsoņi sāka sev teikt: mēs negribam vairs būt

ganāms pulks, mēs gribam paši valdīt; karalis lai pār

mums valda un ved mūsu lietas, bet piemērojoties mūsu

vēlējumiem. Ar vienu vārdu sakot, sabiedrisko spēku at-

tiecības ir pārgrozījušās jeb, citādi izteikts — iestājās
18. marts 1848. gadā. Patiesībā tātad noticis tas, ko mēs

sākumā noturējām par gluži neiespējamu piemēru. Mēs

toreiz pieņēmām, ka valsts zaudējusi visus savus likumus

caur ugunsgrēku; patiesībā vecie likumi aizgāja bojā ne

caur uguni, bet vētru: Das Volk steht auf, der Sturm bricht

los.* Pēc tam privātlikumi paliek spēkā tie paši, bet visi

sabiedrisko tiesību likumi pārmainās vai pa ilgāku laiku

tiks atjaunoti. Tā rodas vajadzība radīt, jaunu rakstītu

valsts satversmi, un pats karalis sasauc Berlīnē tautas sa-

pulci, lai sastādītu šo no jauna rakstīto satversmi.

Kādā gadījumā nu rakstītā satversme ir laba un ar ilgu
mūžu? Protams, tikai tanī gadījumā, kā mēs redzējām visu

laiku, kad viņa sakrīt kopā ar satversmi vārda īstā ziņā,
t. i.: ar patieso, reālo spēku izdalīšanos. Kur tā nav, tur

ceļas ķildas, kuras nevar izlīdzināt. Ko vajadzēja darīt

tādā gadījumā? Vajadzēja vispirms radīt ne rakstītu, bet

īstu satversmi, t. i., vajadzēja pārgrozīt pastāvošās spēku
attiecības par labu pilsoņiem. 18. marta d. rādīja, ka tau-

tas spēks jau toreiz bija lielāks par pastāvīgu armiju, jo

pēc ilgas, asiņainas cīņas pēdējai vajadzēja atkāpties. —

Augšā jau tika aizrādīts uz starpību starp tautas un

armijas spēku, caur kuru pēdējā, kaut gan vājāka, tomēr

līdz zināmam laikam pārvar. Starpība ir tā, ka vienas

spēki ir neorganizēti, otras turpretī organizēti, katrā brīdī

uz kauju gatavi, un tā uzveic, jo tikai retos lielas sajūs-
mības gadījumos neorganizētie spēki savienojas. Lai

18. marta uzvara nepaliktu bez sekmēm priekš tautas, bija

vajadzīgs izlietot šo sajūsmības acumirkli un pārgrozīt

armiju tā, ka viņa nevarētu vairs noderēt par ieroci pret

tautu. Vajadzēja, piemēram, aprobežot kara klausības

laiku ar pusgadu. Šāds pusgada laiks tiek atzīts no vislie-

lākiem karalietu pratējiem par pilnīgi pietiekošu priekš

* Tauta saceļas, vētra sāk plosīties.
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zaldāta pamatīgas iemācīšanas kara vajadzībām, un tur-

klāt tāds laiks ir pietiekoši īss, lai nespētu zaldātos iesak-

ņoties atsevišķas kareivju šķiras gars. Klausības laika

īsums panāk to, ka karaspēks pastāvīgi tiek atjaunots ar

tautas masām un tā pārvēršas no pretorianiešu un miesas

sargu pulka par tautas zemes sargiem. Tālāk vajadzētu

nolikt, ka visi zemākie virsnieki, līdz majoriem, netiktu

iecelti, bet izvēlēti no pašas armijas. Tā novērstu to, ka

virsniekos ietiek ļaudīm naidīgi elementi. No svara arī

būtu, ka visi noziegumi, bez vien speciāliem, kas izdarīti

no armijas locekļiem, tiktu izspriesti parastās pilsoniskās
tiesās; tas pieradinātu armiju skaitīties par tautas piede-
rumu un ne par atsevišķu kareivju šķiru. Tālāk vajadzētu
visu artilēriju, visus lielgabalus, kuru uzdevums sargāt
zemi tikai no ārējiem ienaidniekiem, nodot pilsētu paš-
valdības iestāžu uzglabāšanā, izņemot tikai to daļu, kas

vajadzīga mācības nolūkiem. Daļa atkal ietu uz artilērijas
pulku sastādīšanu no zemes sargiem, lai tik svarīgas
satversmes daļas kā lielgabali netrūktu tautai. Nekas no

visa tā netika izdarīts 1848. gadā, ne pavasarī, ne vasarā,

un ko tad ko brīnīties, ka tādos apstākļos visi panākumi

izgaisa novembrī? Tās bija neizbēgamas sekas no tā, ka

netika izdarīti nekādi pārgrozījumi faktiskā spēku izda-

līšanā Prūsijā. Karaļiem arvien labi palīgi, nekādi daiļru-

nātāji, kādi bieži ir tautai; tie organizēti un iemācīti prak-
tiski ļaudis, kuri nomana, kas ir no svara. Fon Manteifels

karalim nebij nekāds daiļrunātājs, bet praktiķis. Kad

1848. g. novembrī nacionālā (tautas) sapulce aizgāja bojā
un uz ielām uzveda lielgabalus, vai tad viņš rakstīja at-

pakaļrāpulīgu satversmi? Ne domas, priekš tam bij laika

diezgan, viņš pats deva 1848. g. decembrī diezgan brīv-

prātīgu satversmi. Nē, viņa pirmais darbs bija atbruņot

pilsoņus; tam vienmēr jābūt uzvarētāja pirmajam uzde-

vumam pret uzvarēto, ja viņš negrib ik brīdi cīņas atjau-
nošanu.

Savu pārrunu sākumā mēs gājām uz mērķi diezgan
lēniem soļiem, lai vispirms nodibinātu sev pareizu uz-

skatu par satversmi. Varbūt tas izliekas dažam par daudz

lēni, bet par to mēs redzam, ka pēc šāda uzskata iegūša-
nas no viņa atvasinājas viens pēc otra gluži negaidīti iz-

nākumi un turklāt pa lielākai daļai pretēji tam, kas tieJč

ieskatīts par vispār pieņemtu. Aplūkosim vēl īsumā dažus

tādus iznākumus. Nupat redzējām, ka 1848. gadā netika

izdarīts neviens no tiem rīkojumiem, kuri bija vajadzīgi
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priekš sabiedrisko spēku attiecību pārgrozīšanas, lai pār-
vērstu armiju par tautas daļu un piederumu. Mēģinājums
izvest vienu no minētiem prasījumiem tika izdarīts tikai

no Steina priekšlikuma veidā: lai ministrija izdotu armijai

pavēli, ar kuru visi reakcionārie, atpakaļrāpulīgie virs-

nieki tiktu atlaisti no dienesta. Bet, tikko tautas vietnieku

sapulce Berlīnē bija atzinusi par labu šo priekšlikumu, kad

visa buržuāzija un puszemes sāka kliegt, «lai taču tautas

vietnieku sapulce izstrādājot satversmi, bet neielaižoties

sīkos strīdos ar ministriju: sapulcei nevajagot tērēt laiku

un nodarboties ar lietām, kuras piekrītot pārvaldības or-

gāniem». «Dodat tikai satversmi, satversmi,» kliedza toreiz

visi it kā aizdegušies. Kā redzams, visai buržuāzijai, visai

puszemei nebija ne jēgas par satversmi.

Sastādīt rakstītu satversmi — tā ir nieka lieta, vaja-
dzības gadījumā to var izdarīt trijās dienās. Tai vajadzēja
būt pēdējā vietā, un, tā kā viņa parādījās priekšlaikus,
tad ar to nekas nebija panākts. Vajadzīgs bija toreiz tas,

ka tiktu pārgrozīti zemē pastāvošie sabiedriskie spēki, va-

jadzīgs bija, ka iemaisītos administratīvās, pārvaldības,
varas nodibināšanā, lai tā nekad vairs nevarētu sevi pretī
stādīt tautas vēlējumiem; tas bija vispirms izdarāms, tad

ari rakstītā satversme būtu spējusi cerēt uz ilgu mūžu.

Bet, tā kā prūšu tautas vietnieku sapulce to nebija darī-

jusi laikā, tad viņai pat neatļāva laiku priekš rakstītas

satversmes izstrādāšanas; viņa gluži vienkārši tika izklie-

dēta, aizdzīta mājās no nepārgrozītās, nesalauztās admi-

nistratīvās varas.

Tas bija viens iznākums, aplūkosim otru. ledomāsimies,

ka vietnieku sapulce oebūtu tikusi izkliedēta, bet paspē-

jusi izstrādāt jaunu konstitūciju. Vai tas būtu kaut cik

pārgrozījis lietas apstākļus? Nebūt ne. To pierāda paši
notikumi. Kaut gan sapulci padzina, tomēr pats karalis uz

sapulces atstāto dokumentu pamata 5. decembra d.

1848. g. pasludināja konstitūciju jeb satversmi, un lielākā

daļa pantu pilnīgi līdzinājās tai satversmei, kādu varēja

sagaidīt no tautas vietnieku sapulces. Tātad šī satversme

bija labprātīgi dota no paša karaļa, kad viņš bija uzvarē-

jis, nebija viņam uzspiesta. Liekas, ka tāda satversme va-

rēja cerēt uz jo ilgu mūžu. Bet nē, tas nav iedomājams. Ja

dārzā ir ābele un tai piekārts uzraksts, ka tas ir vīģes-
koks, vai tad ābele tiešām pārvērtīsies par vīģeskoku?
Nebūt ne. Ja ap ābeli sapulcētu visu saimi vai pat visas

zemes iedzīvotājus un svinīgi zvērētu, ka tas ir vīģeskoks,
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tad tomēr ābele paliktu, kas bijusi, un nākošu gadu nesta

atka.! ābolus un ne vīģes. Tāpat ir ar satversmi. Kad viņa
rakstīta uz papīra, viņai nav nekāda spēka, ja vien tā ne-

sakrīt ar patieso sabiedrisko spēku attiecību. Karalis uz

papīra 5. decembra d. 1848. g. daudz pantos piekāpās, kas

nesakrita ar īsto satversmi, jo īstenībā viņam palika rokā

spēks. Tātad ar tādu pat nepieciešamību kā smaguma

spēks īstai satversmei vajadzēja pamazām parādīties cauri

caur rakstīto. Tā jau 1849. g. karalis izdarīja pirmo pār-

grozījumu 5. dcc. 1848. g. satversmē, ievezdams treju
klašu vēlēšanas kārtību. Ar augšnama kungu palātas pa-

līdzību, kura sastādīta uz šā likuma pamata, tika tad izda-

rīti citi ļoti svarīgi satversmes pārgrozījumi tikai tādēļ,
lai karalis varētu to apzvērēt 1850. g., un, tiklīdz tas bija
izdarīts, tad sākās īstie pārgrozījumi katru gadu. Neviens

karogs, kurš bijis simts kaujās, nevar būt tik sadriskāts

un saplosīts kā prūšu satversme.

Trešais iznākums būs šāds. Prūsijā ir partija, kuras or-

gāns ir t. s. Volkszeitung (tautas avīze); šī partija, kura

saucas par konstitūcijas partiju, turas pie šī saplosītā ka-

roga kāta ar drudžainām bailēm, un viņas sauciens ir

tikai: «Atstājat mums mūsu satversmi, dieva dēļ, satver-

smi, glābiet, degam, palīgā!» Ja nu redzam šādu partiju,
kura kaujas organizācijas vietā liek tikai savu saucienus

«Pulcējaties uz satversmes aizstāvēšanu!» — ko gan par

viņu domājam kā saprātīgi domātāji ļaudis? Nebūdami

nekādi pravieši, mēs varam teikt ar pilnu pārliecību: «Šī

satversme ir uz nāves cisām, viņa gandrīz beigta, vēl pāris

gadu, un tā izdzisīs.» lemesls ir ļoti vienkāršs. Ja vien rak-

stītā satversme saskan ar īsto reālo sabiedrisko spēku iz-

dalīšanu, tad tādi bailīgi saucieni nemaz neatskanēs. Tādu

satversmi neviens neaizskars, jo viņam varētu ļauni klā-

ties. Kur rakstītā satversme saskan ar reāliem sabiedris-

kiem spēkiem, tur nav domājams, ka tāda partija sevišķi
sauktu pēc satversmes; tāda parādība izskaidrojama tikai

ar bailēm, kas atkal liecina par to, ka viss nesaskan ar

isto spēku samēru. Kur ir tāda nesaskaņa, tur rakstītai

konstitūcijai jānīkst bez žēlastības, neviens dievs, nekā-

das vaimanas un saucieni tur nevar palīdzēt. Viņa var tikt

pārgrozīta uz labo vai kreiso pusi, bet nepārgrozīta nevar

palikt. Pa labi viņa var tikt pārgrozīta, ja-to uzņemas da-

rīt karalis, lai vestu saskaņā ar sabiedrisko spēku izdalī-

jumu, ar organizēto spēku samēru. Jeb vai atkal pa-

ceļas neorganizētais spēks un pierāda savu pārsvaru pār
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vienā un otrā gadījumā pirmā rakstītā satversme būtu

beigta.
Kas pārdomā visu teikto un pūlas izvest visus iznāku-

mus no tā, tas piesavināsies visu satversmes gudrību un

viņu sastādīšanas spēju. Satversmes jautājumi savā pa-

matā nav nemaz tiesību, bet varas jautājumi; īstā zemes

satversme pastāv tikai reālo sabiedrisko spēku savstarpējā
attiecībā un samērā; rakstītās satversmes ir vērtīgas un

ilgu mūžu tikai tad, kad pilnīgi saskan ar reālo sabied-

risko spēku samēru, tas ir galvenais, kas jāatceras. Šinī

rakstā izliktās pamata domās apgaismoju tikai apbruņoto

spēku sevišķi tādēļ, ka armija ir tas svarīgākais un izšķi-
rošais no visiem organizētiem spēkiem. Bet pats par sevi

saprotams, ka lietas stāv tāpat ari ar organizēto tiesas

ierēdņu, administrācijas v. c. spēkiem. Tie ir tāpat orga-

nizēti sabiedriskās varas ieroči. Ja taisa jaunu satversmi,
tad jāievēro, ka nevar aprobežoties vienīgi ar papīra lok-

snes pierakstīšanu, bet jāpārgroza reālo spēku izdalījums.
Bet līdz tam laikam katrs domātājs cilvēks pats, pa-

matojoties uz šī raksta paskaidrojumiem, bez kā tiktu doti

vēl sevjšķi aizrādījumi, var saprast un spriest, ar kādiem

nolūkiem tiek ievesta armijas pastiprināšana, ierēdņu pa-

vairošana un viņu varas paplašināšana, pašvaldības sa-

šaurināšana v. t. t. Jāatceras, ka augstākai varai par kal-

piem ir ne daiļrunātāji, bet darba darītāji, un tādi vēlami

arī neorganizētam spēkam.
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IZ LIELO CILVĒKU MĀJU DZĪVES

EMIGRANTU DOKUMENTI

Lielo cilvēku lielie darbi stāv mūsu acu priekšā kā

kalni, saviļņo mūsu ilgas pēc viņu augstumiem un aizrauj
mūs beigās uz savu skaidro gaisu ar visu apņemošo lie-

lisko skatu uz tālēm, — aizrauj mūs pret gribu pāri pār
klintīm un bezdibeņiem, kur jau tūkstoši bojā gājuši.

Lielo cilvēku māju dzīve liek mums viņus saprast viņu

cīņās un dziņās — jo viss lielums ir cīņa —, liek līdzi just
viņiem kā cietējiem cilvēkiem — jo visa cīņa ir cie-

šana —, un mēs redzam ar izbrīnīšanos, ka arī tie nesa-

sniedzami šķietamie varoņi ir cilvēki kā mēs, kas padoti

sāpēm un vājībām. Mūsu cienība un sajūsmība par viņiem
ne mazinājās, bet vēl aug: jo, vāji cilvēki būdami, tie sa-

snieguši pilnību, kāda mums ikdienā izliekas kā teika.

Vēl vienu viņi liek mums nojaust: mēs arī esam cilvēki

un tādēļ spējam to pašu pilnību sasniegt, ja ļaujam sajūs-
mināties kā viņi un no viņiem. Tie lielie cilvēki top mums

tuvi, ved mūs līdzi uz savu skaistuma dzīvi; mēs jūtam
viņu līdzcietīgo, labo, visu atdodošo sirdi — liels cilvēks

ir labs cilvēks —, un mēs nevaram citādi, kā vien viņus
mīlēt. Tas arī ir viss, ko viņi vēlējušies savos darbos, tā

viņu vienīgā alga, — mīlējāt viņus, jo viņi ir daudz mīlē-

juši: mīlējuši jūs un nākošās, vēl nedzimušās paaudzes.
Mēs ejam pa kalnu piekāji, lūkojamies mīlīgos pakal-

nos un lejās, meklējam, kur kalnu saknes, pētām akme-

ņus, iz kuriem kalni uzcelti, raugāmies gruvumos, bet

arvien redzam visam pāri paceļoties augstās virsotnes.

Lielo cilvēku māju dzīve mums nekad neliks aizmirst

viņu lielos darbus.

Kas šo dzīvi labāk un pareizāk varētu attēlot kā viņu

pašu izteikumi par sevi, vēstules un draugu .raksturojumi?

Tādēļ še, kur maz telpas, negribu pasniegt ne pilnīgus

dzīves aprakstus — laiks arī liekas par strauju, lai iedzi-
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ļinātos šo lielo dzīvē un dvēselēs
—,

nedz vēsturiskus

pētījumus, bet visvairāk dokumentus iz pirmās rokas, kā,

piem., vēstules.

Un par ko sevišķi emigrantu dokumentus?

Cīņas laikā par mājas dzīvi reti runā; bet emigranti
ir no dzimtenes izdzītie, no lielā, karstā darba atrautie,
kam paliek tik cīņa no tālienes, garas ciešanas, ilgas, bet

arī garīga pagātnes un nākotnes aptveršana; tas ir pār-
baudās laiks sajūsmas izturībai.

Mēs stāvam lielā, nepārtrauktā cīņā, lielākā, nekā jeb-
kad bijusi; mums vajaga viņas vairāk nekā maizes, jo
bez maizes var gūt sajūsmu, bet bez sajūsmas ne maizi, —

un sajūsmas paraugus mums dod tie varoņi, kuru gara-
liesmu nespēja apslāpēt ne ciešanas, ne pats visuvarenais

laiks.

Lielās cīņas iesākumā stāv vīrs, kas no sava aug-

stuma apgaismo visu tālāko ceļu modernai sabiedriskai

strādnieku kustībai: zinātnieks, cilvēces mācītājs, cīnī-

tājs — un labs cilvēks; viņa vārdā lai sākam šos attēlo-

jumus, tā lai arī ir ceļa zīme jaunajam «Auseklim».

Pašlaik tiek klajā laistas Fr. Mēringa žurnālā «Neue

Zeit» (Nr. 27, 28 v. t. t.) vēstules no Marksa, Engelsa,
Marksa sievas v. c, kas rakstītas Joz. Veidemeijerim un

H. un Z. Meierim; izgājušu rudeni atkal iznāca grāmatā
to pašu vīru vēstules, adresētas F. Zorgem v. c. No šiem

krājumiem ņemtas sekošās pāris vēstules, kurās gribēju

rādīt, ka tas vīrs, «kura vārds» — kā saka Fr. Mē-

rings — «aizvien skanēs kā kara un uzvaras sauciens

modernā proletariāta atsvabināšanās cīņā», savā klusā

māju dzīvē bijis sirsnīgs aizgādnieks saviem draugiem

grūtā bēgšanas un emigrācijas laikā; ka viņš bez kādas

jūtelības varonīgi nesis visas ciešanas un arī lielāko no

visām, savas dzīvesbiedrenes nāvi. Kā pēdējo ievietoju
viņa lielā drauga Fr. Engelsa vēstuli par viņa nāvi; šī

vēstule tik skaista savā lietišķi īsā stilā, garīgā pilnībā
un spēcīgā ticībā uz labās lietas uzvaru, turklāt tik rak-

sturīga priekš viņas sacerētāja patības, ka viņai kaut ko

līdzīgu grūti atrast.

Pilnīga Marksa biogrāfija lasāma «Nākotnes» 1. burtn.

Tiem. kas prot vāciski, ieteicams pašiem lasīt Zorges vēs-

tuļu krājumu (Briefe und Auszūge aus Briefen von J. Ph.

Becker, Dietzgen, Engels, Магх v. A. an F. Sorge v.

A. Stuttgart, 1906. Dietz Nachf. 4. Mark.). — Piezīmēšu vēl,

ka vēsturiski varbūt svarīgākas vēstules, kas daudzpusīgāk
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raksturotu rakstītājus, nevarēju pasniegt šinī sakarā; tam

varbūt gadīsies citur vieta; arī šo dokumentu pasnieg*
šanu ceru turpināt.

Jozefs Veidemeijers, kuram adresēta sekoša vēstule

(iz «N. Z.»), bija viens no tuvākiem Marksa draugiem,
kādēļ arī viņam viss top tik atklāti rakstīts par paša au-

tora nelaimīgajiem apstākļiem. V., bijis prūšu artilērijas
virsnieks, ņēma dzīvu dalību 1848. un 1849. gadu kustībā

Vācijā, izdeva avīzi, kuru drīz aizliedza, un 1851. g. bija
piespiests bēgt, uzturējās slepeni Vācijā; tad nonāca

Šveicē, lai būtu tuvumā, kad Vācijā sāktos atkal sacel-

šanās, uz kuru toreiz cerēja liela daļa emigrantu pretī
Marksa pārliecībai, ka revolūcija nav vairs iespējama.
Šveicē V. nespēja atrast uzturu, kādēļ aizbrauca uz Ame-

riku, kur vēlāk cīnījās vergu atsvabināšanas karā. Markss

pats tanī laikā ar sievu un bērniem cieta lielu trūkumu,
kuru apraksta viņa sieva ļoti raksturiskā vēstulē (ceru
to pasniegt nākošu reizi); viņš bija emigrējis uz Franciju,
tad Angliju un raksta no Londonas 2. augusta d. 1851. g.

ī

Mīļo Veidemeijer!

Nupat saņēmu Tavu vēstuli no Engelsa un pasteidzos
Tev atbildēt. Es, protams, būtu ļoti vēlējies — ja vien

iespējams — Tevi še turēt, vismaz Tevi priekš Tavas

aizbraukšanas vēl redzēt un runāt.

Bet, ja Tu jau ej uz Ameriku, tad šis laiks pats izdevī-

gākais, lai tur atrastu tiklab uzturas avotus, kā ari būtu

derīgs mūsu partijai. Jo gandrīz droši, ka Tu atradīsi

vietu kā redaktors pie «Ņujorkas Valsts Avīzes»; tā tika

agrāk piedāvāta Lupusam. Viņš priekš Tevis pieliek še

klāt vēstuli Reihhelmam, avīzes līdzīpašniekam. Tik daudz

par veikalisko pusi. Bet Tu nedrīksti kavēties.

Otrkārt: Heincena k. līdz ar cienīgo Ruģi katru nedēļu

«Schnellpost a» pūš bazūni pret komunistiem, sevišķi

mani, Engelsu v. t. t. H. ienīst «V. Avīzi», un viņa šim

pretiniekam nespēj tagad atturēties. Lai kāda «V. Avīzes»

amerikāņu politika, Eiropas politikā Tev būs la voix libre

(brīva balss Т.). H. tur lielās par lielu rakstnieku. Ameri-

kāņu prese priecāsies, kad kāds pārnāks, kas šim lielmu-

tim sadod pa pirkstiem. Kad Tu* būsi redaktors, mēs Tev

tavā departamentā sniegsim katru pabalstu.
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Tu vari iedomāties, ka mans stāvoklis ļoti drūms.

Mana sieva ies bojā, kad tas vēl ilgi turpināsies. Pastā-

vīgās raizes, vismaziskākā birģeliskā cīņa viņu sagrauž.
Un turklāt vēl manu pretinieku infamijas (neģēlīgi ap-

melojumi), kuri vēl nekad nav raudzījuši man lietišķi
uzbrukt un par savu nespēju lūko atriebties, mani pilso-
niski apmelodami un izplatīdami par mani gluži neat-

stāstāmas neslavas tenkas... Protams, es smietos par

visiem tiem mēsliem; es arī neļaujos no tā traucēties

savā darbā ne acumirkli, bet Tu saproti, ka mana sieva,
kura slima un sēd nepatīkamā pilsoniskā vārgā no rīta

līdz vakaram un kuras nervu sistēma bojāta, netop caur

to uzjautrināta, ka katru dienu muļķīgi mēlneši pienes
viņai demokrātiskās mēra kloākas izgarojumus. Dažu cil-

vēku beztaktība šinī lietā bieži kolosāla.

Kad Tu esi Ņujorkā, tad aizej pie M. Dona no «Ņu-

jorkas Tribīnes» un sveicini viņu no manis un Freili-

grāta. Varbūt viņš Tev var kur izpalīdzēt. Kad Tu nonāc,
raksti man tūlīt, bet arvienu uz Engelsa adresi, jo tas

no mums vislabāk spēj samaksāt vēstuļu porto. Ja Tu

vari palikt Ņujorkā, tad Tu neesi tāli prom no Eiropas,

un, tā kā Vācijā avīžniecība ir pilnīgi apspiesta, tad tikai

tur var vest preses cīņu.

Tavs K. Markss.

II

Tikai gadu un pāris mēnešus M. pārdzīvoja savu dzī-

ves biedreni; bet pa šo laiku viņam bija vēl jāpārcieš

savas vecākās un mīļākās meitas Ženijas Longē nāve. Tā

bija augsti apdāvināta sieviete un meitās bija tēvam

daudz palīdzējusi zinātniskos darbos; viņas nāve bij

smags sitiens slimajam tēvam. Pēc viņas viņš sadzīvoja
tikai vēl divus mēnešus.

Fr. Engelsa vēstule Zorgem.

Londonā, 15. marta d. 1883.,

11. 45 vakarā.

Mīļo Zorge!

Tava telegramma pienāca šovakar. Sirsnīgu paldies!

Kārtīgi Tev ziņot par Marksa klāšanos nebija iespējams

aiz mūžīgiem starpgadījumiem. Še īsumā vissvarīgāko:
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īsi priekš savas sievas nāves, oktobrī 1881. g., viņš da-

būja pleiriziju. Kad no tās bij atveseļojies, viņš tika no

ārstiem februārī 1882. g. aizsūtīts uz Alžīru; ceļā bija
auksts, mitrs laiks, un viņš nonāca ar jaunu pleiriziju.

Nelāga laiks turpinājās; bet, kad M. bija izārstēts, viņš
uznākošā vasaras karstuma dēļ tika sūtīts uz Montē

Karlo (Monako). Nonāca atkal ar mazu pleiriziju. Atkal

nelāga laiks. Beigās izārstēts viņš gāja uz Aršanteļu pie
Parīzes, pie savas meitas Longē kundzes. Tur viņš lietoja

kaimiņu Angienas sēra avotus pret sen iesakņojušos
bronhītu. Arī tur laiks-bija nelāgs, bet avoti palīdzēja.
Tad uz 6 nedēļām uz Veveju (Šveicē), no kurienes pār-
nāca septembrī, kā likās, gandrīz vesels. Viņam atjāva
ziemu uzturēties Anglijas dienvidpiekrastē. Un viņš pats

tā bija apnicis bezdarba klejošanu, ka jauna aizdzīšana

uz Eiropas dienvidiem viņam morāliski būtu tikpat daudz

kaitējusi, cik fiziski līdzējusi. Kad sākās Londonas miglu
laiks, viņu aizsūtīja uz Vaitas salu. Tur pastāvīgi lija;

jauns saaukstējums. Ap jaungadu es un Šorlemmers gri-

bējām viņu apciemot, bet atnāca ziņas, kas tūlīt aizsauca

turp Tosiju. Drīz pēc tam Ženijas nāve — tad viņš at-

nāca ar jaunu bronhītu. Pēc visa agrākā un viņa vecumā

tas bija bīstami. Gadījās vēl daudz sarežģījumu, sevišķi

plaušu augons un ļoti ašs spēku zudums. Tomēr viss no-

gāja labi, un vēl izgājušo piektdien viņa ārsts, viens no

pirmajiem jaunākiem Londonas ārstiem un viņam sevišķi
ieteikts no Re Lankastera, deva briļantākās cerības. Bet,
kas tik reizi izmeklējis plaušu audumus zem mikroskopa,
tas zina, cik lielas briesmas, kad pie plaušu pūžņojumiem
reiz tiek pārrauta asins trauciņa siena. Un tādēļ man

kopš 6 nedēļām, ikrīt ap stūri nākot, bija nāves bailes,

ka logu aizkari varētu būt nolaisti. Vakar ap 2.30, viņa
labākais dienas apciemojamais laiks, es aizgāju — visa

māja asarās, liekoties, ka ejot uz galu. Es apklausījos,

lūkoju izpētīt, mierināt. Mazs asiņojums, bet bij noticis

piepešs sakritums. Mūsu vecā, krietnā Lienīte, kas viņu

kopa, kā māte bērnu labāk nekopj, uzgāja augšā, nonāca

lejā: viņš esot pusmiegā, lai es nākot līdzi. Kad ienācām,

viņš gulēja kā aizmidzis, bet lai vairs neceltos. Pukstienu

un dvašas vairs nebija. Pa tām 2 minūtēm viņš bija aiz-

midzis mierīgi un bez sāpēm.

Visi gadījumi, kas notiek kā dabas vajadzība, nes

sevī līdz mierinājumu, lai tie būtu cik briesmīgi. Tā arī

še. Dakteru māksla būtu viņam varbūt nodrošinājusi vēl



uz pāris gadiem veģetējošu dzīvību, — nevarīgas ārstu

mākslas triumfa dēļ ne piepeši, bet pa collām mirstošas

būtnes dzīvību. Bet to mūsu Markss nekad nebūtu iztu-

rējis. Dzīvot ar daudzajiem nepabeigtiem darbiem acu

priekšā, ar Tantala iegribu viņus pabeigt un ar nespēju
to izdarīt — tas viņam būtu bijis daudz rūgtāk nekā rāmā

nāve, kas viņu pārsteidza. «Nāve nav nelaime priekš tā,
kas mirst, bet priekš tā, kas paliek pāri,» viņš mēdza

teikt līdz ar Epikūru. Un redzēt, kā šis varenais, ģeniālais
vīrs veģetē kā drupa par slavu medicīnai un par ap-
smieklu filistriem, kurus viņš savā spēku laikā tik bieži

bija satriecis, — nē, tūkstoškārt labāk tā, kā ir, tūkstoš-

kārt labāk, ka mēs parīt aiznesām viņu kapā, kurā guļ

jau viņa sieva.

Un pēc tā, kas bija iepriekš bijis un ko pat ārsti tik

labi nezina kā es, vienīgā bija, pēc manām domām, tikai

šī izeja.
Lai nu tas būtu kā būdams. Cilvēce ir par galvu īsāka

padarīta, un par vissvarīgāko galvu, kāda vien viņai bija
šinīs dienās.

Proletariāta kustība iet savu gaitu tālāk, bet centrāl-

punkts ir beigts, pie kura paši no sevis griezās izšķirošos

acumirkļos franči, krievi, amerikāņi, vācieši, lai katru

reiz saņemtu skaidro neapstrīdamo padomu, kuru spēja
dot tikai ģēnijs un pilnīga lietpratība.

Vietējie lielie vīri un sīkie talanti, pat švindleri nu

dabūs brīvas rokas. Galīgā uzvara paliek droša, bet lielie

ceļi, laika un vietas nomaldījumi — jau tā neizbēgami —

tagad vairosies vēl gluži citādā mērā.

Nu, — mums vajaga to pārvarēt (durchfressen), priekš
kā mēs citādi še esam? Un dūšu mēs tādēļ vēl nebūt

zaudēsim.

Tavs F. Engelss
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LATVIEŠI

Krievu literatūrā skarbi traktēta nacionālā problēma

Baltijā, tāpat kā vispār skarbi ir runāts par šo novadu,
kuru krievu sabiedrība gandrīz nemaz neuzskatīja par

Krievijas, bet drīzāk gan par vācu vai pat Vācijas no-

vadu un par kuru tāpēc tā arī neinteresējās. Pēc pirmā
acu uzmetiena šajā novadā patiešām ritēja noslēgta ga-

rīgā dzīve, kaut arī tā ekonomiskie sakari ar kaimiņos

esošām krievu guberņām un Pēterburgu bija diezgan ro-

sīgi un kopīgo Krievijas budžetu patīkami ietekmēja

tīrie ienākumi no Baltijas un tas, ka netika prasītas ne-

kādas «bada» subsīdijas. Taču klusumā un šķietamā no-

slēgtībā kulturāli nobrieda latviešu un igauņu tauta un

iesoļoja kopīgajā Krievijas dzīvē — kad atvērās durvis.

1904. un 1905. g. krievu sabiedrība ar neslēptu izbrīnu

ieraudzīja, ka šajā šķietami vāciskajā Baltijā izveidojies

inteliģents, sabiedriski izglītots līdzcīnītājs Viskrievijas
atbrīvošanās kustībā, kurš skaidri apzinājās savus mēr-

ķus. Krievu sabiedrība aiz izbrīnās sākumā pat neticēja,
ka šī latviešu kustība neesot Krievijas valstij naidīga,
bet gan draudzīga,- tik ļoti sveša garīgā ziņā Baltija bija

Krievijai, kas sprieda tikai pēc šā novada pārstāvjiem —

Baltijas vāciešiem. lepazīstināšana ar latviešu nacionālo

kustību, ar tās mērķiem — vairāk tuvoties krievu tautai,

atbilstošiem slāņiem, vienā valsts organismā — šajā īsajā

rakstā, kurā nevarēja skart daudzus jautājumus, varbūt

tomēr palīdzēs izklīdināt vienu otru krievu sabiedrības

aizspriedumu pret latviešu nāciju, jo vienā, krietnākajā,
sabiedrības daļā manāmas savstarpējas saprašanās tiek-

smes. No otras puses, latviešu un igauņu nacionālā pro-

blēma ir spilgts piemērs, kur viena tauta cīnās par savu

nacionālo dzīvi pret divu valdošo tautību divkāršo na-

cionālo jūgu. Turklāt nacionālo problēmu Baltijā vieglāk
izskaidrot tāpēc, ka tās tautas ir skaitā nelielas, teritorija

viengabalaina un noslēgta un vēsture īsa, jo tā sākas tikai

ar 13. gadsimtu, kad Baltiju ieņēma vācieši; pēc šā pie-
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mēra zināmā mērā vieglāk vispār izpētīt nacionālo pro-
blēmu. Lai orientētos Baltijas jautājumos un pašos pama-
tos saprastu dažādās nacionālās tendences un to peripe-
tijas, nepieciešams īsi rekapitulēt Baltijas svarīgākos
ģeogrāfiskos, etnogrāfiskos un vēstures datus.

Baltijas ģeogrāfiskais stāvoklis. Pie Baltijas politiski
un administratīvi pieder trīs guberņas: Vidzeme, Kur-

zeme un Igaunija (ar platību 41 325, 23 750 un 17 791 kv.

versts); ģeogrāfiski, vēsturiski un etnogrāfiski te vēl jā-
pieskaita Vitebskas gub. trīs latviešu apriņķi un dažas

draudzes Kaunas guberņā, un igauņu apdzīvotie Pleska-

vas un Pēterburgas gub. apvidi. Jūras krasta līnija sa-

mērā gara, ar diezgan daudzām ostām, kas aizsalst visai

īsu laiku. Krievijai Baltija, tāpat kā Melnās jūras pie-
kraste, ir visizdevīgākā izeja uz atklātu jūru. Daugava,
kas ietek Rīgas jūras līcī, kopā ar savu upju sistēmu visai

Krievijas rietumu un vidējai joslai ir visīsākais ceļš sa-

kariem ar Rietumeiropu; pa Daugavu un Dņepru kopš
seniem laikiem notikuši dienvidu tautu, bizantiešu

un arābu, tirdznieciski sakari ar ziemeļiem un ziemeļrietu-
miem.

Baltijā ir maz augstieņu, un tās ir zemas (līdz 1000

pēdu), Kurzemē (kvieši) un Vidzemē un Latgalē (Viteb-
skas gub. 3 latviešu apriņķi) zeme auglīga, turpretim
Igaunijā akmeņaina. Augsnes un klimata ziņā Baltija lī-

dzīga Lietuvai un Austrumprūsijai, tikai bargāka, no ot-

ras puses, tā līdzīga Vitebskas guberņai, tikai raksturs

maigāks.

Etnogrāfiskie dati. Tajā laikā, kad par Baltiju sāk

rasties vairāk ziņu, t. i., 12. gadsimta beigās, šajā terito-

rijā, pēc hronistu ziņām, dzīvo šādas tautības: lībieši,

igauņi, kurši, zemgaļi, sēļi, latgaļi un viņiem līdzās že-

maiši un leiši. Nacionālais jautājums tagadējā nozīmē

tolaik neeksistēja, hronisti nedomāja par to, sniegdami sa-

vas ziņas, viņi bieži vien jauca nacionālos un ģeogrāfiskos
nosaukumus. Par to vēl mazāk jābrīnās tāpēc, ka tolaik

Baltijā nācijas vēl nebija noformējušās, nebija saslēgu-
šās valstī un nebija izstrādājušas kopīgu rakstu valodu;

neviena no šobrīd raksturīgām nacionalitātes pazīmēm vēl

neizpaudās pietiekami skaidri, izņemot kopīgo izcelšanos

un tikai pa daļai valodu. Mūsdienu filoloģija un etnogrā-

fija ir noskaidrojušas, ka igauņi, lībieši un kurši it

[trīs patstāvīgas] somugru cilts tautības (lībieši un kurši

tagad izmiruši); droši vien vai nu karēļi, vai to tuvākie
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radinieki no Somijas, no Oņegas ezera atrodas starp igau-
ņiem un somiem, taču visas trīs tautības — igauņi, lībieši

un kurši — valodas ziņā ir patstāvīgas, kaut arī atrodas

Joti tuvās radu attiecībās. Zemgaļi, latgaļi, sēļi, kā arī

žemaiši un leiši un šobrīd izmirušie prūši sastāda atse-

višķu patstāvīgu indoeiropiešu tautu grupas nozarojumu

(tāpat kā slāvi, ģermāņi un romāņi), tā saukto leišu-lat-

viešu vai letu cilti. Šeit nebūtu lieki pieminēt, ka latviešu

cilts nav slāvi; zināmu laiku šāds uzskats politisku apsvē-

rumu dēļ bija valdošais, īstenībā latvieši un leiši ir tikai

tuvāki radi slāviem nekā vāciešiem.

Zemgaļi, sēļi un latgaļi — pretstatā pieminētiem igau-
ņiem, lībiešiem un kuršiem — ir nevis atsevišķas tautības,
bet tikai vienas latviešu tautības ģeogrāfiski nosaukumi,

kas pa daļai atbilst izloksnēm. Hronisti nepiemin latviešus,
tas pirmajā acumirklī pārsteidz, bet izskaidrojams ar to,

ka tolaik vēl nepastāvēja šāds kopējs nosaukums, tāpat
kā nepastāvēja arī kopīgas valsts organizācijas saistības;
vēlāk kopējās kultūras saites saliedēja šos nozarojumus

par vienu latviešu tautu. Kuršu jautājumu ilgu laiku at-

zina par strīda jautājumu. Vēl jāpiemin, ka kuršus ilgu
laiku uzskatīja par latviešiem, bet izrādījās, ka kurši ir

tie paši lībieši, neapšaubāmi somi, kas apmetušies.. . lat-

viešu aizņemtā teritorijā, un ka laika gaitā kuršu nosau-

kums kļuvis vairs nevis etnogrāfisks, bet ģeogrāfisks un

kā tāds pārgājis arī uz [1 nesalasāms vārds] latviešiem un

tagad visu guberņu vēl sauc par Kurzemes guberņu, tāpat
kā Vidzemes (Лифляндская) guberņas nosaukums cēlies

no vārda lībieši.

Etnogrāfiskie un vēstures pētījumi dod arī norādīju-

mus par vissenākajiem Baltijas piekrastes apdzīvotājiem,

par kuriem vēstures ziņu nav-, pēc šiem pētījumiem un

hipotēzēm, latviešu un leišu ciltis jau pieci tūkstoši gadu

apdzīvo visu iepriekš raksturoto Baltijas un Prūsijas
krastu un tādā kārtā ir viena no visvecākajām Eiropas in-

doeiropiešu tautām. Pa šo laiku šīs ciltis bijušas dažādu

tautu ietekmē, bet dzīvojušas uz vienas vietas. Ir diezgan
noteikti pierādījumi tam, ka arī pirms kristietības šīs ze-

mes bijušas gotu ietekmē, kurus apmēram 2. gadsimtā

izspieduši zviedri.

Vēsturisks apskats. Baltijas ģeogrāfiskais stāvoklis, se-

nais tirdzniecības ceļš, kas to šķērso, auglīgā, daudzu

tautību apdzīvotā zeme izskaidro šī novada vētraino vēs-

turi un pastāvīgos karus, ko lielās kaimiņu tautas izcīnīju-
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šas Baltijas dēļ. Tas savukārt bija viens iemesls, kāpēc
neviena tauta — ne latvieši, ne igauņi, ne vācieši — ne-

paspēja šeit nodibināt patstāvīgas valstis. Latviešu un

igauņu ciltīm, vāciem ierodoties, bija pirmatnēji kopsa-
biedriskā iekārta, tāpat kā kaimiņos esošām leišu ciltīm:

būdamas skaitā mazas un bez valsts organizācijas, viņas

nespēja pretoties spiedienam un cīņas laikā izveidot šādu

organizāciju. Leišiem, kuru bija vairāk, tas izdevās, tāpat
kā krieviem, kas tomēr nokļuva tatāru jūgā. Taču vācu

tirgotājiem un krustnešiem neizdevās šeit nodibināt pat-

stāvīgu valsti, bet tikai trīs pa pusei patstāvīgas pilsētas

(Rīgu, Tērbatu un Rēveli) un dažas tādas pašas bīskapijas.

lekarotāji atnesa sev līdzi lēņu sistēmu, taču kopsabied-
risko iekārtu atstāja neskartu, bet kopsabiedriskās iekār-

tas locekļus padarīja par vasaļiem, kļuva par to tiesne-

šiem, administratoriem, noteica meslus. No šiem karavī-

riem izveidojās zemes īpašnieku šķira, kas vēlāk kļuva
tik varena.

Pirmie kolonisti bija tirgotāji, kas zināmā vietā nodi-

bināja Rīgas pilsētu, kopā ar viņiem sāka ierasties arī

krusta karotāji un misionāri, aizbildinādamies, ka esot

jākristī pagāni, ko tomēr jau agrāk bija sākuši krievi.

Kolonizāciju izdarīja gluži tāpat, kā vēl tagad to kaut

kādā Āirikā dara zaldāti un mācītāji.

Kolonija pastāvēja iezemiešu pastāvīgo ķildu dēļ; ai

viņiem stājās savienībās un pret viņiem vērsās koloniju

karos, kuros iznīcināja veselas ciltis (piem., lībiešus un

varonīgos zemgaļus). Tolaik «koloniju šausmas» nebija
mazākas kā mūsdienās.

Sākumā laiks paiet koloniju karos, un ļoti agri sākas

arī ķildas, kas atnestas līdzi no Vācijas un kas notiek

starp bīskapu un ordeni un starp viņiem abiem pret pil-

sētām. Beigās pārsvaru guva ordenis, kas — viens pats

un apvienojies ar Prūsijas ordeni — nespēja radīt spēcīgu
valsts organizāciju, bet paspēja tikai traucēt saimnieciski

un politiski konkurējošo neaprobežoto pilsētas kultūras,

tirdzniecības un amatu attīstību Rīgā и. c. pilsētās, kuras,

kaut arī piederēja pie Hanzas savienības, tomēr nevarēja

iegūt tādu pašu politisko nozīmi. Tiesa, ap 15. gadsimta
sākumu parādās zemes sapulces, landtāgi, kuros apsprieda

zemes kopīgās lietas, bet daudzās sīkās neatkarīgās orga-

nizācijas nekad neattīstījās tālāk par nejaušu un tikai

uz laiku noslēgtu savienību. Kaimiņu valstis, piemēram,

Polija, Dānija, Zviedrija, Krievija, attīstījās pirms ВаlЩаэ,
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un tām visu laiku bija liela politiska ietekme uz šo no-

vadu un tā dalām.

Pastāvēja aiī pilsētu, prelātu seimi, un Vidzemes pil-
sētas piedalījās Hanzas seimos. Teorētiski tā ietilpa Vā-

cijas valstī. Jau 16. gadsimta vidū poli iznīcina Vidzemes

politiskās organizācijas patstāvību, bet drīz vien atdod

savu vietu zviedriem, kas valdīja vienu gadsimtu un

1721. g. atdeva šīs provinces Krievijai.

Visā Baltijas patstāvības laikā varēja attīstīties tikai

viena, kundzību izcīnījusī šķira. Tie ir gan ordeņa, gan

bīskapa karavīri, lēņu, t. i., muižu, zemes un ciemu turē-

tāji. Lēņi, ko Vācijas valsts atdeva īpašumā korporācijām,

ordeņiem un bīskapam, ko vienīgi uz laiku atdeva kara-

vīriem par dienestu utt., tikai pamazām kļūst par manto-

tiem (kopš 15. gadsimta sākumaj un galīgi pāriet lēņa tu-

rētāja īpašumā, karavīri kļūst par lieliem muižturiem,

muižniekiem, kas pievāc savās rokās valdīšanu, tiesu, ad-

ministrāciju, neļauj attīstīties citām, kulturālākām šķi-
rām — pilsētniekiem — un galīgi apspiež zemniecību. Šī

pati muižniecība viegli atteicās no politiskās patstāvības,
tiklīdz iekarotāji viņai garantēja, ka tā varēšot netraucēti

ekspluatēt savus zemniekus un valdīt pār tiem. Vienīgi
Zviedrija ar savu attīstīto un politiski spēcīgo zemniecību

mēģināja iejaukties muižnieku un viņu zemnieku iekšējās
attiecībās, kamēr citi iekarotāji apstiprināja visas muiž-

niecības tiesības -un privilēģijas, t. i., neierobežotu zem-

nieku ekspluatāciju, piešķirot Baltijas muižniekiem šai

ziņā pat vēl vairāk tiesību [nekā] viņiem <jau bija> po-

litiskās patstāvības laikā. Kopš 1780. g. latviešu zemnieki

kļūst par lietām, kopš 1817. g. viņiem atņēma arī zemi.

Bargā, nemitīgu karu un sīku intrigu pilnā Baliijas vēs-

ture neļāva attīstīties kultūras pasākumiem un atspogu-
ļojās valdošās muižnieku šķiras zemajā kultūras līmenī.

Sī šķira līdz pat šim laikam turpina savu rupjā spēka un

sīko intrigu politiku, pūlēdamās noturēties, ekspluatē-
dama zemniekus, bet nevis celdama sabiedrisko vai pat
tikai tehnisko kultūru. Ar vēsturi izskaidrojams arī visa

Baltijas vācu elementa atpalikušais pasaules uzskats, kas

gadsimtiem uzturēts, valdot viņu despotiskajai muižniecī-

bai, kura Krievijā ir visreakcionārākā, bet arī visvairāk

saliedētā. Ir saprotama šīs muižniecības loma un spēcīgā

ietekme, kāda viņai zināmos laikmetos bijusi arī ārpus

Baltijas.
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Saskaņā ar 1897. g. tautas skaitīšanas datiem, Baltijas*

iedzīvotāji pēc tautībāmsadalās šādi [skat. tabulu 408. lpp.].

Pēc šīs tabulas redzams, ka no visiem vāciešiem, kas

apdzīvo Baltiju (165 267), lielum lielais vairākums (107 809)

koncentrēti piecos centros — pilsētās, kopsummā izvei-

dodami 5/б no visiem vācu tautības pilsētu iedzīvotājiem

šajās trijās guberņās.**

Baltijā 1897. g. ārpus pilsētām bija kopsummā 35944

vācieši (Vidzemē — 17619, Kurzemē 14000 un Igau-

nijā — 4325).*** Tādējādi tikai trešā daļa no visiem Balti-

jas vāciešiem dzīvo uz laukiem. Viņu lielum lielā daļa ir

muižnieki un muižturi, un augstākie policijas, adminis-

trācijas un tiesu resora ierēdņi.

Līdz šim ļoti maza uzmanība pievērsta tai ārkārtīgi in-

teresantajai parādībai, ka skaitliski vācu elements Baltijā

ievērojami samazinās. Tomēr ir vērts pakavēties pie tā

mazliet sīkāk un, lai labāk orientētos, garām ejot iemest

skatienu pagātnē.

Vēl 1771. gadā (vācu kundzības piektajā gadsimtā) vā-

ciešu bija tikai 4,5% no visiem Vidzemes iedzīvotājiem

(20 400, iedzīvotāju kopskaits 447 360). No šī skaita
2/з dzīvoja pilsētās, tomēr nesasniedzot nepilnu pusi no

visu pilsētnieku skaita. Kopš XIX gadsimta otrās puses
vāciešu skaits strauji aug, 1870. gadā tas sastāda 15% no

visiem guberņas iedzīvotājiem. Bet, sākot ar šo gadu, vācu

iedzīvotāju skaita augšanā, kas sasniegusi savu kulminā-

cijas punktu, iestājas lūzums. Vērojama samazināšanās,

* Pie tā sauktās Baltijas pieder ne vien trīs guberņas, kas ievieto-

tas šajā tabulā, bet etnogrāfiskā zinā arī Vitebskas guberņas trīs ap-

riņķi (t. s. Latgale), dažas draudzes Kauņas gub. (kuras agrāk ietilpa
Vidzemē), kuras apdzīvo latvieši, un, beidzot, daži igauņu apdzīvoti

apvidi Pleskavas un Pēterburgas guberņā.
** Visās pārējās Baltijas pilsētās vācu iedzīvotāju procents ir ārkār-

tīgi mazs. Piemēram, no 10 Vidzemes pilsētām (izņemot Rīgu) tikai

trijās vācu iedzīvotāju skaits sasniedz 17—25% no iedzīvotāju kopēja

daudzuma. Igaunijas pilsētās tas izveido (izņemot Rēveli) tikai 4—10%

no iedzīvotāju kopskaita. Samērā lielāks vāciešu skaits Kurzemes gub.

pilsētās pa daļai izskaidrojams ar to, ka viņu rindās ir diezgan ievē-

rojams skaits ebreju.
*** Šie skaitļi mazliet neatbilst īstenībai, jo šeit ietilpst daudz lat-

viešu, kas karjeras apsvērumu dēļ v. tml. atzīst, ka ērtāk esot pardē-
vēties par vāciešiem. Tas pats tomēr jāsaka ari par pilsētas vāciešu

skaitu, kuru ievērojami papildina daudzie latviešu tautības «pārbē-

dzēji».
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sākumā ļoti krasa, — vāciešu procents pēkšņi stipri krīt

un pēc tam slīd, pirmajā gadu desmitā no 15% (1871. g.)
līdz 9,7% (1881. g.). 1897. gadā procents ir vairs tikai 7,6.

Visās trijās guberņās šī pazemināšanās izpaužas šādos

skaitļos:

Vāciešu absolūtais skaits šajos 16 gados samazinājies
par 19 500 cilv. (pēc citiem datiem — par 14 800). Sevišķi
stipri vācu elements sašaurinājies Igaunijā un Vidzemē.

Kas attiecas uz Kurzemi, tad vāciešu absolūtais skaits

audzis par 1000 cilv., bet relatīvi samazinājies par 1%. Pat

Rīgā, kur koncentrēta gandrīz trešdaļa no visa vāciešu

skaita un kur vācu elements ir visstiprākais, vāciešu

skaits laikposmā no 1891.—1897. g. aug visai nenozīmīgi;
vīriešu skaits pat absolūti samazinājies (1881. g. — 30 944,

1897. g. — 30 568).

Šos straujos un pēkšņos lēcienus vācu iedzīvotāju
skaita attīstībā nevar izskaidrot citādi kā ar latviešu pie-
plūdumu vācu rindās un ar atplūdumu no tām (vācu ele-

menta emigrācija vai imigrācija šajā laikā nav novērota).
Vācu elementa pēkšņā augšana pilsētās tieši sakrīt ar

laiku, kad ievērojamā mērā izceļoja no laukiem latviešu

zemnieki, kas bija zaudējuši savu zemi un devušies meklēt

peļņu pilsētās. Pagājušā gadsimta septiņdesmitajos un as-

toņdesmitajos gados vācieši vēl bija vienīgais valdošais

slānis; un dabiski, ka materiāla rakstura apsvērumi liek

latviešiem ieskaitīt sevi vācu tautības kadros. Kopš
1884. g., tikko vācu ietekme kļūst mazliet vājāka, «pār-

skrējēju» vairums plūst atkal atpakaļ, atgriezdamies pie

savas dzimtās tautības. Tādējādi vācu elements turas ne

tik daudz, pateicoties saviem paša spēkiem, bet gan vai-

rāk, pateicoties tam, ka nekad netrūkst nacionālu proze-

litu, kuru pievilkšanai tiek izmantoti visi līdzekļi. Ja

1906. gadā vāciešu skaits atkal palielinājās, tad tas notika

Vāciešu

skaits
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skaitīšanas

%

no ied/.ivotāju

kopskaita
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21 856
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tieši reakcijas dēļ, vācu kaujas družīnu (tā sauktās «paš-

aizsardzības») terora dēļ, boikota dēļ v. tjpr.

Kas attiecas uz latviešu tautības iedzīvotāju skaitu Bal-

tijā, tad pirmie samērā precīzie dati atrodami 1881. g. tau-

tas skaitīšanā, kaut arī tā ieinteresēto \Tācu aprindu spie-
diena rezultātā neapšaubāmi parāda skaitļus, kas zemāki

nekā patiesie. Saskaņā ar šiem datiem, latviešu skaits

1881. g. sasniedzis 970 323 cilvēkus. Pēc 1897. gada skai-

tīšanas — Baltijas latviešu tautības iedzīvotāji koncen-

trēti, kā jau iepriekš norādīts, vienīgi tikai Vidzemes un

Kurzemes guberņā un viņu skaits ir 1 070 295 cilvēki.*

Baltijas vāciešu saimnieciskā dzīve visvairāk rakstu-

rīga ar to, ka, no vienas puses, viņu vidū nav zemniecības

un pilsētu proletariāta un, no otras puses, ka milzīga, ne-

samērīga nozīme ir muižniecībai. Galveno ražotāju šķiru
trūkuma dēļ, kuras patiesībā ir nācijas pamats, visam

vācu elementam Baltijā piemīt zināma nedrošība, nesta-

bilitāte. Un šo parādību vēl vairāk izceļ tas apstāklis, ka

vācieši samērā ar visiem Baltijas iedzīvotājiem ir tikai

nenozīmīgs mazākums.

Visu Baltijas iedzīvotāju sociālo struktūru raksturo

šāda tabula, kas rāda atsevišķu kārtu piederīgo skaitu

procentos:

Vācu tautības iedzīvotājos ietilpst dzimtmuižnieki, ār-

zemnieki, daļa nd personiskajiem muižniekiem, garīdznie-

kiem, tirgoņiem un 3—4% no sīkpilsoņiem. Muižnieku ir

* Vēl jāpiemin tie latvieši, kas kopš seniem laikiem apmetušies
Vitebskas (217 000), Pleskavas (11 000) un Kaunas guberņā (2600);
tālāk latvieši, kas izceļojuši uz Krievijas iekšējām guberņām, uz Sibī-

riju, uz Kaukāziju (kur ir daudzas latviešu kolonijas), kā arī tie, kuri

emigrējuši uz Ziemeļameriku un Brazīliju. Kopsummā latviešu skaits

pašlaik pārsniedz IVa miljona.
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apmēram '/7 daļa no vācu tautības iedzīvotājiem. Šī sep-

tītā daļa tomēr guvusi noteiktu pārsvaru pār visiem pārē-

jiem slāņiem; viņa uzspiedusi savu feodālisma zīmogu vi-

sai Baltijas vāciešu politiskajai, sabiedriskajai un kultūras

dzīvei un līdz šim laikam atstumj pēdējā vietā visas citas

kārtas un slāņus.

Taču vācu muižniecībai izcili ietekmīgs stāvoklis nav

tikai savu ciltsbrāļu vidū vien. Viņa tui savās rokās visu

Baltiju, viņa saimnieko vietējā administrācijā, un viņas
roku jūt visa sabiedriskā dzīve. Viņas rokās atrodas visas

zemstes iestādes, piemēram, landtāgi, visāda veida kon-

venti un kolēģijas, un tikai dažos gadījumos zemstes paš-
valdības darbā un turklāt pavisam neievērojamos apmē-
ros — pielaistas pilsētas un tikpat retos gadījumos — mā-

cītāji un zemnieki. Visa apriņķu policija pilna ar baro-

niem, guberņu policija — ievērojamā mērā; tā sauktās

muižas policijas funkcijas izpilda viņi paši; no viņiem

stipri atkarīga ir arī tiesa. Muižniekiem ir tiesības iecelt

draudzēs mācītājus (patronāta tiesības); šīs tiesības iz-

mantodami, viņi milzīgos apmēros ietekmē visu draudzes

dzīvi. Līdz pat pēdējam laikam viņiem bija monopoltiesī-
bas ražot spirtu un turēt krogus, un no tām viņi atteicās

tikai par daudziem miljoniem, ko samaksāja valdība. Kopā
ar pilsētas municipālajām iestādēm un biržas komiteju

(Rīgā) viņi pēc savas gribas rīkojas mācību iestādēs —

augstākās (Tērbatas universitātē, Rīgas politehnikumā),

vidējās un, pa Minētām skolām izsnie-

dzamie pabalsti nāk no zemstes līdzekļiem, bet šos līdzek-

ļus muižniecība ņem un izdod bez jebkādas kontroles. Vi-

ņas pašas rīcībā atrodas arī agrārās kredītbiedrības. Šī

kārta, kas savās rokās koncentrē tik universālu varu, pat

kopsummā ir skaitliski visai neliela šķira; tomēr arī viņas

vidū viss spēks un visa ietekme pieder vēl ciešākai

grupai — lielo zemes īpašnieku grupai. Un, lūk, šī skait-

liski niecīgā grupa tad arī saimnieko Baltijā.

Vācu muižniecībai Baltijā pieder lielum lielā daļa visas

apstrādājamās zemes. Pēc 1897. gada datiem, visa Vid-

zemes platība, atskaitot ezerus, aptver 41 225,4 kv. verstis,

Kurzemes 2371,2. No šās platības 1 735 114,66 desetīnas

bija muižturiem piederoša muižu zeme; 267 912 des. tā

sauktā kvotes zeme (ko ar zināmiem noteikumiem izmanto

arī muižnieki); turpretim zemnieku zemes pavisam bija
1 331 194,57 des. plus 353 835,39 des. kroņa zemnieku ze-
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mes.* Visa muižturu zeme sadalīta starp 1053 muižām, kas

atrodas 800 īpašnieku rokās. Pēc Tobina datiem, 1906. gadā
Vidzemē bijuši pavisam 985 pagasti ar 3 794 252 des. ze-

mes; no tās muižnieku zemes (bez kvotes zemes) —

1664315 des. vai, atskaitot pārdotās mājas, — 1 597 288

des.; turpretim zemnieku zemes pavisam 1 233 344 des.,

kas sadalīta starp 25 456 mājām, pie tam zemniekiem pilnā

īpašumā pārdotas 22272 mājas jeb 1 093 152 des.

Kurzemē 1887. gadā bija pavisam 2 427 935 des. zemes,

kas sadalās šādā veidā: muižnieku zemes — 979 705 des.,

zemnieku zemes — 898 249 des., kroņa zemes —

525 318 des., pārējās — 24 363 des. Muižturu zeme bija
sadalīta starp 648 muižām; to vidū tomēr desmit muižām

katrai ir no 10000 līdz 67000 desetīnu, kas kopsummā
dod apmēram 220000 des., t. i., gandrīz 7* no visas muiž-

nieku un Vio no itin visas Kurzemē esošās zemes.

Viņi to sasniedza tādā kārtā, ka prata traucēt citu šķiru

attīstīšanos, it īpaši vācu pilsonības, tirgotāju un patstāvī-

gas sīkpilsonības un amatniecības izveidošanos, nerunā-

jot jau par to, ka viņi turēja savās rokās zemniecību. Taču

muižniecības sekmes šajās tieksmēs, dodamas viņai kun-

dzību pār visu Baltiju, iedragāja arī viņas spēkus; veici-

nādamas attīstības bremzēšanu, tās sašaurināja pilsētu
iedzīvotāju darbības robežas, nejāva pastiprināties vācu

elementam, pārņemt arī laukus un varbūt izveidot Baltijā
vācu zemniecību, kas Prūsijā un Prūšu Lietuvā Vācijas
tuvuma dēļ noveda pie šo zemju pārvācošanas. Un, kad,

kapitālistiskajam laikmetam sākoties, sāka izveidoties lat-

viešiem vidējā šķira, tad vācu elements vairs nebija spē-

jīgs noturēties pret tiem. Viņiem vairs nevarēja līdzēt arī

kolonisti — vācieši zemes īpašnieki, kas pašā pēdējā laikā

ieradās no Pievolgas apgabala un pat no Vācijas. Muiž-

niecībai nebija politiska instinkta, tā nav bijusi tālredzīga
arī pagātnē, tāpat kā tā nesaprot arī tagadējo momentu un

nepareizi spriež par nākotni. Viņa savu lomu ir veikusi

un turas savā privileģētajā, ne ar ko neattaisnojamā po-

zīcijā, tikai izmantojot savus sakarus ar birokrātiju, turas

ar rupju spēku, turklāt nevis ar savu, bet ar krievu. Kopā

ar vācu muižniecību arī vispār vācu elements, ko muiž-

*
Turklāt bija 190 466,97 des. kroņa mežu un atsevišķu zemes ga-

balu, 61 690,99 des. kroņa muižu un obroka zemes, 49 163,79 des.

dažādas citas zemes.
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niecība pārāk ilgi noturējusi bērnu autiņos, nevar ne sava

mazā skaita dēļ, ne sabiedriskās atpalicības dēļ pretendēt
uz valdošo lomu Baltijas tālākajā kultūras attīstībā.

Mantojot muižnieku zeme netiek dalīta; manto gan-
drīz vienīgi tikai viens ģimenes loceklis (vecākais dēls),
tā ka šī zeme pastāvīgi ir koncentrēta nedaudzās rokās.

Pārējie muižnieku ģimenes locekļi atrod sev vietu Baltijas
administrācijā, tiesā, policijā vai — kas gan notiek re-

tāk — kļūst par advokātiem un mācītājiem. Viena daļa

iekārtojas birokrātijas rindās centrālajā Krievijā. Tādā

kārtā no lielo zemes īpašnieku rindām nāk visa vietējā
birokrātija; pateicoties tam, muižniecība tur to savās ro-

kās un turklāt ietekmē arī Pēterburgas ierēdņus. Baltijas
muižniecība ar savu noslēgtību zināmā mērā atgādina lielu

ģimeni; jo mazāk locekļu, toties vairāk labuma katram

loceklim. No tā izriet, ka iekļūt Baltijas muižniecībā visai

grūti ne tikai krievu muižniekiem, bet arī tiem vāciešiem,
kas pie šās kārtas nepieder.

Pavisam citādu ainu rāda latviešu sociālā un ekono-

miskā struktūra. Šeit pārsvarā ir zemniecība. Un tikai

kopš zināma laika vērojams, ka strauji attīstās arī citas

šķiras, kapitālistiskā procesa raksturīgās pavadones.
Pēc 1897. gada datiem, Vidzemē nodarbojās ar zemko-

pību 918 584 cilv. jeb 70,7% no visiem guberņas iedzīvo-

tājiem. Visa zemnieku zeme sadalīta starp 43 864 mājām,
6370 sīkiem gabaliem un 1231 zaldātu zemes gabalu; Vid-

zemē tātad pavisam ir 51 465 atsevišķas saimnieciskas vie-

nības. Ja ņemam vērā, ka šeit katrā saimniecībā dzīvo

4,6 cilv., tad ar zemi apgādāto zemnieku kopskaits dod

skaitli — 236 739 vīrieši un sievietes. No tiem zem-

nieku — zemes īpašnieku ir 181 783 (39 518 saimniecības)
un nomnieku — 54 956. Pārējie 681 835 lauku iedzīvotāji,
atskaitot zināmu daudzumu pārvaldnieku, kroņa muižu un

atsevišķu zemes gabalu nomnieku, veido bezzemnieku

šķiru. Pat tad, ja šo skaitli samazinām līdz 600 000 —

šāds skaitlis neapšaubāmi ir pārāk zems —, arī tad kon-

statēsim, ka jau 1897. gadā bezzemes proletariāts sastādījis

65% no lauku iedzīvotājiem. Tagad šis % pārsniedz 70.

Vēl jāaizrāda, ka no 236 739 ar zemi apgādātiem zemnie-

kiem (īpašniekiem un nomniekiem) pietiekams zemes

daudzums (vidēji 37 des. katram) bija 43 864 saimniekiem,
t. i., kopā ar ģimenēm — 201 774 cilv. Visi pārējie (ba-

buļnieki, kam ir pa 4,4 des., zaldāti — 1,36 des.), kop-
summā 34965 cilvēki, jāpieskaita pie sīkzemnieku grupas.
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Kurzemē 1897. gadā ar zemkopību nodarbojās
518273 cilv. jeb 76,89%. Katrā saimniecībā iznāk pa
5,6 cilv. Zemnieku zeme (pavisam 898 249 des.) sadalījās
26 864 saimnieciskās vienībās; no tām 1280 zaldātu zemes

gabali (pa I—31 —3 des.) un 6210 babuļnieku zemes gabali (pa
3,66 des.). Sīkzemnieku grupai tātad pieskaitāmas 7490 ģi-
menes jeb 35000 cilvēku. Pietiekami apgādātas ar zemi

(vidēji pa 33,5 des.) bija 19374 ģimenes jeb 106557 cilv.

Tātad pavisam ir bijuši 141 557 zemnieki — zemes īpaš-
nieki un nomnieki. Visi pārējie lauku iedzīvotāji —

377 716 cilv. (vairāk nekā 66% no lauku un 50% no visiem

iedzīvotājiem) ir proletariāts, kam zemes nav itin nemaz.

Te būs neliela salīdzinoša tabula par abām guberņām:

Tādā kārtā mēs redzam, ka šajās divās guberņās lie-

lākā daļa no visas zemes platības — apmēram 2V2 mil-

jona desetīnu — pieder 1500 muižniekiem; mazāko daļu —

2 miljonus desetīnu — lieto 1 500 000 cilv. Katram muiž-

niekam iznāk tikpat zemes kā 1000 zemniekiem. Citiem

vārdiem sakot, vienai tūkstošdaļai no visiem lauku iedzī-

votājiem, kura turklāt pati nestrādā zemkopja darbu, pie-
der puse no visas zemes. Tālāk, tikai vienai piektajai da-

ļai lauku iedzīvotāju (288 340 cilv.) ir pietiekams dau-

dzums zemes; divām trešdaļām lauku iedzīvotāju (apmē-
ram miljonam cilvēku), kas īstenībā apstrādā visu zemi,

tā nepieder nemaz.

Tātad vēl 1897. gadā gandrīz trīs ceturtdaļas no visiem

latviešu tautības iedzīvotājiem nodarbinātas zemkopībā,
un ne jau velti latviešus bieži vien dēvē par «arāju tautu».

Tomēr «arāju tauta» jau sen vairs nav vienveidīga masa.

Zemnieku noslāņošanās sākusies jau kopš 1804. un 1817.

gada, t. i., no tā sauktās «zemnieku brīvlaišanas» laika

(kas patiesībā sašaurinājās līdz vienas pašas personīgās

brīvības piešķiršanai, nepiešķirot politiskās tiesības un,

,
, . Nodroši-

_

Iedzīvotāju Lauksaimn. nātie zem. Muižnieki— Bezzemes

kopskaits
nodarbinātie nieki īpašnieki Рг Я1е*

iedzīvota)! (īpašnieki) taneši

idzemē

urzemē

1 299 365

674 034

918 584

518 273

181 783

106557

800

648

650 000

377 000

Kopā I 1 973 399 I 1 436 857 I 288340 I 1 448 1 027000
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galvenais, — nepiešķirot zemi), pēc tam vigu stāvoklis

kļuva vēl ļaunāks nekā dzimtbūšanas laikmetā.

Baltijā zemnieki kļuva brīvi, bet bez pārvietošanās tie-

sībām, bez jebkādām politiskām tiesībām, viņi bija nodoti

muižturu patvaļā, un viņu «brīvais stāvoklis» bija ļau-
nāks nekā krievu dzimtbūšana. Sis apstāklis vien ar vi-

sām savām sekām izskaidro gandrīz visu turpmāko Balti-

jas attīstības vēsturi, Baltijas kultūru, visas drausmīgās

iedzīvotāju nelaimes, nemierus, pēdējo gadu notikumus,

bez tā nevar saprast arī Baltijas nacionālo problēmu.
Zemnieki nomināli varēja pirkt viņiem pašiem atņem-

tās mājas, bet muižnieki tikai 60. gados sāka atzīt, ka šāda

pārdošana tiem izdevīga.
Muižnieki tik centīgi izmantoja savu stāvokli, ka zem-

nieki beidzās nost aiz bada. Atbrīvoto zemnieku vairums

tūliņ pat izklīstu pa visu Krieviju, ja tikai nebūtu pārvie-
tošanās aizlieguma, viņi steigtos uz pilsētu.

Zeme bija atņemta, uzliktas pārmērīgas «klaušas» un

turklāt aiziešana no pagasta aizliegta («pārvietošanās brī-

vības» tiesības tika piešķirtas daudz vēlāk). Baroni, izdo-

dami zemniekiem zemi, noteica nomas maksu pilnīgi pat-

vaļīgi, jo zemniekiem nebija tiesību aiziet un viņi bija

spiesti maksāt tik, cik no viņiem prasīja; tādā kārtā viņi

bija pilnīgi nodoti muižturu varā. Tikai zemnieku bada

dumpji 20. un pēc tam 40. un 50. gados beidzot piespieda
baronus mazliet atvieglināt zemnieku stāvokli. Tomēr šie

atvieglojumi nebūt neskāra bezzemnieku vairumu, tie

veicināja tikai jaunas saimnieku—nomnieku šķiras ra-

šanos. Turpmākā ekonomiskā attīstība 50. un 60. gados,
labības cenu un zemes rentes krišanās, apstāklis, ka nebija
vairs iespējams paaugstināt klaušas un obrokus, piespieda
muižniekus ķerties pie savu māju pārdošanas. Lai zem-

nieki—zemes īpašnieki gūtu iespēju maksāt par mājām

augstas cenas, vajadzēja viņiem dot vēl dažādus «atvieg-

lojumus», dot viņiem iespēju pārvietoties, piešķirt dažas

politiskas tiesības; tas viss izpaudās 60. gadu reformās.

Ar reformām bez tam gribēja sasniegt vēl vienu mērķi:
radīt konservatīvu turīgo zemnieku šķiru, kura varētu

būt pretsvars bezzemes kalpiem un zināms aizsprosts, kas

sargā no zemnieku dumpjiem.
Muižnieki teica, ka, atbrīvodami zemniekus, viņi esot

izdarījuši «gute Geschāfte», māju pārdošana 1869.—

1884. g. viņiem deva, piem., vienā pašā Kurzemē ЗBЧ2

milj. rbļ.
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Latvieša tautas diferencēšanās iet arvien tālāk, un aiz-

vien lielākas iedzīvotāju masas koncentrējas pilsētā, at-

stāj laukus, kas nespēj dot pārtiku visiem zemniekiem. Ja

atzīstam, ka cilvēkam nepieciešams pārtikai gadā vismaz

20 pudu lauksaimniecības produktu, un ja neņem vērā,

ka Vidzemē vidēja raža dod katram zemniekam tikai

16,6 pudi produktu, tad skaidri redzams, ka arī turpmāk

pusbadā dzīvojošie zemnieki muks uz pilsētu, uz centrālo

Krieviju un uz Ameriku, ja netiks palielināta kultivētā

platība un pacelta pati lauksaimniecība. Ka platību var

palielināt, tas redzams pēc tā fakta, ka Vidzemē no

1 597 288 des. muižnieku zemes apstrādā tikai vienu treš-

daļu jeb 551 835 des., bet Kurzemē, kur muižnieku muižas

vidējais lielums 1512 des., aramzemes ir tikai... 200 —

300 des. Tas pats sakāms par kroņa muižām.

Šo reformu sekas tad ari bija zemniecības un latviešu

tautības iedzīvotāju vispār tālākā noslāņošanās. Izveido-

jas turīgo, lielo zemnieku — zemes īpašnieku šķira ar

100—200 desetīnu lielām mājām; pakāpeniski sarodas

muižnieku muižu nomnieku šķira, parādās latviešu muiž-

turi, lauku fabrikanti un rūpnieki (alus brūži, dzirnavas,

kokzāģētavas) un tā tālāk.

Masa — latviešu «arāju tauta» — saskaldījās, sāka

diferencēties un nodalīt no sava vidus babuļniekus, bez-

zemes strādniekus, latviešu sīkpilsonību, amatniekus, tir-

goņus, kapitālistus, namsaimniekus. Reizē ar to sākās

darba roku atplūdums no laukiem uz pilsētām. Un līdzte-

kus tam, kā ekonomiskās attīstības spiediena rezultātā cits

pēc cita krita juridiskie žogi, latvieši arvien vairāk cirta

sev ceļu uz «kultūras labumiem» — un roku rokā ar šo

procesu arvien tālāk gāja saskaldīšanās process viņu vidū.

Tādējādi no «arāju tautas» pamazām nošķīrās spēcīgs

pilsētas iedzīvotāju slānis, kura rindās bija lieltirgotāji
(ar miljoniem lielu apgrozību), rūpnieki, kuģu īpašnieki,
namsaimnieki un visdažādāko brīvo profesiju pārstāvji —

ārsti, advokāti, skolotāji, mācītāji.

Sevišķi intensīvu un strauju tempu šī attīstība gūst

pagājušā gadsimta 60. gados. Un, ja vācieši uzskata, ka

«Baltijas kultūras» uzplaukums sācies XIX gadsimta

vidū,* tad šās kultūras nesēji bija tieši latvieši. Igaunijā
tāda pati loma ir igauņiem.

* Sk. Vidzemes vācu biedrības («Deutscher Verein m Livland») pār-

skatus.
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Tagad šī diferencēšanās gājusi vēl tālāk, jau 1897. g.
vesela trešā daļa latviešu dzīvo pilsētās, latviešiem ir savi

muižturi, lieli zemes īpašnieki, kam pieder diezgan ievē-

rojams skaits muižnieku muižu, un viņi sāk izstumt vācu

muižniekus. Latviešu inteliģencē ir apmēram 2000 personu
ar augstāko izglītību, tās izpilda itin visus ārstu, aptie-
kāru, pa daļai mācītāju pienākumus, viņi ir skolotāji uz

laukiem, pilsētās, visas latviešu inteliģences ir tik daudz,

ka tā var sākt cīņu ar vācu konkurentu. Vēl stiprāka kon-

kurence sākās starp latviešu un vācu tirgotājiem un amat-

niekiem. Sākās pilsētu domes latviešu pilsētās. Turklāt jau

ir attīstījies spēcīgs latviešu pilsētas proletariāts. Latviešu

kapitāli vēl koncentrējas vāciešu rokās, bet, ja saskaitītu

kopā vidējos latviešu kapitālus, tad varbūt jau tagad lat-

viešu kapitāla summa līdzinātos vācu kapitāla summai,

pie tam latviešu summa arvien aug.
Tiklīdz krita likuma žogi, kas sargāja dažādās cunftes

un ģildes, tikko bija pasludināta amatu un tirgošanās brī-

vība, tūdaļ latvieši sāka spiesties iekšā amatos un tirdznie-

cībā un sāka izstumt vāciešus. Taču tikai kopš šā laika

Baltijas guberņas tiek uzskatītas par kulturālām un par

priekšzīmīgām, salīdzinot ar Krieviju. Baltijas kultūra, par

kuru tik daudz runā un ar kuru tik daudz lepojas vācieši,

tā ir latviešu kultūra, katrā ziņā tās nesēji, tās subjekti ir

latvieši. Vācieši ir iniciatori un ne vairāk; viņi turēja

kultūru, ko paši bija saņēmuši no citām agrāk civilizētām

tautām, turēja to Baltijā aiz atslēgas. Latvieši šo kultūru

atbrīvoja visas Baltijas un Krievijas labā.

Par kultūras līmeņa mērauklu var būt elementārās iz-

glītības pakāpe, skolu stāvoklis un iedzīvotāju prašana
lasīt un rakstīt.

Lai gūtu zināmu priekšstatu par latviešu tautības iedzī-

votāju kultūras līmeni Baltijā, minēsim dažus salīdzino-

šus datus par vietējo skolu stāvokli un par iedzīvotāju
lasīt un rakstīt prašanu.

1905. g. 1. janvārī Vidzemē bija 1624 (pagastu, pil-

sētu, kroņa, pareizticīgo draudžu, sabiedriskas v. c.) pa-

matskolas, 159 privātas pamatskolas un 16* baznīcu pa-

matskolas. 1904. gadā pamatskolām izdeva 1 025 823 rbļ.
Gandrīz pusi no visiem izdevumiem sedz zemnieki — lat-

* Līdz 1887. gadam (šajā gadā ieviesa krievu skolas) Vidzemē, pēc

datiem, ko devuši tie paši muižnieki, bija 123 draudzes un 974 pa-

gasta pamatskolas; 1904. gadā draudzes skolu skaits samazinājās līdz

111, pagasta skolu — līdz 826; kopējā samazināšanās — 160.
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vieši un igauņi — 399 179 rbļ.; viņiem seko pilsētas, kas

izdod 146 032 rbļ., un valsts — 110 397 rbļ. Muižniecība

maksā desmitkārt mazāk nekā zemnieki — 39 450 rbļ.;
beidzot paši skolnieki (atkal tie paši zemnieki) maksā

171 257 rbļ. Kurzemē ir 338 pagasta skolas, 19 ministrijas
skolas, 109 pārējās skolas (pilsētās un laukos), pavisam
456 skolas.

Nav jāaizmirst, ka vācu muižniecība vienmēr cēlusi

lielus jo lielus šķēršļus zemnieku masu izglītībai.
Turklāt muižniecība pūlējās panākt, lai tiktu atcelts

noteikums, ka mācībām obligāti jānotiek krievu valodā,

un cerēja, ka pamatskolas atkal nodošot viņu ziņā, stās-

tot, ka mācīšana skolās krievu valodā esot pastiprinājusi

iedzīvotāju kriminalitāti un 1905. g. revolucionāro kus-

tību, mēģinādami pierādīt šos smieklīgos apgalvojumus
ar to, ka it kā 30% skolotāju esot piedalījušies kustībā,
bet skolotāji taču ir tie paši trūcīgie zemnieki, kas sacē-

lušies pret muižnieku neciešamo «tiesisko» jūgu un pār-

mērīgajām izpirkšanas un nomas maksām arī tās pašas
muižniecības labā. Šeit mēs nedomājam aizstāvēt krievu

birokrātijas skolu, bet neapstrīdams, ka daudz daudz ļau-

nākas bija vācu muižniecības skolas, kuras pilnīgi atra-

dās retrogrado mācītāju rokās, kuru vienīgais mērķis bija
latviešu pārvācošana un kurās mācīja tikai paklausību
muižniecībai; 1905. gadā muižniecība lūdz tādu skolu, kas

būtu «baznīcas iestāde».

Vācu feodāļi vienmēr raudzījušies uz Baltiju kā uz ko-

loniju, no kuras vajag tikai gūt pēc iespējas vairāk la-

bumu, un šādā garā veidojās visa viņu kulturālā darbība.

Paraudzīsimies uz tiem rezultātiem, ko latvieši pretēji
visiem šķēršļiem sasnieguši izglītības laukā, pateicoties
kapitālistiskās attīstības virzītājiem spēkiem un kultūras

slāpēm, kuras raksturīgas agrīnajam, progresīvajam na-

cionālisma periodam.

Baltijas iedzīvotāju lasīt un rakstīt prašana redzama

pēc šādiem skaitļiem. Vidzemē lasīt un rakstīt pratēju
skaits ir 77,7%, Kurzemē — 70,9%, Igaunijā — 79,2%;

visās trijās guberņās kopā — 76% (Krievijā — apmē-

ram 30%). Citāda aina iznāks, ja nodalīsim skaitļus, kas

attiecas tikai uz latviešiem. Vidzemē 1897. g. no latviešu

tautības lauku iedzīvotāju kopskaita (nerēķinot bērnus,

jaunākus par 10 gadiem, un vecos cilvēkus, kuriem pāri

par 60 gadu) analfabēti bija tikai 8540 vīrieši un 7632

sievietes jeb 5,47% (vīr.) un 4,34% (siev.), — tas nozīme
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gandrīz vispārēju lasīt un rakstīt prasmi. Analogi skaitļi
ir arī Kurzemē: analfabēti ir 8892 vīrieši un 10 025 sie-

vietes, t. i., 6,48% un 6,49%; šeit tātad ir 93,52%* lat-

viešu, kas prot lasīt un rakstīt.

Tādējādi lasīt un rakstīt pratēju skaits latviešu vidū

ir par 23—24% augstāks nekā vidējā lasīt un rakstīt pra-

tēju norma visā Baltijā; igauņu lasīt un rakstīt prašanas
līmenis ir apmēram tāds pats. Skaidrs, ka Baltijā lasīt un

rakstīt prašanas procentu pazemina galvenokārt vācieši.

Vidzemē 1897. gadā vācu tautības lasīt un rakstīt pra-

tēju skaits bija tikai 73% no vācu tautības iedzīvotāju
kopskaita, t. i., par 3,7% zemāks nekā vidējā vietējā

norma; vācu tautības lauku iedzīvotāju analfabētu vidū

bija 1540 vīriešu jeb 27% (latviešiem 5,5%) un 883 sie-

vietes jeb 13,7% (latviešiem 4,3%). Pēc vecuma: no 10

līdz 19 gadiem — 16,7%, no 20 līdz 29 gadiem — 36,5%,

no 30 līdz 39 gadiem — 34,59% analfabētu. Bet vāciešu

lielākā daļa dzīvo pilsētās, un cilvēks, kas nepazīst šejie-
nes dzīvi, dabiski, gaida, ka te nu gan būs redzams vāciešu

augstais kultūras līmenis. Izrādās, ka gaidas ir veltīgas.
Vidzemē no 30 349 pilsētās dzīvojošiem vāciešiem (10 līdz

60 gadu vecumā) analfabēti ir 9752 jeb 32,13%. Šeit anal-

fabētu procents ir pat lielāks nekā uz laukiem. Vecumā no

20 līdz 29 gadiem analfabētu % ir vēl lielāks — 38%. Kur-

zemē redzam gandrīz tādus pašus skaitļus: vācu tautības

lauku iedzīvotāju analfabētu ir 25,35% (sieviešu 11,9%).
Pēc vecuma: no 10 līdz 19 gadiem — 10,7%, no 20 līdz

29 gadiem — 29,7%, no 30 līdz 39 gadiem — 35,7%. Va-

rētu gaidīt, ka vismaz muižnieku kārta dos ļoti augstu

procentu lasīt un rakstīt pratēju. Bet īstenībā tas izrādās

citādi. Kurzemes muižnieku vidū vecumā no 10 līdz 19

gadiem ir 17% analfabētu (latviešiem 6,77%), vecumā

no 20 līdz 29 gadiem — 6,8%, no 30 līdz 39 gadiem —

4,5%. Muižnieku analfabētisma kopējais procents — 8,98

(zemniekiem 6,48%). Tā Kurzemes muižnieki, būdami la-

bāki lasītāji un rakstītāji nekā viņu tautas brāļi pilsētās,
tomēr lasīt un rakstīt prasmes ziņā ne tuvu netiek līdzi

saviem latviešu tautības zemniekiem un kalpiem. Šo

skaitļu valoda ir pārāk skaidra. Vācieši Baltijā ir viens

* Latviešu tautības analfabētu skaits vēl vairāk samazināsies, ja lat-

viešus sagrupēsim pēc vecuma. Vidzemē latviešu tautības analfabētu

vīriešu vecumā no 10 līdz 19 gadiem ir tikai 2,96% (siev. 2,38%),

rio 20 līdz 29 gadiem — 4,35% (siev. 1,35%). Kurzemē —
vecumā

no 10 līdz 19 gadiem — 6,77%, no 20 līdz 29 gadiem — 4,32%.
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no vismazāk izglītotiem elementiem; vēl zemāks lasīt un

rakstīt prasmes procents atrodams tikai trūcīgajos krievu,
lietuviešu un poļu slāņos.

Augstākā mērā zīmīgs fakts: izrādās, ka šajā zemē

valdošo šķiru kultūras līmenis ir zemāks nekā viņu «pa-
valstniekiem».

Agrākie latviešu skolotāji šobrīd kļūst lieki, zaudē

spējas kaut ko dot, jo feodālo tradīciju vidē paši iet at-

pakaļ, slīd lejup kulturālā ziņā. Vācu elements zaudē

savu kultūras hegemoniju.

Vāciešu kulturālā loma Baltijā. Nācijas lomu kultūras

laukā nosaka sabiedrības slāņu spēku samērs. Baltijas
vāciešu vidū pēc ilgas cīņas par valdošo šķiru tika lauku

muižniecība, vēlāk, kļuvusi vēl birokrātiskāka, tā piešķir
nokrāsu visam vācu elementam, un viņas intereses virza

un izskaidro visu šī elementa politiku un lomu. Feodāļu
interesēs nav Baltijas pilsētu, rūpniecības, tirdzniecības

attīstīšana, tas darītu stiprāku pilsonību, ar kuru tad būtu

jādala vara. Patstāvīgas zemniecības attīstība, t. i., viņas
kultūras līmeņa celšana, izglītošana, lauksaimniecības uz-

labošana arī nav feodāļu interesēs. Arī tā noteikti kļūtu

tiem par konkurenti. Turklāt šī muižniecība vienmēr ir

uzskatījusi, ka viņai vieglāk un izdevīgāk gūt savus ienā-

kumus no dzimtcilvēkiem, no zemniekiem, kas pa pusei
dzimtcilvēki un atkarīgi kā nomnieki, nekā no intensīvas

saimniekošanas savās muižās, jo tad nepieciešams iegul-
dīt zināšanas un darbu. Feodāļu interesēm vajadzīgas ti-

kai nenozīmīgas pilsētas, nenozīmīga tirdzniecība un

amatniecība, un zemniecībā viņiem vēlama vienīgi akla

paklausība un reliģiozitāte. To pierāda visa Baltijas vēs-

ture, un šajā virzienā meklējama vācu kulturālā loma.

Kad vācieši bija jau 300 gadu valdījuši Baltijā, galvenajā
pilsētā Rīgā 1480. g. bija tikai 15 000 iedzīvotāju, no tiem

5000 vāciešu, 1770. g. tikai 20 000 iedzīvotāju. Muižnie-

cībai bija vienaldzīga Baltijas ģermanizācija, jo tā iespē-

jama, tikai pastiprinot vāciešu vidējo šķiru. Tas galve-
nokārt izskaidro, kāpēc prūši tika pārvācoti (vācu sīkpil-
sonības un zemniecības ieplūšana), bet latvieši netika

pārvācoti. Vācu buržuāzija, kas cīnās pret šā novada

letizēšanu, tagad pārmet muižniecībai, ka tā vainīga vi-

ņas nespēkā. Bet mēs atzīstam par svarīgāku atzīmēt, ka

muižniecības «kulturālajai lomai» attiecībā pret zemnie-

kiem bijuši visbēdīgākie rezultāti. yisu to laiku, kad vā-
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cieši patstāvīgi valdīja skolās, nevar būt ne runa par
kaut kādu tautas izglītošanu. Skolas ierīkoja vienīgi
zviedri, kad tie ieguva šo novadu, tajā pašā laikā Kur-

zemē (Ketlers) tiek latviski pārtulkoti desmit baušļi un

arī dažas lūgšanas (1586). Vācieši valdīja 400 gadus un

audzināja tautu kristīgā garā, bet desmit baušļu latviski

nebija. Bībele pārtulkota tikai 1689. g. Kultūras pamatus
un zināmas cilvēciskās tiesības latviešu dzimtzemniekiem

deva tikai zviedri, kam pašiem bija spēcīga un brīva zem-

niecība. Vācu muižniecība pazemoja zemniekus līdz māj-
lopu līmenim. Visa latviešu zemnieku vēsture, izņemot
varbūt kādus 50 gadus (V. Pletenbergs), līdzīga vienai vie-

nīgai agonijai ar konvulsīviem uzliesmojumiem, kurus ap-

spieda ar visasiņainākiem un barbariskākiem paņēmieniem.
Muižniekiem šai vajadzībai spēku nebija, bet viņi prata
novirzīt šajā darbā valdības karaspēku (feodāļi bija kļu-
vuši par birokrātiju un nostājušies stiprā pozīcijā). Taču

pēc ļoti īsā zviedru laika latviešu zemniecība sāka atdzī-

voties, tikai kapitālistiskajam laikmetam iestājoties, bet

te nekādu nopelnu nav nedz Baltijas vāciešu feodāļiem,
nedz birokrātiem. Vācieši raudzījās uz Baltiju kā uz vācu

koloniju, tā viņi savu lomu saprot arī tagad, kolonizāci-

jas līdzekļi bija tādi paši kā šobrīd, kolonizējot Āiriku.

Zināma līdzība ar Baltijas apgabala likteni rodama arī

Somijā, kur zviedriem bija tāda pati kultūras nesēju loma

kā vāciešiem te, tikai ar pavisam citādiem panākumiem:
kulturālās attīstības ziņā Somija stāv daudz augstāk par

Baltijas apgabalu. Zviedriem feodāli birokrātiskā muiž-

niecība nebija dominējošā šķira.

Baltijas vāciešu kulturālā loma tagad ir cauri; attīsto-

ties citām sabiedrības šķirām, muižniecības nozīmi var

uzturēt tikai ar rupju spēku un ar birokrātijas adminis-

tratīvo aparātu. Feodāļiem birokrātiem arvien grūtāka

kļūst kapitālistiskās kultūras gaitas aizturēšana. Viņi lab-

prātīgi neatteiksies un negrib atteikties arī tagad. Viņi

pat domā, ka pašlaik esot pats izdevīgākais brīdis atkal

sagrābt savās rokās tautskolas, aizbildinoties ar revolū-

cijas izskaušanu un reliģijas iesakņošanu. Lūgt, lai izmet

no skolām valsts valodu, nedrīkst, viņi lūdz valodām vie-

nādas tiesības, izliekas, it kā viņi nepretotos latviešu va-

lodas ievešanai Latvijā, viņi prāto, ja jau skolas būs pa-

darītas par «baznīcas iestādi», līdz ar to tās būs nodotas

mācītāju un muižniecības rokās — un tad ar latviešu

valodu varēs tikt galā. Kā gan krievu sabiedrībā līdz šim
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varēja pastāvēt ieskats, ka Baltijas vāciešiem esot augsta
kultūra un ka Baltijā it kā esot vācu kultūra? Mēs jau

redzējām, kā skaitliski maza nācija — Baltijas vācieši —

varēja līdz šim turēt savās rokās visu Baltiju. Šis apstāk-
lis izskaidrojams vienkārši ar to, ka valdīja nevis «nācija»,

bet lielo zemes īpašnieku šķira, tā pati, kurai arī valdo-

šajā krievu tautībā nodota visa pārvaldīšana. Turklāt

Baltijas baroni taču deva prāvu birokrātijas procentu arī

Krievijai un atradās vistuvākos .sakaros ar Pēterburgu.
Tas tikpat vienkārši izskaidrojams ar to, ka krievu sa-

biedrība, kas līdz pat pēdējam laikam vispār tika maz

interesējusies par dažādiem «cittautiešiem» un par na-

cionālo jautājumu, visas savas ziņas par Baltijas novadu

un tā cittautiešiem smēlās no krievu birokrātiem, bet tie

savukārt no Baltijas vācu birokrātiem. Itin visi ziņu avoti

bija vāciski. Uz laiku Baltijas apgabalā nonākušie krievu

birokrāti, kas reti tur palika uz visiem laikiem, ar vie-

tējiem latviešu iedzīvotājiem nekad neuzņēma tuvākus

sakarus, un, ja kādus sakarus uzņēma, tad ar vāciešiem.

Uz savām birokrātiskajām darīšanām un uz visu citu

krievu birokrāti paraduši raudzīties ar savu draugu vā-

ciešu, kompetentu cilvēku acīm, ja vien paši nebija pār-

krievotāji, kas klausa arī vāciešus. Krievu tautības iedzī-

votājiem, kaut arī skaitliski tie līdzinās vāciešiem (arī
6%), sabiedriskā ziņā bija nenozīmīga loma, viņu preses

patstāvība bija niecīga, tajā lielāko tiesu valdīja pārkrie-
vošanas tendences. Bet galvaspilsētā baroniem nebija grūti
ietekmēt presi. Tikai pašā pēdējā laikā (1905. g.) arī

krievu sabiedrībā ir radusies interese par cittautiešiem —

un sakarā ar to grozījies arī uzskats par kultūras labu-

miem, ko devuši Baltijas vācieši. Pašā pēdējā laikā sākuši

mainīties uzskati par savu kulturālo lomu arī vienā pašu

Baltijas vāciešu daļā. Noticis kaut kas pavisam neticams,

arī baltiešos radusies tā sauktā liberālā kustība, sākusi irt

visu vāciešu konservatīvā apvienība, ko tik stipri bija

saliedējusi muižniecība. Lielais muižnieku zemes īpašums

kapitālisma spiediena rezultātā sāk zaudēt savu spēku, un,

lūk, tā sauktie vācu liberāļi, t. i., vācu buržuāzija, sāk at-

brīvoties no muižniecības jūga un sāk saprast, kāds īsti ir

muižnieciski reakcionārais spēks un ka, iedama ar to

kopā, viņa var zaudēt konkurences cīņā ar latviešu bur-

žuāziju un citām nācijām.

Pirmās pazīmes par latviešu nacionālās pašapziņas mo-

šanos vērojamas, tikai sākot ar XIX gadsimtu. Ja līdz tam
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laikam arī pastāvēja zināmas kultūras saites, kas apvie-
noja visu tautu (bagāta folklora, dziesmas, pasakas), tad

katrā ziņā šīs vienības apziņa vēl nebija nobriedusi tiktāl,

lai gūtu kaut kādu sabiedrisku vai politisku izpausmi.
Pirms apzinīgas nacionālas kustības vajadzēja nākt zinā-

miem sociāliem priekšnosacījumiem — bija jāiegūst ele-

mentārās tiesības un jānotiek pirmajiem mēģinājumiem

regulēt ekonomiskās vai, precīzāk runājot, agrārās attie-

cības.

Latviešu zemnieks gadsimta sākumā ieguva personīgo
«brīvību», un viņa sabiedriskās pašdarbības pirmās izpaus-
mes bija bada dumpji, mēģinājumi bēgt uz «silto zemi», uz

Krieviju (20. gados), un pāriešana pareizticībā (40. gados)*.
Tikai gadsimta vidū latviešu inteliģencē, kas nākusi no

turīgākajiem pilsētnieku un zemnieku slāņiem, sāk laist

zināmas saknes nacionālā ideja. 1848. gadā mēs jau sasto-

pam jaunatnes pulciņus, kas nodarbojas ar latviešu va-

lodu un vēsturi, strādā tautas izglītošanas darbu un pētī
vācu publicista Merķeļa rakstus, kuram izcila loma 1817.

gada zemnieku brīvlaišanas reformas sagatavošanā. Vācu

muižniecība izturējās pret šiem pirmajiem nacionālās ide-

jas pārstāvjiem ar dabisku neuzticību un ar bažām un

tūdaļ nokristīja tos par revolucionāriem.

Kāds latviešu dzejnieks bija pārtulkojis Heines dzejoli

«Loreleja», bet Heine tika uzskatīts par «jaunvācieti» un

revolucionāru, par «trakā» 1848. gada pārstāvi.
īstenībā šiem pirmajiem latviešu nacionālistiem, kas

tolaik dēvējās par jaunlatviešiem, nebija nekā kopīga ne

ar 1848. gada revolūciju, ne ar to tautu nacionālajiem
ideāliem, kuras tiecās uz patstāvīgu nacionālo valstu at-

jaunošanu. Viņi sapņoja tikai par zināmas brīvības iegū-
šanu zemniecības kulturālai attīstībai un par latviešu va-

lodas lietošanu kā šā mērķa sasniegšanas līdzekli.

(Ka jaunlatvieši ļoti lielā mērā bijuši tikai kultūras

darbinieki, to pierāda viņu vēršanās pēc palīdzības pie
krievu reakcionāriem — slavofiliem.)

Vācu muižniecība baidījās no šīm tieksmēm, kuru no-

lūks bija izplatīt izglītību, baidījās attīstīt zemnieku ap-

ziņu. Zemnieku nemieri padarīja nepieciešamas reformas,

bet tās varētu samazināt muižnieku ienākumus. 50. gados
muižnieki vēl stiprāk cenšas turēt savās rokās zemniekus.

* Valdības izlaisto baumu dēļ zemnieki domāja, ka pāriešana pa-

reizticībā došot viņiem zemi un maizi, un 140 000 zemnieku pieņēma
valdošo ticību.



425

Pilsētās arī vācu sīkpilsonība bruņojas pret «jaunlatvie-
šiem», šo nosaukumu piedēvēdama no zemes atbrīvoto

laucinieku masai, kuru saradās arvien vairāk un kuri

kļuva par viņas konkurentu: amatnieki, tirgotāji, mājkal-
potāji. Tikai Rīgas patricieši, bagātie uzņēmēji, fabrikanti

jau sen veicināja laucinieku ieplūšanu pilsētā, jo šie lat-

vieši viņiem bija lētāks darba spēks nekā ārzemju vā-

cieši, ne tikai kā vienkārša darba strādnieki, bet arī kā

meistari un sīkie uzņēmēji. Patricieši jau pirms 1817. g.

brīvlaišanas labprāt pieņēma latviešu tautības dzimtcil-

vēkus, pārdēvēja tos par vāciešiem un tādā veidā glāba
no muižturiem. Pie tam jaunlatvieši centās teorētiski for-

mulēt savas nacionālās prasības. «National Bestrebungen
Kronwald» polemizēja vācu valodā ar vāciešiem un centās

viņiem izskaidrot savus mērķus: zemnieku kārtas, t. i.,

gandrīz vienīgi saimnieku zemes īpašnieku, vispārējās
kultūras celšana, izplatot lauksaimniecības zināšanas, uz-

labotus arklus, izskaidrojot mākslīgo mēslu derīgumu
v. tml.

Kā jau iepriekš teikts, zemnieku «atbrīvošanai» bez

zemes un pārmērīgajām nomas maksām sekoja neveik-

smīgi dumpji un pēc tiem — masveida aizplūšana no lau-

kiem uz pilsētu un zemniecības noslāņošanās proletariātā

un sīkburžuāzijā. No šī slāņa aprindām radušies jaunlat-
vieši tad ari bija sīkburžuāzijas ideologi, par ko skaidri

liecināja mērķi, ko viņi sev izvirzīja. Līdzās uzdevumam

pacelt zemniecības un līdz ar to visas Baltijas vispārējo
kultūru jaunlatvieši formulēja, piemēram, tādus uzdevu-

mus kā tehnisko lauksaimniecības zināšanu izplatīšanu,
uzlabotu arklu, mašīnu un mākslīgo mēslu propagandē-

šanu; jaunlatvietis Valdemārs, Maskavas jūrniecības bied-

rības sekretārs, ieteica latviešiem nodarboties ar jūrnie-

cību, un šajā nolūkā tika nodibināta pat speciāla biedrība.

Latviešu valodu uzlūkoja tikai par izglītības izplatīšanas
ieroci. Bet, lai tā varētu būt šāds ierocis, valodu vajadzēja

attīstīt; tāpēc radās filoloģiski darbi un raksti par folk-

loru un literatūru.

Lai izlietotu latviešu valodu kulturāliem mērķiem, va-

loda bija jāattīsta; tāpēc radās darbi par filoloģiju un folk-

loru, taču tauta bija jāieinteresē izglītoties praktiska
labuma dēļ, tirdzniecības dēļ (te rodas preses, skolu utt.

nepieciešamība), rūpnieciskās dzīves un karjeras dēļ.

Tauta jāieinteresē par kultūras dzīvi, tādēļ — jādi-

bina dziedāšanas un mūzikas biedrības, jācīnās pret
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žūpību utt. Vācieši, pret visu to Jaunlatviešiem iebilz-

dami, argumentēja tā: latviešu valoda ir tikai idi-

oma, to nevar attīstīt. To pētīt var tikai vācu zi-

nātnieki. Katrs, kas guvis vācisku izglītību, līdz ar to Jau
kļūst par vācieti. Patstāvīgas latviešu sabiedrības, ne vi-

dējās, ne augstākās kārtas, nevar būt. Baltijā iespējama
tikai viena kultūra, un šī novada labklājība ir administra-

tīvos amatos esošās muižniecības, bet nevis latviešu zem-

nieku darīšana. Latvieši var būt tikai zemākā šķira, zem-

nieki un vienkārša darba strādnieki, šī šķira nav jālaiž
klāt pie augstākās, vācu kultūras avotiem, tas valdošajām
vācu šķirām būtu bīstami. Pieeja vācu kultūras avotiem,

pārvācojot turīgos latviešus, var tikt atļauta tiktāl ciktāl

nepieciešams un vēlams papildināt vācu rindas, lai Bal-

tijai piešķirtu tādu izskatu, it kā tās kulturālie iedzīvotāji
ir vācieši. Vācu muižniecība atbalstīja šos argumentus,
daždažādi vajādama jaunlatviešus.

Latviešu nacionālās idejas propagandas līdzekļi sākumā

bija ārkārtīgi aprobežoti: pulciņi, kopīga lasīšana, brošū-

ras un Pēterburgā viena avīze (ko vācu muižnieku intrigu

dēļ pēc gada slēdza). Pirmā atļautā sabiedriskā organizā-

cija bija Rīgas «Komiteja palīdzības sniegšanai bada cie-

tējiem Igaunijā» (1868. gadā), kurai atļāva sarīkot pirmo-
reiz Rīgā latviešu valodā 5 lekcijas un vienu teātra izrādi.

Tajā pašā gadā atļāva nodibināt arī vēl šobrīd pastāvošo
«Latviešu biedrību», kas sprauda par savu mērķi izglītības

izplatīšanu un kas kļuva par latviešu nacionālās kustības

centru. Tās dibinātāji nāca no latviešu sīkburžuāzijas un

pa daļai arī jau no lielburžuāzijas aprindām. Sākot ar šo

laiku, kustība iet uz priekšu straujiem soļiem, neskatoties

uz vācu baronu «neaprobežoto varu». Dibinās ļoti daudzas

biedrības. 1871. gadā tiek saņemta atļauja sasaukt pirmo
«latviešu lauksaimnieku kongresu» (514 dalībnieku);
1873. gadā sarīko pirmos latviešu «vispārējos dziesmu

svētkus», pirmo «latviešu skolotāju kongresu» (520 dalīb-

nieku), otro lauksaimnieku kongresu. Visi šie kongresi
iezīmē latviešu kustības svarīgākos posmus, pie tam se-

višķa nozīme bija pirmajiem un turpmākajiem (1880.,
1888., 1895. g.) dziesmu svētkiem.

1871. gadā saņemta atļauja sarīkot pirmo latviešu lauk-

saimnieku kongresu (514 dalībnieki). 1873. gadā notika

pirmie tā sauktie vispārējie dziesmu svētki (1020 dziedā-

tāju, 11 000 klausītāju), pirmais latviešu skolotāju kon-

gress (520 dalībnieku) un otrais lauksaimnieku kongress



427

(500 dalībnieku). Šie kongresi un pirmie dziesmu svētki ir

svarīgākie posmi latviešu nacionālajā kustībā, pie tam it

sevišķi pirmie un turpmākie dziesmu svētki (1880., 1888.,

1895.g.) zīmīgi kā latviešu nacionālās vienības jūtu reāli

paudēji. Latviešu sīkburžuāzija tolaik bija vadošā šķira,
un tās ideoloģiju atzina par visas latviešu tautas ideolo-

ģiju līdz pat pagājušā gadsimta 90. gadiem. Latviešu na-

cionālisti cīņā pret vāciešiem visas savas cerības lika uz

krievu valdību un slavofiliem.

Nav nemaz jāteic, ka vācu muižniecība izturējās ār-

kārtīgi naidīgi pret latviešu kustību un centās to apspiest
visiem spēkiem. Latviešu sabiedriskos darbiniekus, presi,
organizācijas nepārtraukti vajāja, bet visvairāk cieta zem-

niecības pārtikušie slāņi. Muižniecība atzina — un ne bez

pamata, ka tie esot jaunās kustības galvenais avots.

Tikpat nikni kā muižniecība «jaunlatviešiem» uzbruka

arī vācu birģeļi. Viņus biedēja daudzie lauku iedzīvotāji,
kuri devās uz pilsētu un apmetās tur kā amatnieki, tirgo-

tāji, kalpotāji un kļuva vācu birģeļiem bīstami konkurenti.

Tikai Rīgas patricieši — lielburžuāzija, uzņēmēji, fabri-

kanti — nebaidījās no šīs konkurences un jau sen veici-

nāja lēto darba roku, meistaru un sīko uzņēmēju pieplū-
šanu pilsētā.* Konkurējošo latviešu ieplūšana pilsētās pir-
moreiz radīja vāciešu nacionālo naidu pret latviešiem un

visai krasu šovinistisku noskaņojumu.
Interesanti, ka latvieši meklēja aizsardzību pret vācie-

šiem, kas viņus vajāja, pie krievu slavofiliem, «satrunē-

jušo Rietumu» ienaidniekiem, atsaukdamies uz latviešu

tautas šķietami slāvisko izcelšanos (un tikai šādējādi lat-

viešu progresīvo kultūras darbinieku nacionālistu savie-

nība ar krievu reakcionāriem kļuva vismaz teorētiski iedo-

mājama). Tomēr šeit katrā ziņā jāpiemin' tā instinktīvā tiek-

šanās uz Krieviju, tā nesaraujamās politiskās un sabiedris-

kās vienības sajūta, kas izpaudās jau 20. un 40. gados un

kas kļuva arvien intensīvāka; buržuāzija pie tam cer uz

Krievijas valdību, proletariāts — uz progresīvo sabiedrību.

Kopš paša sākuma, tikko latviešu tauta sāk sevi apzi-

nīgi parādīt, kopš jaunlatviešu laikmeta, latvieši sāk cerēt

uz Krieviju, buržuāzija — uz valdību (mēs redzēsim, cik

*
Jau pirms 1817. g. «zemnieku brīvlaišanas» patricieši labprāt ņēma

savā aizbildniecībā latviešu dzimtcilvēkus un glāba tos no muižnie-

kiem, ierakstīdami «vāciešos». No šādiem elementiem jau tolaik sāka

veidoties latviešu sīkpilsonība un vēlāk arī buržuāzija, kaut gan jā-

aizrāda, ka šī slāņa lielākā daļa pārvācojās un šobrīd ietilpst «īstajos»

vācu iedzīvotājos.
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sekmīgi), proletariāts — uz sabiedrību. Bet pa to laiku at-

tīstība gāja uz priekšu, atbrīvotā zemniecība sāka saskal-

dīties, rodas nodrošināto zemnieku—saimnieku, lauku bur-

žuāzijas šķira, pilsētās modās latviešu sīkburžuāzija un

arī jau lielburžuāzija. Latviešu jaunā buržuāzija pieņēma
jaunlatviešu kustības ideoloģiju: nacionālismu, pie tam

atbalsts jāmeklē pie slavoiilisma un rusofilisma.

80. gados latviešu sabiedriskajā un ekonomiskajā attīs-

tībā sākās jauns periods, kas raksturīgs ar dziļām pārgro-
zībām.

Mēs jau norādījām, ka līdz tam latviešu nacionālās

kustības vadone bija sīkburžuāzija. Tajos gados (1873.—

1881.) latviešu lauku buržuāzija neatlaidīgi nodarbojās ar

savu pozīciju nostiprināšanu: pirka no muižniekiem lauku

mājas (vienā pašā 1881. g. nopirktas mājas par ЗЧ2 mil-

joniem rubļu), cēla tehniskās kultūras līmeni. Bet tas iz-

devās tikai vienai, turīgākajai zemniecības daļai. Otra

daļa, iepirkusi mājas par pārmērīgi augstām, baronu sa-

skrūvētām cenām, izputēja un pārgāja bezzemnieku rindās.

Tajā pašā laikā — 80. gadu vidū — Baltiju piemeklē valdī-

bas pārkrievošanas politika ar tās parastajiem pavado-

ņiem — varmācību un patvaļu. Taisnība, pēc 1884. gada se-

nāta revīzijas izdarīja zināmas reformas: pārveidoja tiesas,

policiju, skolu lietas, bet šīs reformas bija gauži nepilnīgas.
Krievu tiesa tika uzņemta ar lielu prieku (bet tā ne-

deva tiesas piesēdētāju institūtu), tāpat arī krievu policija.

Galvenajos jautājumos — agrārajā un vietējās pašvaldī-
bas jautājumā — bija pilnīgi nepieciešama atbrīvošanās

no muižnieku aizbildniecības, bet šie jautājumi palika pa-

visam neskarti. Muižas policija joprojām bija baronu ro-

kās. Bet krievu skola, ko iedzīvotāji sākumā uzņēma ar

simpātijām kā glābiņu no pārvācošanas, izrādījās tikai

rupjš pārkrievošanas ierocis.

Cerības uz slavofiliem un uz «asinsradniecību» izrādī-

jās veltīgas.
Šis jaunais laikposms, kas ilga līdz pat 1905. gadam,

latviešiem bija viens no vissmagākajiem tiklab ekono-

miskā, kā arī kulturālā ziņā.* Līdzšinējais vācu jūgs ne-

izzuda, to tikai pastiprināja jauns — krievu carisma jūgs.

* Latviešu ekonomisko stāvokli šajā laikposmā var raksturot, pie-

mēram, dati par lauku māju pārdošanu: trijos gados, no 1894. līdz

1896. gadam, pārdeva izsolēs 3743 zemnieku mājas — 16% no visa

zemnieku īpašuma. Te tad arī jāmeklē izskaidrojums tai intensitātei,
kādā notika 1905. gada eksplozija.
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Zemnieku masas progresējošā izputēšana, saplūšana pil-
sētās, divkāršais jūgs — viss tas pakāpeniski grozīja sabied-

rības ideoloģiju. Latviešu sīkburžuāzija auga gan skaitliski,
gan arī kļuva spēcīgāka, bet viņas vienu daļu proletarizēja,
otra daļa ieķepurojās lielburžuāzijas rindās; noslāņošanās

gāja arvien dziļāk, un vecā ideoloģija, kas «dziesmu svēt-

kos» apvienoja visu tautu, zaudēja savu spožumu.
50.—60. gados nacionālā tautības ideja bija progresīva,

kaut arī nerevolucionāra ideja, 70.—80. gados tā jau kļuva

par sīkburžuāzijas lozungu, bet 80. gados sīkpilsonības

trūcīgā daļa un proletariāts jau sāk šaubīties par tās vie-

nojošo spēku. 90. gados proletariāts jau sāk apzināties
sevi par šķiru, noraida nacionālo ideju kā politisku
līdzekli, kā ideju, kas to apvieno ar viņam naidīgo kapi-
tālistu šķiru, un apzinās savu internacionālismu, solidari-

tāti ar citu tautību proletariātu, tomēr neatteikdamies no

savas tautības.

Latviešu lielburžuāzija arī apzinās, ka viņas intereses

ir tuvas vācu lielburžuāzijai, un nacionālā ideja viņai

kļūst tikai par politisku līdzekli,- vairāk nekā citas šķiras

pie vecās ideoloģijas turas sīkburžuāzija.
levērojamais 1905. g. ar spilgtu uzliesmojumu, ar masu

nemieriem uz īsu laiku parādīja, ka Baltijā sabiedrisko

spēku samērs un savstarpējās attiecības grozījušās. Lauku

buržuāzija savā attīstības gaitā arvien stiprāk juta, ka

muižniecības tiesiskais pārsvars, ko neattaisno nekādas

kultūras prasības, ir viņai pats galvenais progresa šķēr-

slis, bet tās pašas muižniecības ekonomiskie spaidi, aug-
stā māju izpirkšanas maksa un ārende draud iznīcināt

visu iegūto labklājību. Lauku proletariāts (kas neatrada

savām rokām pietiekami darba nedz uz laukiem, nedz

maz attīstītajā rūpniecībā pilsētās) juta šos spaidus vēl

stiprāk. 1905. gada sākumā šīs prasības bija izteiktas tūk-

stošos petīciju, taču par tām nelikās ne zinis. Tad Krie-

vijas notikumu ietekmē sākās instinktīvs uzbrukums šiem

šķēršļiem. Nacionālajai kustībai nav ar to nekā kopēja,

galvenā prasība bija iznīcināt visu, kas savu laiku pār-

dzīvojis un ir antikulturāls; pašvaldība, agrārā jautājuma

noregulēšana; otrā vietā nostājās latviešu valoda skolās,

un te vēl svarīgāka bija skolu programmas paplašināšana

un atbrīvošanās no mācītāju un muižniecības aizbildnie-

cības. 1905. g. parādīja arī citu šķiru stāvokli. 17. oktobra

manifests deva viņām zināmu legālu iespēju organizēties

partijās, uz ko spieda pati dzīve, un nākošā dome jau rāda
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šo tieksmju rezultātus. Tā nebija, kā grib iegalvot vā-

cieši — himēriska «latviešu nacionāla revolūcija» ar hi-

mēriskām 360 «latviešu republiku» prasībām, bet vienkārši

zemnieku agrārie nemieri, vērsti pret pārmērīgiem muiž-

nieku spaidiem un pret viņu apetīti. Kopā ar Krievijas pil-
sētu proletariātu arī Baltijas pilsētu proletariāts piedalījās
atbrīvošanās kustībā, apvienojies ar lauku proletariātu,
viņa kopīgās proletariāta prasības ir pietiekami pazīstamas.

Neaizmirstamā 1905. gada agrāro nemieru spilgtajā

gaismā skaidri kļuva redzams, ka sabiedrisko spēku sa-

mērs grozījies. Viskrasāk tas izpaudās jauno politisko

partiju izveidošanās procesā.

Agrāk un sekmīgāk nekā citas — kaut arī pilnīgi da-

žādu iemeslu dēļ — izveidojās, protams, abas Baltijas eks-

trēmās partijas: vācu muižniecības partija vienā pusē un

latviešu pilsētu proletariāta partija otrā pusē. Muižnie-

kiem jau tāpēc vien bija samērā viegli noorganizēties, ka

šis slānis veido skaitliski visai nelielu un turklāt valdošu

grupu, kam ir pilnīgi vienādas intereses un kas jau sen

saliedēta un zināmā mērā jau noorganizēta. Muižniecības

ietekmēta, no vācu buržuāziskām grupām sastādījās tā

sauktā «Baltijas konstitucionālā partija», — sastādījās tik-

pat ātri un gludi kā jebkura komisija muižnieku landtāgā.
Kas attiecas uz latviešu proletariāta partiju, tad ari tā tū-

liņ pēc 1905. gada oktobra varēja piedalīties sabiedriskajā
dzīvē un it īpaši vēlēšanu kampaņā kā iespaidīgs spēks,

jo latviešu proletariātam jau no 90. gadiem ir sava orga-

nizācija.*

*
Pilsētu iedzīvotāju skaitam augot, gandrīz vai ģeometriskā pro-

gresijā auga arī proletariāts; piemēram, Rīgā 1867. gadā bija 102 000

iedzīvotāju un starp tiem 5000 strādnieku; 1901. g. bija 282 000 iedzī-

votāju, bet jau 50 000 strādnieku. Vidzemē, pēc 1897. g. skaitīšanas

datiem, bija 1 300 000 iedzīvotāju un starp tiem 53 424 fabrikas strād-

nieki. Šis lielais proletariāta skaita pieaugums izskaidro viņa politisko
nozīmi un to izciio lomu, kāda viņam bija gan 1905. gada notikumos,

gan vēlēšanu kampaņā, gan Baltijas politisko partiju grupēšanās pro-

cesā: tas deva impulsu dažādām sīkburžuāzijas grupām dibināt politiskas

organizācijas un piespieda latviešu lielburžuāziju skaidri parādīt savu

šķirisko seju. Otrās valsts domes vēlēšanās sociāldemokrāti (pirmo

viņi boikotēja) panāca, ka Rīgā ievēlēja viņu kandidātu; nodibinā-

dami bloku kopā ar progresistiem un demokrātiem, viņi Rīgā savāca

9350 balsis jeb 51,1% no vēlētāju kopskaita. Trešās domes vēlēšanās

viņi dabūja Rīgā 4757 balsis (36,7%), bet otrreizējās vēlēšanās tika

ievēlēts sociāldemokrātu kandidāts; ar kadetu un demokrātu palīdzību

tas savāca 49,1% no visām balsīm. Baltijā proletariāts organizēts pēc

tautībām, bet solidaritātes un interešu kopības principi arī šeit, tāpat
kā visur citur, apvienojuši strādniekus vienā partijā, kurā iestājās ari

vācieši
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Visgrūtāk bija noorganizēties latviešu buržuāzijai. Tā

ir saskaldījusies daudzās atsevišķās grupās, katra grupa

tiecas realizēt savus atsevišķus uzdevumus, un katrai ir

savas īpašas intereses. Visas šīs grupas apvienoja tikai

kopīgā nacionālā ideoloģija; taču kapitālisms sagrāva ari

šo kopību, bet jauna saistība tās vietā nodibināties nepa-

spēja. Un tādējādi valsts domes vēlēšanu laikā latviešu

buržuāzija, nebūdama spējīga apvienoties vienā partijā,
drīz vien sašķēlās.

Lielo zemes īpašnieku, bagāto saimnieku, rūpnieku utt.

pārstāve Rīgas Latviešu biedrība petīciju laikā (1905. g.

sākumā) lūdza tikai ievest zemsti, bet līdz zemstes ieve-

šanai iecelt par gubernatoriem nevāciešus un nodibināt

Padomi pretsvarā landtāgiem kā muižnieku un vāciešu

pārstāvniecībai. Zemstes pašvaldībai jāpamatojas uz zemes

īpašumu, balss tiesība būtu tikai īpašniekiem, kam vismaz

10 dālderu zemes. Lielajiem zemes īpašniekiem turklāt

būtu tiesības ievēlēt no sava vidus vēl lU no visa zemstes

sapulces locekļu skaita. Pilsētu pašvaldībai ieteica 1870. g.

likumu, balss tiesības būtu «konservatīvajam, uzticama-

jam elementam» — nekustamās mantas īpašniekiem.
Visiem pilsētu un lauku iedzīvotājiem, kam nav man-

tas cenza, pašvaldībā nebūtu balss tiesības, kas tiek moti-

vēts ar to, ka tautas masas neesot sagatavotas politiskai

darbībai, it īpaši politiskām vēlēšanām. Vispār šīm pašām

pašvaldībām, kurās ietilpst tikai lielburžuāzija un vidējā

buržuāzija, vēl bija paredzēts dot tiesības ievēlēt tautas

pārstāvi, kas piedalītos visas valsts likumprojektu ap-

spriešanā. Latviešu buržuāzija lūdz, lai tai dodot tiesības

pārstāvēt visu latviešu tautu, kas esot nesagatavota, bet

nacionālās idejas apvienota. Tā ir pirmā praktiskā nacio-

nālās ideoloģijas prasība. Taču valsts domes vēlēšanu

kampaņā latviešu buržuāzija nespēja apvienoties vienā

partijā un sašķēlās vairākās.

Galējie konservatīvie — monarhisti nodibināja tā

saukto «Latviešu tautas partiju», kuras galvenie postulāti:

spēcīga monarhiska vara, visu latviešu apvienošana uz

nacionālas idejas pamata (programmas galvenais punkts),

reliģiskā principa kultivēšana, revolucionārās kustības iz-

skaušana, pašvaldības reforma, lauksaimniecības attīstī-

šana utt. Vēlēšanu kampaņās Latviešu tautas partija ne-

varēja izvirzīt savu kandidātu, un vispār vēlēšanas tai

nebija nekādas nozīmes. Apmēram tādu pašu programmu

kā Latviešu tautas partija, bet tikai ne tik konsekventi
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realizētu un mazliet izpušķotu ar «liberālismu» izvirza

otra konservatīvo grupa, kas konkurē ar pirmo: tā ir

«Latviešu reformistu partija». Savā programmā šī partija
izteic vēlēšanos mierīgiem līdzekļiem veicināt latviešu

tautības attīstību, pamatojoties uz 17. oktobra manifesta,
tā prasa «nacionālas tiesības» (latviešu valodu skolās, tie-

sās, pašvaldībā), sīkā un vidējā zemes īpašuma veicinā-

šanu un lauksaimniecības kultūras celšanu, noliedz streiku

brīvību un pašvaldības demokratizēšanu. Latviešu refor-

mistu partijas formulējumiem ir raksturīga ārkārtīga ne-

noteiktība.

Latviešu buržuāzijas trešā partijas organizācija bija
«Latviešu konstitucionāli demokrātiskā partija», kuras

programma pēc ārējā izskata līdzīga krievu kadetu pro-

grammai. Šīs partijas galvenās prasības šādas: plaša vie-

tējā pašvaldība, kas pamatota tomēr uz mantas cenza un

komunālo nodokļu lieluma; latviešu valoda skolās v. t. jpr.;
skolu uzraudzība koncentrējas pašvaldību rokās; zemnieku

rokās jānodod visa zemnieku zeme; ar likumdošanu jā-
normē zemes izpirkšanas takse; jāatceļ dažas muižnieku

privilēģijas un zemnieku tiesību aprobežojumi: strād-

nieku apdrošināšana, streiku brīvība utt. Latviešu konsti-

tucionāli demokrātiskā partija, tāpat kā vēlāk Latviešu

reformistu partija, cēlusies no tām pašām «Rīgas Latviešu

biedrības» aprindām, uz kurām balstās arī Latviešu tautas

partija. Latviešu buržuāzijas šās daļas uzskati vēl nav pa-

spējuši stingri izveidoties; tiklab partijas programma, kā

arī taktika svārstījās starp kadetismu un oktobrismu, ska-

toties pēc vajadzības un pēc ietekmes no augšas.

Skaidrāk izkristalizējās latviešu sīkburžuāzijas (pilsētu

un lauku) organizācija, turklāt laika ziņā tā ir pati pirmā
latviešu buržuāziskā partija (programma publicēta 1905.

gada 17. novembrī). Šās partijas programmā, kas dēvējas

par Latviešu demokrātisko partiju, mēs atrodam demo-

krātiska rakstura prasības: jāgarantē personas un dzīvokļa

neaizskaramība, sirdsapziņas brīvība (punkti, kādu nav

nevienai no trim iepriekš minētām partijām); vispārējas,

ar cenzu neaprobežotas vēlēšanu tiesības, tiklab kopējo

valsts pārstāvniecību, kā arī pašvaldības orgānus vēlot;

sīkā zemes īpašuma veicināšana; pašvaldības orgāniem ir

tiesības šajā nolūkā pirkt, piespiedu kārtā sadalīt un sī-

kiem zemes īpašniekiem pārdot lielās muižas, tiklab sa-

biedrībai piederošās, kā arī privātās; šķīrējtiesas nomas

maksas noteikšanai; zemnieku banka; streiku brīvība,
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strādnieku inspekcija; likumdošana pilsētu un lauku strād-

nieku darba aizsardzībai; skolas finansē valsts; baznīcas

atdalīšana no valsts un baznīcas mantas nodošana pašval-
dības orgāniem utt. Šī partija izvirza nacionālo ideju nevis

tādēļ, lai nodibinātu garīgu aizbildniecību pār zemāka-

jām šķirām, bet lai varētu konkurēt ar vācu sīkburžuā-

ziju. Partija apvieno diezgan lielu latviešu sīkburžuāzijas

daļu, un tai bija izcila loma domes vēlēšanās, kaut arī

vēlēšanu likums atstāj aiz borta daudzus viņas vēlētājus.

Apmēram tāda pati programma kā Latviešu demokrā-

tiskajai partijai bija arī citām demokrātiskajām organizāci-
jām, piemēram, «Progresistu» un «Radikāli demokrātis-

kajai partijai», kuras tomēr maz bija manāmas.*

lepriekš minētā Baltijas konstitucionālā partija, kas

nodibinājās 1905. g. 27. oktobrī (tajā ietilpa: Monarhiski

konstitucionālā partija Jelgavā, Liberāli konstitucionālā

partija Liepājā un Konstitucionālā partija Igaunijā) un

apvienoja visu vācu buržuāziju, mēģināja ievilkt savās

rindās arī latviešus un krievus. Taču 1906. gada decembrī

tai bija 6500 biedru, kuru vidū tikai 189 krievi un 139 lat-

vieši. Interesants ir šīs partijas sociālais sastāvs: tās rin-

dās ir 400 fabrikantu, 1300 kalpotāju, ierēdņu, literātu,

560 tirgoņu, 1300 komiju, 500 patstāvīgu amatnieku,

1500 apakšmeistaru, strādnieku, mājkalpotāju. Muižnie-

kiem ir sava īpaša pārstāvniecība, viņi šeit neietilpst,
taču savās rokās tur visus pavedienus. Šī partija vistuvāk

atrodas «monarhistiem», bet viņas programma (1906. gada

augustā) sastādīta frāzēs, kas raksturīgas ar savu nenoteik-

tību (to vidū sastopami arī «liberāli» izteicieni), un līdzīga
oktobristu programmai: «stingra» valsts vara un — sirds-

apziņas, vārda utt. brīvība; administratīvo tiesu (Ver-

waltungsgerichte) ievešana un — pašvaldības orgānu pat-

stāvība; pilsoņu tiesību vienlīdzība, bet ne vārda par

muižnieku agrāro privilēģiju atcelšanu un par pašvaldī-
bas demokratizēšanu — par vissāpīgākajiem punktiem,

* Citām tautībām — krieviem, poliem, ebrejiem, lietuviešiem arī ir

savas grupas Rīgā, lielāko tiesu demokrātiskas, progresistiskas vai krei-

sākas nekā demokrāti. Turīgākie krievi iet kopā ar vāciešiem vai

ietilpst oktobristu grupā. Otrās domes vēlēšanās visas dažādo tautību

demokrātiskās grupas izveidoja bloku ar sociāldemokrātiem, latviešu

demokrātiem un progresistiem un dabūja 9350 balsis jeb 55,1%. Tre-

šās domes vēlēšanās krievu un ebreju kadeti dabūja 1048 balsis (8,1%),

otrreizējā balsošanā viena daļa no viņiem nodeva savas balsis par

sociāldemokrātiem.
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kuru dēļ arī notika 1905. gada nemieri. Partijas pro-

gramma nepieļauj pat tāda institūta kā patronāta atcel-

šanu.*

Ņemot vērā tos aplamos uzskatus, kādi pastāv attie-

cībā uz dažiem atsevišķiem latviešu kustības jautājumiem,
pie tiem jāpakavējas mazliet sīkāk. Vispirms par tā saukto

«latviešu revolūciju». Nepieciešams konstatēt, ka 1905.

gada atbrīvošanās kustībā nav raksturīgu nacionālu mo-

mentu; nav bijis latviešu revolūcijas, bija zemnieku kus-

tība, vērsta pret muižniekiem un muižturiem; nav runāts

par «latviešu republiku» un vēl jo mazāk par kaut kādām

«360(!) latviešu republikām», bet bija — apmēram tikpat
daudzos pagastos — agrāri nemieri, pie tam tika izvirzīta

prasība pēc demokrātiskas pagastu pašvaldības. Lai iebie-

dētu krievu birokrātiju un sabiedrību, baroni saukāja par

«republikām» tos pagastus, kuros nodibinājās pašvaldība.
Ļoti neasprātīgi izdomāts līdzeklis, bet baroni zināja,

ko dara, un šim līdzeklim bija sekas, pie tam šausmī-

gas: — vairāk nekā 2000 apšautu zemnieku un nodedzi-

nātu māju. Šī asiņainā sakarība darbojas arī vēl tagad,
divus gadus pēc «latviešu revolūcijas», un vēl pagājušā
1907. gadā gandrīz ceturtā daļa no visiem nāves sodiem

Krievijā — 350 no 1692 attiecās uz nelielo Baltiju, vairāk

nekā Polijā, Sibīrijā un Kaukāzijā. Kopā ar baroniem

1905. gadā gāja arī latviešu lielburžuāzija. Tā ar vācu

buržuāziju nodibināja savienību pret latviešu sīkburžuā-

ziju un latviešu proletariātu.

Tālāk jautājums par latviešu autonomiju. Ari diezgan

nopietni vācu publicisti dažkārt saka (un viņiem līdzi to

atkārto arī krievi), ka latviešiem esot tieksme atdalīties

no Krievijas; «slavofili» savukārt saskata, ka līdzīgas
tieksmes esot vāciešiem. Lieki teikt, ka par to nedomā

neviens, pat ne vācieši. Nedz piederība pie Vācijas, nedz

* Muižniecība negrib atteikties ne no vienas savas privilēģijas, un

vācu buržuāzija to atbalsta, kaitējot visas zemes attīstībai un pat —

zināmā mērā — kaitējot savas pašas interesēm. Pat mēreni konserva-

tīvajai vācu liel- un sīkburžuāzijas daļai līdz šim nav bijis pa spēkam
atbrīvoties no «neciešamā konservatīvā despotisma». Baltijas konstitu-

cionālai partijai pirmajās vēlēšanās Rīgā bija 37,8% no visām balsīm,

turpretī apvienotās latviešu, krievu un ebreju partijas (bez sociālde-

mokrātiem, kas domi boikotēja) savāca 62,1%. Otrās domes vēlēšanās

vācu kandidāts dabūja 5800 balsis (34,5%); trešajā vēlēšanu kampaņā

partija savāca 2. kūrijā kopā ar latviešu reformistiem 5480 balsis

(42,2%); otreizējā balsošanā — 46,2%; t. kūrijā ievēlēja vācieti ar to

pašu reformistu palīdzību un pret latviešu demokrātu,
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pilnīga valstiska patstāvība nevarētu dot muižniekiem lie-

lāku iespēju ekspluatēt zemniekus nekā tagad; šajā ziņā
tālāk nav kur iet. Latviešiem atdalīšanās no Krievijas,

protams, būtu pašnāvība.

Tādēļ latviešu buržuāzija vēlas zemsti, pašvaldību, gan

demokrātisku, bet ar īpašuma un izglītības cenzu, lai ne-

zaudētu vadību pār mazturīgiem zemniekiem un proleta-
riātu,- tā joprojām paļaujas uz krievu birokrātiju. Vācu

muižniecība un buržuāzija un latviešu buržuāzija — abas

grib autonomiju vai pašvaldību jautājumos, kas attiecas

uz tautas masu pārvaldīšanu; savus mērķus tās ietērpj
nacionālā ideoloģijā, iededzina nacionālo naidu un kon-

kurenci.

Proletariātam viena alga, kādas nacionalitātes ir val-

došā šķira, tas nepazīst nacionālas pretišķības, tam svarīgi
tikai tas, lai valdošā šķira būtu mazāk retrograda, viņi
tikai cīnās par apgabala patiesi demokrātisku pašpārvaldi,
jo, vienīgi tādai pastāvot, visas valsts pārvaldes konsti-

tucionālās kārtības dēļ ir iespējams pacelt kultūru un lab-

klājību, un šī kārtība rada iespēju vieglāk [realizēt] ofi-

ciālo likumdošanu nekā vietējā muižniecības un buržuā-

zijas autonomija.

Uz ko patiešām tiecas baroni, tas ir — uz Baltijas

savrupību, uz veco landtāgu un privilēģiju atjauno-
šanu, uz krievu ietekmes samazināšanu; turklāt viņi
vēlas, lai iespējami ciešāk saliedētos visas trīs guber-
ņas, kurās viņi gribētu vienu kopīgu ģenerālgubernatoru,

atsevišķu tiesu palātu un augstāko administratīvo resoru,

cerēdami, ka tādā kārtā Baltijā vadošā loma piederēs
vācu muižniecībai un vācu valodai. Baroni vēlas, lai no-

tiktu atgriešanās atpakaļ pie 1886. un 1860. gadu laikiem.

Latviešu buržuāzija un zemniecība, protams, nevar pie-
vienoties šīm tieksmēm; buržuāzijai to realizēšana nozī-

mētu grūtāku konkurenci ar vāciešiem, zemniekiem —

dzimtbūšanu. Latviešu buržuāzija drīzāk gribētu, lai trīs

guberņas apvienotu divās — vienā latviešu, otrā igauņu

iedzīvotājus, kas novērstu nepieciešamību lietot Vidzemē

četras valodas, samazinātu izdevumus un atvieglotu kon-

kurenci ar vācu buržuāziju. Praktiski latviešu buržuāzijas

prasības nonāk nevis pie autonomijas, bet vienkārši pie
zemstes. Kas attiecas uz latviešu proletariātu, tad viņam

autonomijas jautājums ir jautājums par patiesu demokrā-

tisku Baltijas pašvaldību, kas vienīgā var radīt kultūras

uzplaukumam nepieciešamos apstākļus, ir jautājums par.
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konstitucionālu iekārtu visā valstī, iekārtu, no kuras drī-

zāk varētu gaidīt sociālu likumdošanu nekā no vietējās

autonomijas orgāniem.
Ar autonomijas jautājumu sakarā ari trešais jautā-

jums — par nacionālo naidu. Mēs jau redzējām, ka līdz

pat pagājušā gadsimta 60. gadiem vispār netiek runāts par

nacionālo antagonismu: pastāv gan antagonisms starp
zemniekiem un viņu apspiedējiem — muižniekiem. Tanī

laikā vācieši vēl dod latviešiem iespēju iestāties vācu

tautības rindās, kas tolaik ir vienīgais labklājības avots.

Bet līdztekus tam, ka aug latviešu pieplūdums pilsētās un

viņu vēlēšanās baudīt visus kultūras labumus, līdztekus

tam, ka vācieši viņos sāk saskatīt konkurentus amatnie-

cībā, tirdzniecībā, rūpniecībā, — iezīmējas tieksme celt

viņiem ceļā šķēršļus; vācieši kļūst nacionāli agresīvi. Un

tad nu jaunlatvieši nāk klajā ar latviešu nacionālo ideju.
«Nacionālais naids» sasniedz savu apogeju 70. un 80. ga-
dos. Pieplūdums pilsētās tomēr turpinās, rodas visi nepie-
ciešamie nosacījumi kapitālistisko attiecību attīstībai, iz-

veidojas latviešu lielburžuāzijas šķira un pilsētu proleta-
riāta šķira, un sakarā ar to nacionālais jautājums pāriet

jaunā fāzē. Ja vācu buržuāzija joprojām saskata latviešu

buržuāzijas šķirā savu konkurentu, tad proletariātā viņi

abi divi redz savu kopīgo pretinieku; nepieciešama savie-

nība. Ap 1905. gadu latviešu un vācu konservatīvie jau
iet roku rokā cīņā pret latviešu proletariātu un pret lat-

viešu buržuāzijas progresīvajām grupām, pret viņu presi,

sabiedriskajām organizācijām v. t. jpr.; 1905. un nākoša-

jos gados viņi kopīgi «nīdē latviešu revolūciju». Pirmās

domes vēlēšanās (kurās proletariāts nepiedalījās) un otrās

domes vēlēšanās (kad viņi vēl arvien domāja, ka proleta-
riāts nevarot gūt panākumus) viņi vēl strīdas par to, vai

domē jāsūtot vācietis vai latvietis. Taču trešajā vēlēšanu

kampaņā, pēc iepriekšējo vēlēšanu pieredzes pārliecināju-
šies par strādnieku partijas lielo spēku, viņi jau nodibina

savienību, un šī savienība ne tuvu nav nejauša; galvenajā

nacionālajā jautājumā — par valodu — ir sasniegta
zināma vienošanās. Vācu «Baltijas konstitucionālā par-

tija» jau atzīst «valodas noteikšanas brīvību skolās at-

bilstoši vietējo iedzīvotāju vajadzībām» un «vietējo va-

lodu pieļaušanu sabiedriskajā pašvaldībā un valdības

iestādēs».

Tomēr cīņa starp vācu un latviešu buržuāziju neizbei-

dzas. Cīņa notiek — ja ne uz nacionāla, tad uz saimnie-
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ciska pamata. «Nacionālo ideju», it īpaši vācu aprindās,
izvirza tikai kā vadošo lozungu.

Vācu un latviešu buržuāzija tagad cīnās lielāko tiesu

par tirgu, par valsts pasūtījumiem, par ienesīgām mācī-

tāju (strīds par patronātu) vietām, par ierēdņu un kalpo-
tāju vietām pašvaldības orgānos, rūpniecības uzņēmumos

un muižās, par ārstu, advokātu vietām v. tml. Šajā eko-

nomiskajā cīņā vācieši propagandē — kā izstumšanas

līdzekli — latviešu boikotēšanu. Rīgas pilsētas dome (kas
atrodas vāciešu rokās), piemēram, dod vietas gandrīz vie-

nīgi vāciešiem; Vidzemes landtāga locekļi esot norunā-

juši (vismaz tā ziņo avīzes) nepielaist latviešus amatos,
kur gada alga lielāka par 500 rubļiem, un tā tālāk.

Vēl viens cīņas līdzeklis, ko praktizē baroni: vācu ko-

lonistu — zemkopju, kalpotāju, mežsargu, pārvaldnieku —

uzaicināšana no Pievolgas apgabala un no ārzemēm. To-

mēr pagaidām tas tikai pa daļai devis vēlamos rezultātus;
daudzi kolonisti, nesaņemdami apsolītās summas, bēg at-

pakaļ vai dzīvo nabadzībā. Kolonistu piegādāšanā aģenti
nereti ir mācītāji.*

Bez tam sabiedriskā cīņa koncentrējas ap pilsētu do-

mēm galvenokārt lielās pilsētās; sīkajās pilsētās domju
vairākums jau atrodas latviešu un igauņu rokās.

Bet nekādu sevišķu pārmaiņu valsts dzīvē no pārmai-

ņām domes vairākumā nav ko gaidīt, kamēr vēlēšanu

likums nepielaidīs plašākus sabiedrības slāņus pie vē-

lēšanām.

Mēs redzam, ka tautības ideju tagad izmanto saimnie-

ciski savā starpā konkurējošas buržuāzijas grupas, lai

maskētu savus nolūkus, lai pievilktu piekritējus un māk-

slīgi uzkurinātu t. s. nacionālo naidu. Tomēr cīņā pret

proletariātu abas buržuāzijas grupas — kā latviešu, tā

vācu — izvirza tautības ideju kā svētumu, kam jāapvieno
visa tauta buržuāzijas vadībā, un uzbrūk proletariātam kā

šī svētuma pretiniekam. Buržuāzijai tātad nacionālisma

ideja kļūst par līdzekli nostiprināt varu pār tautas masām,

un tā jau zaudē savu kulturālo nozīmi. Patiesībā latviešu

proletariāts nepavisam nav pret tautības ideju, gluži ot-

rādi, viņš pat to atjauno tās īstajā cildenajā nozīmē kā

* Vācieši nodibinājuši ari vairākas biedrības, kuru vidū pirmā vieta

pieder «Vācu biedrībai Vidzemē», kas nodibināta 1906. g., iekārtojuši

vāciešiem vietu sagādāšanas biroju, viņi aģitē, lai Krievijā nodibinātos

visu vācu biedrību savienība un lai ārzemju ciltsbrāļi tiktu piesaistīti

Baltijas vācu biedrību materiālajā atbalstīšanā.
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līdzekli kultūras attīstībā. Kultūra visvairāk vajadzīga
proletariātam, tautas masām, pēc tās viņš tiecas visiem

spēkiem, bet to uzņemt viņš nevar citādi kā tikai ar sava

nacionālo valodu. Tautas masai nevar atņemt tās dzimto

valodu, to nevar pārvācot vai pārkrievot, var tikai aiz-

sprostot tai ceļu uz kultūru, bet tas pazemina visu zemes

kulturālo līmeni un labklājību. Nacionālajai idejai Balti-

jas novadā būs nozīme tikai kā kultūras izplatīšanas

līdzeklim, un tikai par tik un līdz tam laikam, kamēr tā

kalpo šim nolūkam, nacionālā ideja kalpo tautai, sagata-

vojot tautu vēl augstākajai idejai, kas bez nāciju atšķirī-
bas aptvers visu cilvēci.

Pašā pēdējā laikā nacionālās cīņas gaitā Baltijā vēro-

jama zināma pārmaiņa; cīņā sākas jauna fāze. Vāciešu

vienotība, kas šķita tik stipra un nesaraujama, sāk irt.

Vācu buržuāzija sāk apzināties, ka muižniecība nedz var,

nedz arī grib aizstāvēt viņas intereses, kas ne tuvu nav

identiskas ar feodālajām zemes īpašnieku interesēm. Vācu

buržuāzija pamazām sāk atzīt, ka viņai izdevīgāk «dzīvot

saderībā un mierā ar citiem baltiešiem», «kopīgi strādāt

kopējai dzimtenes labklājībai»; viņai jau ir neērti kara

un citi izņēmuma stāvokļi, kas izdevīgi baroniem, nomie-

rinot zemniecību, izspiežot no tās augstās nomas mak-

sas utt., bet kas bremzē tirdznieciskās un rūpnieciskās
darbības attīstību un sašaurina kapitālistiskās apgrozības
vērienu.

Arī nacionālā jautājuma sfērā šis jaunais virziens vācu

buržuāzijas aprindās izpaudās dažās samierinošās tenden-

cēs. Jau 1906. g. parādās neliela avīze «Das freie Wort»,

kas nacionālo problēmu Baltijā traktē tieši šādā garā un

iespiež vairākus rakstus, kuri pauž latviešu nacionālās

prasības pašu latviešu formulējumā. «īsto vāciešu» spie-
diena rezultātā avīze tomēr drīz vien apstājās. Taču pēc
neilga laika parādījās tādā pašā garā izdota dienas avīze

(Rigasche Neueste Nachrichten).

Jāaizrāda, ka teorijā tagad gandrīz visas vācu partijas

un gandrīz visa vācu prese atzīst, ka latviešu valodas lie-

tošana esot pieļaujama pamatskolās (daži to attiecina arī

uz vidusskolām), pagasta tiesās un pašvaldības orgānos.
Praksē daļa šo prasību izpildīta jau sen; piem., pagastu
darbvedībā visas sarunas ir notikušas un notiek latviešu

valodā. Taču otra prasību daļa stāv ārpus vācu ietekmes

sfēras; tāda ir, piem., latviešu valodas lietošana miertiesās

un pārējās tiesās, apriņķu un guberņu administratīvajās



iestādēs, latviešu valodas kā mācības valodas lietošana

pamatskolās un vidusskolās v. tml. Bet ari tā latviešu na-

cionālo prasību daļa, kuras izpildīšana atrodas vāciešu

rokās, arvien vēl sastop dažādus šķēršļus.

Tagadējā laikā dažās latviešu sabiedrības aprindās iz-

virza jautājumu, ka pie Tērbatas universitātes teoloģijas
fakultātes jānodibinot latviešu un igauņu praktiskās teo-

loģijas katedra, lai sagatavotu mācītājus sprediķošanai
draudzes locekļu valodā. Muižniecība šo nevainīgo vēlē-

šanos noraida, tāpat kā tā noraida prasību atcelt patro-

nātu; viņa labi saprot, ka tādu mācītāju kadru radīšana,
kuri labi prot draudzes valodu un labi pazīst draudzes va-

jadzības, un turklāt tiesību piešķiršana draudzei, lai tā

pati izraugās savu sprediķotāju, nenozīmē neko citu kā

daudzu ienesīgu vietu* pāriešanu no muižniecības rokām

latviešu un igauņu rokās.

Otrs aktuāls jautājums, kas attiecas uz to pašu nacio-

nālās problēmas sfēru un ko var atrisināt, vāciešiem un

latviešiem vienojoties, — tas ir jautājums par latviešu

pilsētas teātri Rīgā, kur jau pastāv vācu un krievu pilsē-
tas teātri. Izrādījās, ka vācu buržuāzija šajā jautājumā
vairāk tiecas vienoties ar latviešiem. Rīgas pilsētas dome

principā atzinusi, ka šī nacionālā prasība ir taisnīga. Un

šajā gadījumā tā, protams, bija tikai piekāpšanās pret lat-

viešu buržuāziju, kuras atbalsts vācu buržuāzijai stipri
vien vajadzīgs pēdējā laikā, it īpaši pirms pilsētas domes

vēlēšanām, kad viņas pozīcijas sākusi apdraudēt demo-

krātiskā sīkpilsonība, kas rekrūtējas no visām tautībām.

Pieminēsim vēl vienu nacionālu prasību, ko izvirza

latvieši: uzrakstus latviešu valodā ielās, pilsētas piestāt-
nēs, tramvajos utt.

*
Baltijā mācītāji lauku draudzēs saņem ne vien maksu par amata

pienākumu izpildīšanu, bet nereti arī vēl lauksaimniecības produktus,
kurus no draudzes locekļiem ņem, pamatojoties uz dažādiem noliku-

miem, kas izdoti jau dzimtbūšanas laikos (tas ļoti bieži ir strīda priekš-
mets starp mācītāju un draudzi), un algas vietā viņiem tiek piešķirtas
tiesības izmantot tā sauktās mācītājmuižas. lenākumi, ko dod šīs mui-

žas, nereti ir ļoti lieli, līdz 12 000 rbļ. gadā. Vispār mācītāja darbs

vidēji tiek atalgots ar 5000 rbļ. gadā; zemāk par 2000 rbļ. šis skaitlis

noslīd reti kad. Ar to izskaidrojama baronu enerģiskā cīņa par patro-
nāta tiesībām.



440

PIRMAIS IEROSINĀJUMS PAR 1905. g.

REVOLŪCIJAS VĒSTURES RAKSTĪŠANU

(IZ CIRIKAS SOC. DEM. PART. «SEKCIJAS» PROTOKOLA NO

17. 11. 06.)

V.

Kas mums darāms še ārzemēs?

Rainis: Mums jācenšas savākt par revolucio-

nārās kustības gaitu vispusīgas ziņas un statistiskus datus.

Mums vajaga skaidru un plašu ziņu par kustību, piem.,
kad iesākusies kustība uz laukiem, kad tā griezusies pret
mācītājiem v. t. t. Mums vajaga to pamatot un motivēt.

Un še Cirikā mums tiešām būtu izdevība savākt pilnīgā-
kas ziņas, jo še patlaban atrodas daudz cilvēku, kuri mi-

nētās kustībās ņēmuši dalību. Līdz šim mums ir tik «Dūna

Ztgas» ziņas. Ja mēs varētu šīs ziņas atspēkot, apgāzt ar

statistiskiem skaitļiem un pareiziem datiem, pierādīt par

nepareizām, — tad tas darītu vispārībā lielāku iespaidu
nekā atsevišķi briesmu darbu apraksti, kuri bieži vien

runā viens otram pretim. — Nedrīkst ieviesties un izplatī-
ties melu ziņas par tik svarīgām parādībām kā, piem.,
Zemnieku kongress. Kaut gan viņš notika pilnīgi atklāti

(un priekšzīmīgi), tad tomēr tāda avīze kā «Berlmer Tage-
blatt» visā nopietnībā stāsta, ka latviešu zemnieku kon-

gress esot proklamējis latviešu republiku. Tādas ziņas ap-

gāžamas. Vajaga vākt ziņas un tad sastādīt lielāku doku-

mentārisku darbu, kuru vēlāk varētu izlietot vēstures rak-

stīšanai. — Bet lai tiešām materiālu vācēji nepalaistu
dažas svarīgas ziņas un notikumus garām, tad vajaga sa-

stādīt sevišķas jautājumu listes.

Kurševics: Proponē izraudzīties vairākus cilvēkus,

kuri lai listes sastādītu.

Sapulce izvēl komisiju, kurā tiek ievēlēti biedri: Rainis,

Aspazija, Žvingulis, Rublis, Zeļenko un Kurševics.

Aspazija: Apstrādājamam darbam jāpiedod arī zi-

nāma piemērota forma. Formai jāpiegriež stipri liela vē-

rība. Šis darbs jāpārtulko vismaz trijās valodās: vācu,

franču, krievu.

Zeļenko: Ja grib sastādīt Baltijas revolucionārās
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kustības vēsturi, tad vajaga daudz materiālu; tādus varētu

dabūt no arķīva.

Žvingulis: Jautājumu listes un materiālu vākšana

jāuzskata tikai kā priekšdarbs.
Čaule : Materiāli dabonami arī no Bernes arķīva.

Aspazija: Darbu vajadzētu pasteigt, un tas ir iespē-

jams. Uz materiālu vākšanu var rēķināt 3—4 nedējas. Uz-

rakstīt varētu 2—3 mēnešos. Jāraksta būtu Blosa franču

revolūcijas vēstures apmērā. Tā viss darbs tiktu gatavs

apmēram 5 mēnešos. Steigšana priekš mums no liela svara;

jo ātrāki, jo priekš mums labāki. Priekš vēstures interese

būtu diezgan liela.

Rublis: Materiālus jākrāj. Ja mēs to nedarām ta-

gad, tad daudz aiziet bojā. Bet priekš vēstures, un sevišķi
tik liela darba kā Blosa franču revolūcijas vēsture, vajaga
daudz materiālu. Priekš lielākas vēstures mēs nevaram

materiālu tik īsā laikā savākt. Tur vajaga daudz ilgāka
laika. Bez tam šimbrīžam arī neieteicams tik lielu darbu

rakstīt un tulkot, — tas neatmaksātos; ārzemniekiem tik

pārāk liela interese priekš latviešu kustības nav. Tāpēc
tagad ieteicams būtu rakstīt kādu brošūru un galvenām
kārtām tik par pēdējiem notikumiem. To tiešām varētu tad

visās valodās pārtulkot. Materiālus mēs, zināms, varam

krāt jo plašus. Kad tie būs sakrāti, tad varēs rakstīt visu

ko: gan vēstures, ganavīžu ievadrakstus.

Zeļenko: Šis laiks, kamēr mēs te esam, jāizlieto
priekš vēstures rakstīšanas. Vēlāk, kad atgriezīsimies

Krievijā, mums vairs laika nebūs. Par tik liela darba sa-

rakstīšanu kā Bloss šaubos. Proponē izdot brošūru, mate-

riālu vākt.

Aspazija: Brošūru vai grāmatu rakstot, ļoti liela

vērība jāpiegriež literāriskai formai. Stiprā mērā ar literā-

risku formu mums jāgriež uz viņu preses vērība. Nav jau
teikts, ka, vienu grāmatu rakstot, mums jāizsmeļ viss ma-

teriāls. Rakstīt var par pēdējā laika kustībām. Bet jāraksta
ne tikai brošūra. Brošūrai nevar piedot zināmu literārisku

formu, un brošūrai piegriezīs maz vērības.

Mīle: To nevar noteikt. Galvenais — materiālu vāk-

šana.
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(IZ PROTOKOLA NO 20. 11. 06.)

.....
Vēsturiski- statistiskās komisijas

ziņojums

Darbi izrādījušies diezgan komplicēti, tā ka nav bijis

iespējams uz šo sapulci vēl jautājumu listes pagatavot. —

Pamatīgāki tiek pārrunāts jautājums, vai krāt materiālus

tūliņ bez listēm vai gaidīt listes. Rainis un daži citi

biedri proponē nevilcināties, negaidīt listes, bet rakstīt

savus ziņojumus tūlīt. No svara ir notikuma gaita, kura

mums jāapraksta, un tā jau nebūt nemainīsies arī pēc listu

sastādīšanas. Katrs lai raksta pēc saviem ieskatiem, ap-

raksta savus iespaidus etc. Uz listēm dos atbildes uz spe-

cieliem jautājumiem. Otra biedru grupa (Žvingulis, Rub-

lis etc.) proponē nogaidīt, kamēr listes būs sastādītas, lai

nebūtu divkārtējs darbs. Ar listēm rakstītājiem būtu dota

zināma dispozija, iespēja tūliņ dot plašu un noteiktu noti-

kumu un parādību aprakstu.

Sapulcē no 7. 111. 06. nolemj, ka jautājumu listes var

dot arī «Savienībniekiem» kā privātām personām izpildī-
šanai.

Sapulcē no 19. 111. 06. Rublis ziņo, ka listes gatavas un

dabūjamas apstrādāšanai. Zeļenko ieteic viņas piesūtīt arī

«Союзу союзовъ», kas arī vācot ziņas par Baltiju.

(IZ PROTOKOLA NO 26. 111. 06.)

Statistiskās komisijas ziņojums

Rublis liek priekšā pēc iespējas ātri ķerties pie listu

apstrādāšanas. Tā kā listu izdalīšana atrodoties šimbrīžam

viņa rokās, tad viņš aizrāda, ka izsniedzis organizācijas
listes tikai tiem biedriem, kurus tas personīgi pazīstot un

zinot, ka tie darbojušies Baltijā kādā nebūt partijas orga-

nizācijā. Visiem biedriem tas listes nav izsniedzis tādēļ, ka

nepazīstot dažus tuvāk un nevarot zināt, cik tie konspi-
ratīvi. Organizācijas listes, kurās aizķerta partijas uzbūve,



jātur pilnīgi konspiratīvi; līdz šim tomēr novērots, ka sek-

cijas biedru starpā ir arī tādi, kuri šo konspirāciju neie-

vēro.

No biedriem tiek aizrādīts, ka šī konspirācija ievēro-

jama tik attiecībā uz organizācijas listēm, bet nevis uz

statistiskajām, kā to jau agrāk, pārrunājot šo jautājumu,

sekcijas sapulce nolēma.* Daži biedri protestē pret to, ka

listu izdalīšana atrodas tik viena biedra, Rubļa, rokās, kurš

tak nevarot visus biedrus pazīt, kādēļ varbūt daži biedri

nevar organizācijas listes dabūt.

Andrejs piebilst, ka šādas organizācijas listes var

izdot vienīgi pati С. K. vai sekcija ar С. K. atļauju, jo tās

aizķer tikpat partijas iekšējo dzīvi, kā arī tās ārējo uz-

būvi. Sekcija kā tāda nevar tādas listes ne izdot, ne izdalīt.

levērojot to, biedrs Rublis proponē: organizācijas listu

izdalīšanu atstāt С. K. zināšanā, izņemot to pilnīgi no sek-

cijas pārzinās.
Sapulce pieņem Rubļa priekšlikumu.

Pēc tam vairāk it nekas par šo jautājumu sekcijas pro-

tokolos nav atrodams. Kā visa šī ziņu vākšana izbeigu-
sies — paliek nezināms. P. S.

* Par šo lēmumu nekā protokolos neatradu. R.



EIROPAS KARA MOMENTĀ

PROTESTS PRET VĀCU S. D. NOSTĀŠANOSKARA PUSĒ

Ciriķē 4. un 6. septembrī 1914. g. sanāca 24 dažādu

grupu sociāldemokrāti un emigranti un pārrunāja, kā iz-

turēties tagadējā kara momentā; pārrunas 6. septembrī
notika uz sekošās rezolūcijas pamata. Tā kā īsā laika dēļ

nebija iespējams viņu pēc sapulces aizrādījumiem pār-
strādāt, tad ar balsu vairumu nolēma, lai viņas sacerētājs
to publicē viņas tagadējā veidā. Tāpēc atbildību par rak-

stu uzņemos es, apakšā parakstījies

J. Rainis.

CIRIĶES SAPULCES REZOLŪCIJA

Sapulce atzīst, ka visi kari top vesti tikai par labu val-

došām kapitālistiskām šķirām, kuras rada starptautiskas
pretešķības, kādu nav dažādu tautu proletariāta starpā.
Cieš no kara vislielākā mērā karu vedēju valstu prole-
tariāts un viņa organizācijas. Visu zemju un tautību pro-

letariāts tādēļ kopš savu organizāciju sākuma un paša
sociālisma parādīšanās vienmēr izsacījies pret visiem ka-

riem, protestēdams gan ar kara budžetu liegumiem, gan

ģenerālstreikiem, gan citiem protesta veidiem, un atzinis

tikai revolucionāru sacelšanos proletariāta labā par vie-

nīgo pielaižamo kara veidu.

Sapulce atzīst, ka visu zemju un tautību proletariāts

tāpat kopš savu organizāciju sākuma un sociālisma parā-
dīšanās ir sapratis savu interešu pilnīgu kopību un starp-

tautiskas vienošanās nepieciešamību cīņā pret kapitālismu
visās valstīs un vienmēr uzturējis un centies jo plašāk
izbūvēt starptautisku proletariāta solidaritāti un brālību,

uzsvērdams, ka šis starptautiskums nebūt nerunā pretī

444
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dažādo tautību nacionālai, kulturelai un materielai pat-

stāvībai, bet taisni prasa to kā soli uz priekšu vispārējā

proletariāta progresā.

Izejot no šiem atzinumiem, sapulce atrod, ka vācu so-

ciāldemokrātija, kura visus minētos pamata principus visā

savā pastāvēšanas laikā bija ne vien atzinusi, bet, kā va-

doša sociāldemokrātija, no kuras arī mēs mācījāmies, plaši

propagandējusi, — tagad šī kara gadījumā piepeši ir at-

kāpusies no s. d. principiem, atvēlēdama valdībai uzbru-

kuma kara budžetu; nesperdama nekādus soļus pret karu,

nedz atsacīdamās no mobilizācijas, nedz rīkodama ģene-
rālstreiku, nedz turpinādama aģitāciju pret šo karu, kurš

taču ir tiešs uzbrukuma karš no vācu imperiālisma un uz-

plaukstošās rūpniecības pret konkurentiem Angliju un

Franciju un ar nolūku iegūt brīvus tirgus Krievijā un ka-

vēt tur rūpniecības uzplaukšanu.
Vācu s. d—ja attaisno šo karu ar tiem pašiem juridis-

kās diplomātijas pierādījumiem, ka jāatvairot krievu ab-

solūtisma uzbrukums Vācijai, kamēr taču skaidri redzams,
ka krievu absolūtisms tagad ir vājināts un nav uz karu

sagatavots, kurpret Vācija no visām Eiropas valstīm ir

visvairāk kara gatava. Vācu s. d—ja neievēro arī, ka Krie-

vijā ir apzinīgs s. d. proletariāts, kuram kara briesmas būs

grūtāk jānes nekā krievu absolūtismam; neievēro, ka

krievu proletariāts jau sen un sekmīgi cīnās pret šo abso-

lūtismu un cīņu izvedīs galā patstāvīgi; kamēr šis vācu

uzbrukuma karš, kuru aiz patīgiem nolūkiem pabalsta
vācu s. d—ja, var tikai traucēt cīņu pret krievu absolū-

tismu; vācu s. d—ja neievēro vēl to, ka vācu valdība uz-

brūk ne vien Krievijai, bet pirmā kārtā Francijai un An-

glijai, kur nav absolūtisma, bet gan daudz demokrātiskāks

režīms nekā pašā Vācijā. Būtu arī savādi domāt, ka prūšu

junkurībai būtu nodoms gāzt Krievijā absolūtismu. Bez

tam vēl Francijā un Anglijā ir spēcīgas sociālistiskas par-

tijas, kas izsacījās pret karu un pret kurām nu karo vācu

biedri.

Vācu s. d—ja neprotestē pat pret kara briesmām un

vācu karaspēka necilvēcībām neitrālajā Beļģijā pie Luve-

nes izpostīšanas un citur, kamēr viņa vienmēr protestēja

pret necilvēcībām pie vācu zaldātu dresēšanas. Viņa aiziet

pat tik tāļu, ka sūta deputāciju, lai musinātu uz karu Itā-

lijas proletariātu. Vācu s. d—ja ne vien neizmanto izde-

vīgo kara gadījumu, neprasīdama no valdības nekādas

lielākas politiskas tiesības un brīvības, bet pat savus kapi-
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tālus, kuri bija nolemti pabalstiem streiku gadījumos,
ziedo kara un viņa seku nolūkiem.

Vācu s. d—jas nesociāldemokrātiskā rīcība izskaidro-

jama vienīgi ar padošanos imperiālisma iespaidam un ar

cerībām uz vācu rūpniecības pacelšanos pēc kara uz

krievu, franču un angļu rūpniecības rēķina, līdz ar ko

augtu vācu strādnieku algas. Bet ar to taptu nospiests ze-

mākā stāvoklī proletariāts minētās kaimiņu zemēs un tā

vācu proletariāts būtu izmantojis citus proletariātus, ar

kuriem tas agrāk turēja brālību.

Šāda vācu s. d—jas atkāpšanās no proletāriskās soli-

daritātes un iestāšanās par karu un šaurām nacionālām

interesēm ar uzbrukuma tendencēm ir spiedusi franču un

angļu proletariātus uz savas tēvijas un demokrātiskā val-

dības veida aizstāvēšanu pret prūšu junkurismu, un tādē|

pārmetums franču un angļu proletariātam, ka tas beigās
arī vedot karu, ir nepareizs. Vācu uzvara būtu militārisma

un reakcijas uzvara, kurai sekotu vēl lielāka bruņošanās
un katra progresa aizturēšana visā Eiropā.

Pamatojoties uz izsacīto, sapulce nāk pie gala sprie-
duma:

t. Ka nacionālām proletāriskām organizācijām ar vi-

siem līdzekļiem jālūko nostādīt starptautisko proletariāta
lietu atkal uz pareiza s. d—iska pamata, no kura to no-

bīdīja līdz šim vadošā vācu s. d—ja ar savu nepareizo un

nepiedodamo rīcību.

2. Jāuzaicina tā vācu proletariāta daļa, kura vēl turas

pie s. d. pamata principiem, lai viņa dara iespaidu uz

savu vadību, ka tā atgrieztos pie pareiza s. d. stāvokļa

ieņemšanas pret karu un par starptautisku proletariāta so-

lidaritāti, kam ar entuziasmu sekos franču, krievu, angļu

un arī latviešu proletariāts. Necerēdami uz šāda soļa se-

kām, mēs tomēr to darām aiz proletariāta solidaritātes

jūtām.
3. Pretī vācu s. d—jas rīcībai krievu un latviešu pro-

letariātam jāizmanto šis karš paša proletariāta labā, pra-

sot no valdības sen prasīto un 1905. gadā izkaroto un ap-

solīto politisko brīvību dzīvē izvešanu un noteiktu garan-

tiju došanu, ka tas taps izpildīts. Tātad jāprasa vispārēja

politiska amnestija un personas, preses, runas, sapulču,
biedrošanās v. c. brīvības un demokrātiskas pārvaldības
sistēma visā valsts iekārtā, lai atraisītu proletariāta spē-
kus uz sekmīgu kulturelu un materielu attīstību, apkaro-



jot absolūtismu iekšienē un atvairot vācu imperiālismu un

militārismu no ārienes.

4. Jāizteic latviešu proletariāta uzskatus par viņa or-

ganisku piederību pie krievu proletariāta cīņas par jaunu
sociālo iekārtu.

5. Jāizteic Krievijas mazo nāciju uzskatus, ka saskaņā

ar vēsturisko attīstību, kura iziet uz Eiropas tiesisku no-

kārtošanos pēc tautību principa, arī Krievija jānokārto uz

nacionālu autonomiju federatīva pamata, un Krievijas fe-

derācijai jātop par sastāvdaļu Eiropas valstu federācijā.
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PROTESTA REZOLŪCIJA PRET NODOMĀTO

LATVIJAS PIEVIENOŠANU VĀCIJAI

Reihstāga sēdē š. g. 5. aprīlī Vācijas valstskanclers pa-

ziņoja, ka neviens gan nevarot patiesi iedomāties, ka Vā-

cija jebkad labprātīgi atkal nodotu reakcionārajai Krie-

vijai Vācijas un tās sabiedroto atbrīvotās tautas starp Bal-

tijas jūru un Volinijas purviem, vienalga, vai tie būtu poļi,
lietuvieši, baltieši vai latvieši. Patiesībā Vācija pašlaik mi-

litāri okupējusi lielu Latvijas daļu, t. i., gandrīz visu Kur-

zemi.

Šī ar atbrīvošanas ieganstu pieteiktā Latvijas daļas vai

visas Latvijas aneksija ir atklāta nāciju pašnoteikšanās
tiesību aizskaršana, un pret to visa latviešu tauta — visas

partijas bez izņēmuma — ceļ visnoteiktāko protestu, tur-

klāt ne vien latvieši krievu valstī, bet arī ārzemēs, kur

brīvai ieskatu izpausmei nekādi ierobežojumi nav iedo-

mājami. Latvijas sociāldemokrātija jau 1915. g. septembrī

protestēja pret aneksijas plāniem, kad tos propagandēja
tikai vācu reakcionārā prese un kad tie vēl nebija guvuši

sankciju no valstskanclera mutes.

«Atbrīvošana» no reakcionārās Krievijas ar ne mazāk

reakcionārās, tikai mērķtiecīgāk un spēcīgāk organizētās,
ar savu (poļu, dāņu, elzaslotringiešu) nāciju apspiešanas
politiku pazīstamās Prūsijas palīdzību nevilina mūs,

latviešus, jo mēs zinām, ka arī Krievijā reakcija savus

veiklākos organizatorus iegūst no vācu-baltu muiž-

niecības.

Mēs paši septiņus gadsimtus esam nesuši šīs reakcio-

nārās muižnieku kliķes jūgu, kura, kaut arī skaitā pavi-
sam niecīga — 1 % no visiem iedzīvotājiem, — ar savu

organizētību pratusi līdz šim laikam saglabāt īsti vidus-

laicīgas privilēģijas. Šī vācu-baltu muižniecība un tās va-

dītā vācu pilsonība (vācu-baltu zemniecības nav), kopā
tikai 150 000 cilvēku jeb 7% no iedzīvotāju kopskaita, ir



tie, kas sevi dēvē par baltiešiem un kurus valstskanclers

maldīgi apzīmē par tautu.

Mēs, latvieši, atbrīvošanu prasām ne kā atraušanu no

Krievijas, bet gan kā brīvu nacionālu attīstību uz latviešu

valodas un īpatnību pamatiem, kāda mums iespējama visas

Latvijas (Kurzemes un Vidzemes, un Vitebskas latviešu

daļas) politiskas autonomijas ietvaros un krievu valsts

savienībā.

Latvijai atraušana no Krievijas nozīmētu atraušanu no

ekonomiskās dzīves nosacījumiem. No modernā attīstībā

ierautas, kulturāli un saimnieciski augstu stāvošas zemes

Latvija tiktu nospiesta līdz agrāram novadam, ko Vācija
tikai ekspluatētu un kas turklāt vēl būtu pakļauts varmā-

cīgai vācu kolonizācijai un latviešu zemes atsavināšanai.

Krievijai Latvijas atraušana nozīmētu atgriešanu no

jūras, t. i., Krievijas patstāvīgās saimnieciskās dzīves ap-

slāpēšanu.

Eiropai tā nozīmētu ilgstošus kara draudus, jo nākošā,
brīvā Krievija neļaus sevi noslāpēt.

Ar visiem demokrātiskajiem elementiem vienoti brā-

līgā cīņā par šo nākošo, brīvo Krieviju, mēs, latvieši, jau
1905. g. panesām visas vācu-baltu muižnieku vadītās

kontrrevolūcijas šausmas; un tagad, kad vācu valdība šīs,

kā arī reakcionārās prūšu muižniecības centienus atzinusi

par savējiem, mēs šo cīņu turpinām. No šīs cīņas, nevis

no vienas vai otras valdības mēs ceram atbrīvošanu —

brīvu Latviju brīvā Krievijā.

1916. g. aprīlī.
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PASKAIDROJUMS NO STOKHOLMAS

IZGĀJUŠĀS INTRIGAS LIETĀ

Šinīs dienās prese ziņoja par kādu no Stokholmas iz-

ejošu deklarāciju, kura saucas «Krievijas sveštautu palīgā
sauciens». Šī deklarācija teicās runājam arī latviešu vārdā

un ir parakstīta no kādas «latviešu grupas Šveicē».
Latviešu Komiteja Šveicē, kā Šveicē dzīvojošo latviešu

kopējā nacionālā organizācija, tura par savu pienākumu
dot atklātībai šinī lietā sekošu paskaidrojumu:

Latviešu Komiteja Šveicē paskaidro visnoteiktākā

kārtā, ka ne Komiteja, ne cita kāda latviešu organizācija
vai politiska grupa Šveicē nav ņēmuši nekādu dalību mi-

nētā Stokholmas deklarācijā. Šinī deklarācijā latviešus re-

prezentējošā «latviešu grupa» Šveicē ir tikpat pēc formas

kā pēc satura pilnīga mistifikācija.

Pret šādu latviešu vārda izmantošanu nepareizu uz-

skatu izplatīšanas un atklātības maldināšanas nolūkā Lat-

viešu Komiteja Šveicē protestē asākā kārtā.

Latviešu Komiteja protestē pret latviešu tautai ļaunprā-

tīgi uzspiesto pārliecību, jo Stokholmas deklarācijas ten-

dence stāv tiešā pretrunā ar visas latviešu tautas vien-

prātīgi ieņemto, deklarācijas inscenētājiem it labi pazīs-
tamo stāvokli.

Deklarācija nepārprotami cenšas Vācijas pēdējā laikā

proklamētos, ar tautu pašnoteikšanās tiesību nesavienoja-
mos aneksijas plānus morāliski attaisnot un nostādīt kā

ar šo tautu gribu saskanošus kultūrdarbus.

Ka tiešām tas ir šīs intrigas īstais nolūks, redzams jau
ho tā vien, ka tā parakstīta no ļaudīm, kuri (kā Silvio

fon Brederihs), lai gan Krievijas pavalstnieki, taču pa

kara laiku uzturas Vācijā un aģitē par Latvijas aneksē-

šanu.
Šādu nodevības ceļu latviešu tauta neiet un negrib

iet, nemaz nerunājot par to, ka latviešu tauta nekad ne-



ies kopā ar Baltijas junkuriem un vēl no tādas sugas kā

deklarācijas parakstītāji S. fon Brederihs un F. fon Rops.
Caur šiem tipiskiem priekšstāvjiem reprezentētie Bal-

tijas junkuri bija tie, kas vienmēr Krievijā organizēja

visvarmācīgāko reakciju un nacionālo apspiešanu. 1905.

gadā Baltijas junkuri līdz ar abiem deklarācijas parakstī-

tājiem uzstājās kā reakcijas goda kazaki un bestiālās pret-

revolūcijas sarīkotāji.

Tagad, kad viņi vairs nevar rēķināt uz krievu reak-

ciju, tagad, kad viņi savu lomu izspēlējuši, kad viņiem
no Krievijas demokratizēšanas sagaidāma viņu līdzšinējā

stāvokļa galīga satricināšana, — tagad viņi redz savu vie-

nīgo glābiņu prūšu aneksijā. Un, tā kā šī aneksija pro-
klamēta tautas atsvabināšanas vārdā, tad arī Baltijas jun-
kuri tagad izmēģinājās tautu atsvabinātāju lomā.

Bet, kā līdz šim, tā arī tagad latviešu tautai nav nekā

kopēja ar šo junkuru politiku. Latviešu tauta vienmēr

cīnījās un cīnās arī tagad par savas šaurākās kā plašākās

tēvijas brīvību. Latviešu tauta nekad neredzēja un ne-

redz arī tagad sava nacionālā jautājuma izšķiršanu Lat-

vijas atraušanā no Krievijas, bet gan vēl gūstamā plašā
autonomijā Krievijas valsts savienībā. Latviešu tauta ne-

kad nemeklēja un nemeklēs arī tagad savu nākotni pret-
statā pret Krieviju, bet gan kopā ar demokrātisko Krie-

viju, kura vienīgā var nest brīvību Krievijai un Krievijas
sveštautām.

Katru aizdomu, it kā latviešiem varētu būt kas kopīgs
ar Stokholmas deklarāciju inscenējušiem junkuristiem,
«tautu atsvabinātājiem», latviešu tauta atraida kā apvai-

nojošu apmelojumu.
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ATSKATS UZ KĀDU NEIZDEVUŠOS

SABIEDRISKU MĒĢINĀJUMU

«Jaunais Vārds» laipni uzņēma jau laikus paziņojumu

par manu izstāšanos no «Latv. Komitejas Šveicē». Ta-

gad — aiz neveselības stipri novēlojies — lūdzu telpas
dažiem aprādījumiem, kuriem vajadzēja būt personiskiem
un ietilpt vēstulē; bet, kad nu par Komitejas konfliktu

faktisko pusi būs jau rakstījis b. Cinis, varēšu aizņemt arī

dažus vispārējus jautājumus, gan ciešā sakarā ar Komi-

tejas gaitu, — un tā nu te atskats.

Komiteja izbeidzās aiz nesaskaņām s. d. un pilsonisko

locekļu starpā. Tomēr galvenais mērķis tika veicināts:

aizstāvēt še latviešu tautu kā patstāvīgu tautu ar savu

valodu un kultūru un savu teritoriju Latviju — pretī
uzmācīgam uzskatam, it kā tur būtu tikai vācu provinces
ar vācu kultūru. Tika kā pirmais klajā laists protests pret
Kurzemes aneksijas nodomiem (kas taisnojas ar to uz-

skatu), tad protests pret Brederihiem un Ropiem kā lat-

viešu tautas aizstāvjiem, tika formulētas latviešu pozitī-
vās prasības Latvijas autonomijas projektā un īsā me-

morandā. Bet jau tūliņ pēc un dēļ aneksijas protesta

uzstājās viens no s. d. locekļiem (J. Kļava), un arī auto-

nomijas projekts netika tāļāk virzīts aiz iekšējām nesa-

skaņām.

Otrā Komitejas mērķa veikšanai: iepazīstināt ārzemes

ar latviešiem — nevarēja vairs ne tik saskaņot domas ne

par līdzekļiem, ne virzieniem. Bij nodomāti: laikraksts,

informācijas birojs, brošūru izdošana. Brošūras sarakstīja
b. Cinis un A. Krauze-Ozoliņ kdze; uz izdošanu vēl jā-

gaida. Citi nodomi tika aizkavēti, jo jau no paša sākuma

pils. dem. loc. A. Krauze-Ozoliņ kdzes grupa veda pirms

neredzami, tad arvien atklātāku savu privātpolitiku kopā

ar izstājušos A. Ķēniņ kdzi un viņas uzdevumā, bet lū-

koja segties ar Komitejas vārdu.
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Tā bij visa kopējā darbība, ja negrib skaitīt līdzi, kā

es to daru, to lielo domu saviļņojuma darbu, kurš parā-

dījās Komitejas mērķu pārspriešanā un vēlēšanās.

Tagad katris var strādāt no Komitejas neierobežots,

un jau manāmi nošķiras darbības virzieni: pils. dem

grupa ar bij. Komitejas sekretāri A. Krauzi-Ozoliņ kdzi

priekšgalā savienojas pilnīgi ar A. Ķēniņ kdzes grupu
un darbojas šīs pēdējās vadībā un uzdevumā; dibina, kā

lasāms avīzēs, naudas vākšanu un jaunu patronātu pār

Latviju un tiecas ar kambarkungu un filiāļu palīdzību
pāri pār Šveices robežām apņemt visu Eiropu. —

Ne tādā lieliskumā, bet laikam uz vēl drošākiem, gluži
tirdznieciskiem pamatiem nodibinājis nupat, kā raksta

«Baltija», dep. J. Zālīts Anglijā komiteju un cerē, ka

latviešu tirgotāji visvairāk veicinās Eiropas iepazīstinā-
šanu ar latv. kultūru, protams, ar vecāko padomnieku un

profesoru palīdzību. —

Bez visa lieliskuma turpretī daži biedri še, Šveicē,
lūko nodibināt interesentu grupu ar politiski zinātniskiem

mērķiem marksistiskā garā un meklēt saskaņu ar veco

internacionāli.

Beigās — oficiālā partija neņem nekādu dalību Lat-

vijas un latviešu jautājumos.

Tagad arī es varēšu skaitīties par atsvabinātu no pie-
nākuma, kurš mani turēja un nelaida pie mana darba

vairāk nekā gadu; varēšu brīvi uzelpot, cik ļaus vēl ve-

selība — strādāt mana paša veidā priekš lieliem latviešu

jautājumiem un piegriezties atkal literatūrai.

Bet pirms man jāsaka vēl par savu dalību kopējā

Komitejas darbībā, un te nu jāatzīstas, ka es esmu piedalī-
jies, tikai sacerēdams protestu pret Kurzemes aneksiju
un tad pūlēdamies ar savām vēstulēm veicināt savstar-

pējo saprašanos — kā vēlreiz jāatzīstas — bez panāku-
miem. Bet, tā kā tiem jautājumiem ir atklātības nozīme,

tad savas vēstules es laistu klajā, ja vien viņas man

tiktu dotas ieskatam no saņēmējiem, kuriem nerūpētu
viņu izlietošana citiem mērķiem. Man nav sekretāra, un

pats es nespēju pārrakstīt savas vēstules aiz viņu dau-

dzuma.

Es runāju par savu «pienākumu», — to tā man pa-

skaidroja arī visi, kas pie manis griezās, sevišķi — kad

es jau reizēm biju atteicies. Un lai kā, lai cik maz — es

pēc savas spējas esmu darījis savu pienākumu arī še —

pret latv. lietu un vienības uzturēšanu viņas labā, esmu
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pūlējies pievilkt ari pamatšķirai nenaidīgo pils. demokrā-

tiju, kas citkārt sūdzas par atstumšanu, esmu vienmēr un

visur viņai draudzīgi pretī nācis, — bet, kad še pils. de-

mokrātijas priekšstāvji labāki iet kopā ar pamatšķiras

pretelementiem un viņiem drīzāk pieņemama to nekā

pamatšķiras vadība, tad ilgākas kopā iešanas un vairāk

vienības no manis nevar prasīt, — man cits ceļš: līdz ai

pamatšķiru. Es varu tikai vienmēr aizrādīt, ka pa šo ceļu

galā būs jāiet arī pils. demokrātijai, jo šis pamatšķiras

ceļš aizved uz nākamo, arī latviešu tautas kultūru; bez

visas latviešu tautas kultūras паи latviešu tautas kultūras.

Bet, kad tik nelieli panākumi bij kopējai darbībai

Komitejā, vai tad tie jel maz attaisno Komitejas dibinā-

šanu un kopā iešanu ar pils. elementiem, kuri tāpat sa-

duras ar pamatšķiras pretiniekiem?

lepriekš atbildes jāatraida pārpratums, it kā Komiteja
būtu mākslīgi dibināta šai kopā iešanai vai ka tā būtu tik

mana ideja. Visas kolonijas emigranti — biedri ar itin

maz izņēmumiem (no ap 60 — tik 5) sajuta instinktīvi

apvienošanās vajadzību, un viņi, emigranti, ievēlēja Ko-

mitejas sastāvu tādu, kāds bij jāpieņem; viņi ievēlēja

ar lielu balsu vairākumu pils. dem. A. Krauzi-Ozoliņ kdzi,
kura tad arī palika par Komitejas sekretāri, un gandrīz

ar pusi balsu ari A. Ķēniņ kdzi, kura tik uz manu ierosi-

nājumu kā pretsociālistisks elements atteicās.

Atbildot uz augšējo jautājumu, var teikt gluži vispā-

rīgi: izšķirošs katrā lietā ir ne panākums, bet pienākums.
Un arī kolonijas to sajuta, kad vienojās aizstāvēt lat-

viešu lietu šinī brīdī, kad praktiski pilsoņi zin tik baidīties

un brīdināt no romantiskas aizraušanās līdz latviešu valsts

idejai un kad nepietiek ar tautiskas kultūras nicināšanu,

bet viņai jātaisa ceļš, ko pilnīgi spēj vienīgi pamatšķira.

Komiteja izauga dabiski laikā un dotos apstākļos un

ir reizē interesanta parādība — pirmais mēģinājums, kaut

arī cik sīks, kaut arī neizdevies mēģinājums izšķirt jau-

tājumu par tādas tautas organizēšanu uz kultūras vienību,
kurai паи valsts vienības. Jūtas dara interesantu šo sīciņo

parādību, — valsts jūtas; tādēļ gribu vēl pie tās pakavē-
ties.

Pašā kara sākumā bij noprotams, ka pienācis izšķiro-

šais brīdis arī Latvijai, kur viņai jātop par pieaugušu

patību citu tautu starpā vai jānogrimst 2 miljoni liela,

nepatstāvīga un kulturāli mazvērtīga pūļa kārtā, kurš
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būtu tikai izmantu materiāls citām, lielākām tautām. Tad

arī jau septembrī 1914. gadā tika noturētas divas sapul-

ces Cīrihā, kur es centos pierādīt, ka nepieciešami lat-

viešiem ieņemt stāvokli un izteikt savas prasības, kuras

satecēja Latvijas autonomijas jēdzienā. Bet tad tāds lat-

viešu jautājums bij vēl pārāk neparasts, un partija viņam

nepiegrieza vērības. Savas rezolūcijā izteiktās domas es

nevarēju laist klajā presē aiz neatkarīgiem iemesliem;

varbūt viņas parādīsies vēlāk.

Kad gadu pēc tam Kurzeme bij jau ieņemta, Cīrihā

atkal tika pacelts šis jautājums un nu jau kā par kop-

organizācijas dibināšanu ar diviem augšējiem mērķiem:
atstāvēt latviešu lietu un iepazīstināt ar latviešiem ār-

zemes. Tad arī vēl pagāja pusgads pārspriešanā un uz-

skatu noskaidrošanā, — ārēji neauglīgs, iekšēji viļņojošs
un darbīgs domājošiem emigrantiem, citām aprindām

pilns intrigu. —

Šie abi mērķi prasīja demokrātisku darbības veidu:

pirmkārt, vajadzēja pievilkt visus koloniju locekļus, arī

pils. demokrātus, lai protesti un prasības būtu plašāki:
latviešu lieta — var būt tikai demokrātijas lieta, un šī

bij jāaizstāv visiem, tāpat kā pamatšķiras vadībā 1905. g.

piedalījās arī pils. demokrāti ne vien latviešu rakstnieku

un mākslinieku sapulcēs un rezolūcijās par latv. autono-

mijas prasībām, bet arī skolu komitejās.
Otrkārt, šie mērķi prasīja (tā saprata lielais vairākums

un arī es), lai nodibinātos še, Šveicē, nevis atsevišķu

personu grupa, bet visu koloniju koporganizācija. Man

lika priekšā, un man tiešām būtu bijis daudz vieglāki,
uzstāties kopā ar mazu grupu interesentu, literātu vai

vienam pašam, — bet es, pēc dabas demokrāts, domāju,
ka vienmēr labāk, kad masa pati darbojas, ka tam lielāks

svars, ka nav nekad jāuzspiež viņai aizgādnība, arī ne

garīga.

Šinīs mērķos izteikts tas, kas attaisno Komitejas dibi-

nāšanu un dara saprotamu viņas iznīkšanu. Vainīga bez

visa cita bij arī nepietiekošā sazināšanās starp Komiteju
un kolonijām, — nodomāta viņa bij, bet prasīja par daudz

laika un darba no sekretāra; tā atslāba koloniju interese,

un Komiteja palika viena. Un taisni šī pastāvīgā sazinā-

šanās, man vismazākais, likās jo svarīga: viņa būtu iero-

sinājusi arī joprojām latviešu kultūras domas mošanos

un attīstīšanos kaut arī vismazākā ēnainākā stūrītī — emig-

rācijā. Un emigranti, lai viņi paši sevi mūžīgajā sarūgti-
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nājumā kā noliek, tomēr ir musu tautas zieds, kaut ari

norauts no zaļa tautas koka un aizmests prom tāļi; visi

šie proleti ir tomēr ideālisti, kas visu ziedojuši priekš
lietas, partijas, pamatšķiras, ko pilsoņi vis nevar teikt

par sevi un savu lietu. Šie pamatšķiras cilvēki drīkst

runāt arī savu vāidu. Un ir gan vērts, kad pūlas viņus

pievērst latvības lietai, lai tie to uzskata par savu lietu,
tā kā tā ir pamatšķiras lieta.

Bij vēl trešais mērķis, kas attaisnotu Komitejas dibi-

nāšanu, — gan tas bij neizteikts kolonijām un pašai Ko-

mitejai varbūt neapzināts, varbūt pat neatzīts, bet man

viņš bij galvenais un jau kopš sen: — latviešu pašu iepa-
zīstināšana ar latviešu lietu, teiksim vairāk: latviešu tau-

tas pašapzināšanās, tautas jušanās par patību, latviešu

dvēseles pieaugšana uz vīrestību. Šis lielais mērķis man

likās veicināms ar visiem līdzekļiem, arī ar šo vismazāko.

Šis mērķis ir arī mūsu tautai un viņas pamatšķirai, lai

arī neapzināts, jo viņš nav nekas cits kā pats dzīvības

instinkts, kāds ir katrai organiskai būtnei. Un tauta ir

organiska būtne, ne tikai ļaužu pūlis; — lai par to

nemaldās, maldīšanās nestu rūgtus augļus. Lai man

tādēļ atļauj par to minēt vēl kādu vārdu šinī vietā vai

nevietā.

Cilvēce ir organizēta organiski tautās, ne mehāniski

pūļos. Pār tautu eksistenci nevar tikt pāri, viņas nolie-

dzot. Cilvēces nacionālam attīstības posmam nevar pār-
lēkt pāri, ielecot beztautu kosmopolītismā. Tā ir tikpat

neloģiska, t. i., nedialektiska un neevolucioniska, domā-

šana pretī attīstības likumiem, kāda parādījās savā laikā

pie krievu narodņikiem, kas gribēja neiet cauri kapitā-
lisma posmam un taisni ielēkt sociālisma iekārtā, — pa-

tiesībā viņi būtu ielēkuši tikai obščinā. Tā arī tagadējie

kosmopolīti, atsacīdamies no savas tautas, ielēktu ne nā-

kotnes beztautu valstī, bet tikai citā, apspiedējā tautā.

Tagadējais attīstības posms prasa ne tautu pašiznīcinā-

šanos, bet tautu nokārtošanos nacionālās valstīs, lai sa-

sniegtu savu pilnīgu attīstību. Šīs nacionālās valstis vie-

notos arvienu lielākās federācijās, līdzi apņemtu konti-

nentus un cilvēci, un tur izaugtu varbūt jaunas, lielākas

tautas ar jaunām valodām, varbūt ar vienu kopēju un

citām individuālām valodām. Bet arī tas nebūtu mehānisks

kosmopolītisms, bet organiskas būtnes un būtņu vienības.

Tas ceļš ir garš, un viņš viss jāiziet cauri, nevar nolemt,

ka šodien jau ir gals sasniegts. Tā nav loģiska domāšana,
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bet garīga kūtrība, kas māna sevi ar lantāzijām. No tā

pamatšķirai kā progresīvākai visvairāk jāsargājas.
Katrai, arī latviešu tautai ir šis dzīvības instinkts: ne-

iznīkt, attīstīties, tapt par patību un augt uz vīrestību.

Tā ir mana pārliecība, un to man pierāda pati pamatšķira
un strādniecības un partijas lielās cīņas par sabiedriskās

dzīves jauniekārtu, ar kurām latviešu tauta jau aug uz

vīrestību.

Šo dzīvības dziņu tautā veicināt — materiāli, kulturāli,

garīgi — ir augstākā tautas politika. Kurai šķirai piekrīt
vadošā loma tautā, tai jāved šī politika. Kura šķira interesē-

jas par tautas lielām lietām un ne par saviem veikaliem

vien, tā attīstās. Kura šķira spēj pacelt savu lietu visas

tautas augstumā, tā uzvar. Bet kura šķira, būdama vadī-

tājas lomā, atsakās no tautas lielo jautājumu izšķiršanas:
uzturēt un attīstīt tautas kultūru, tautas patstāvību, tau-

tas eksistenci, — tā šķira ne vien kaitē sev ar ideālisma

trūkumu un zaudē vadītājas lomu, bet tā novelk lejā arī

visu tautu. Cita šķira nespēj uzņemties visu viņas vadī-

tājas lomu (jo šī loma taču ir vēsturiski dota); cita šķira
uzņemsies vairāk, nekā spēj nest, un galā izlietos šo at-

rasto priekšrocību tikai savu šaurāko interešu labā. Vai

arī tautas lielo jautājumu pārzināšanu piesavināsies gluži
sīkas privātpolitiķu kliķes, un tad traģēdijas gals top
smieklīgs.

Mūsu tautā un mūsu laikā vadītājas loma pieder pa-
matšķirai: viņa ir tautas lielākā daļa (bU), un viņa ir pro-

gresīvākā daļa, kurai visvairāk dziņas uz attīstību, t. i., uz

kultūru, un tamlīdz uz attīstības šķēršļu novēršanu, uz

cīņu, uz dzīves jaunu un brīvu nākotnes iekārtu. Mūsu

pamatšķiras priekšgalā stāv strādniecība un viņas orga-

nizētāja partija: tām jāved visas tautas politika, jārepre-
zentē un jāaizstāv visa tauta, jārūpējas par tautas lieiām

interesēm: patstāvību, kultūru, valsts iekārtu — par lat-

viešu lietu-, tām jānāk skaidrība ne vien par šodienas in-

teresēm, bet jo vairāk par tautas nākotni, par vēlamiem

mērķiem un ideāliem, par līdzekļiem, par nākamo tautas

organizāciju un viņas dzīves izteiksmes veidu valstī. S/s

laikmets saprot dzīves izteiksmes veidu valstī — tik kā

autonomiju, tātad būtu vispirms jāprasa autonomija.
Mans uzskats šinī lietā izteikts manā protestā pret Kur-

zemes aneksiju, un ar brīvu Latviju brīvā Krievijā es do-

māju demokrātiski organizētu Latviju tādā pat demokrā-

tiski un federatīvi organizētā Krievijā ar nemantojamu



valsts vadības reprezentācijas sistēmu. Cīņa to tad var

panākt, divdesmit gadus atpakaļ iesāktā, kura sāksies un

Jāsāk no Jauna itin drīz.

Strādniecībā, sevišķi partijā, bij tendences atteikties

no latviešu tautas lietas, no kultūras veicināšanas; atstāt

tautas lietu pilsoņiem, neprasīt nacionālu autonomiju, bet

tikai teritoriālu, kur tad vadība piekristu citai lielai tautai;
nedomāt par tautas nākotni, bet tikai par savu šodienu —

tā bij šauru praktiķu un kūtru šablonistu reālpolitika, bet

nepiedalīšanās pie jautājumu izšķiršanas un pie darba un

gribēta īsredzība ir vienmēr smaga politiska kļūda. Šo

kļūdu vismazāk drīkst darīt pamatšķira un vismazāk šinī

laikā, kad jāgatavojas uz cīņām par jauniekārtu, kur atkal

pamatšķirai būs jāvada visa tauta. Jo nav citas šķiras, kam

būtu cīņas spars un vajadzība pēc dzīves iespējas. Pa-

matšķirai jākopo un jāvieno visa tauta, tā viņa kopo un

vieno pati sevi un tā top stiprāka uz uzvaru. Bet jāstei-
dzas, ir laiksl.
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NO LATVIEŠU SOCIĀLDEMOKRĀTISKĀS

PRESES BĒRNĪBAS

Kad runā par mūsu presi, tad runā par viņas vajāšanu.
Visur proletariāta cīņas par savu lomu vēsturē, jā, pat

par savām cilvēktiesībām vien — ir sevišķi grūtas un

prasa tik daudz upuru no viņa kā gan ne no vienas citas

šķiras, kas uznāk uz pasaules skatuves. Šī cīņa niknākā no

visām šķiru cīņām, jo viņa pēdējā; viņa grib iznīcināt pa-

šas šķiras un viņu iespējamību.

Prese izcēlusies proletariāta cīņā tā kā nevienā citā

cīņā, un tam līdzi arī preses vajāšana. Kapitālistiskā
iekārta preses vajāšanu organizējusi un ievedusi kā sis-

tēmu, sirdsapziņas un pārliecības izdeldēšanu un samai-

tāšanu. Tas ir viens no 19. gadu simteņa bēdīgākiem pa-

nākumiem. Lielā kapitālistiskā pasaules karā ļaužu apkau-
šana gan izdarīta nesamērojami lieliskākos apmēros nekā

senos laikmetos, bet tas tik tādēļ, ka senatnē nebija tik

pilnīgu izdeldēšanas ieroču un nebija arī tik daudz apkau-

jamo ļaužu materiāla: zemes virsus nebija vēl tik bieži

apdzīvots. Oriģināls turpretī ir kapitālisms 19. gadu sim-

teņa preses vajāšanā, t. i., sirdsapziņas izdeldēšanā, jo dru-

kātais vārds tā nav apspiests ne tumšākos viduslaikos;

līdz pat vēl franču revolūcijai bija preses brīvība; visasi-

ņainākos giļotīnas laikos monarhisti un reakcionāri izdeva

savus laikrakstus un rakstīja nesavaldītā uzbrūkošā va-

lodā. Tagad visas valdošās partijas lieto preses spaidus, it

sevišķi mazattīstītās zemēs.

19. gadsimteņa 90. gados dzimstošai latviešu sociālde-

mokrātiskai presei bij jāiztura trejkārtīgi spaidi: no krievu

cariskās valdības, no vācu muižniecības un no latviešu

pilsonības. Strādnieciskās šķiras apziņas psiholoģija arī

vēl nebija necik nostiprinājusies. Tā var saprast, ka

pirmie sākumi bij ļoti vāji un nedroši, un pirmās tapšanas
laikmets vilkās diezgan ilgi.
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. Sociāldemokrātiskā prese sākās kā nelegāla, aizliegta
literatūra un parādījās nelielās lapiņās, «skrejošas lapiņas»

Viņas sauc vāci; viņas bija hektografētas, vēl nebija dru-

kātu izdevumu. No šīs paaudzes reti kāds viņas būs re-

dzējis; savādi tagad izliksies strādniekam, ka ar tādām

reti dabūjamām, grūti salasāmām lapiņām bij jāiztiek ve-

selas lielas šķiras propagandai. To jau nemaz nevar iedo-

māties, ar kādām sirds trīsām, ar kādu laimīgu uztrau-

kumu katra tāda lapiņa tika saņemta kā skrejošs evaņģē-

lijs! Un ar kādu uztraukumu un sajūsmu viņas vēl tika

rakstītas un pavairotas ar visnepilnīgākiem hektogrāfiem!
No lapiņu tintes rokas tapa zilas, tā bij jau nozieguma
zīme. Un ar kādām briesmām šos noziedzības augļus ierau-

dzīja godīgi pilsoņi! Tie bij tiešām zili brīnumi! Tik pār-
steidzoši jauna un negaidīta likās visa šī kustība strādnie-

kos, kuri taču bij tik rāmi un mierīgi, un neizglītoti. Miet-

pilsoņi ar tādām bailēm skatījās uz šīm lapiņām kā Tar-

gaļa ļaudis uz Gunas burvja šķidrautu.
No kurienes nāca šis pārsteigums? Te vajadzēja ari

būt kādai burvībai? Tas būs ārzemnieku izgudrojums. Būs

no ārzemēm uzpirkti aģenti, tik nez no kādām; tikai pēc
desmit gadiem izrādījās mietpilsoņiem, ka strādnieki uz-

pirkti no — japāņiem. Tāda bij toreiz pilsoņu sapra-
šana par Latvijas sociālām parādībām, kas bija nobriedu-

šas, viņiem nezinot.

Nelegālā sociāldemokrātiskā prese cēlās no «Jaunās

strāvas» un «Dienas Lapas», kuras ap sevi pulcēja visus

pēc izglītības un brīvības alkstošus garus, kas bija pie-

ejami sajūsmībai un pašaizliedzīgam darbam priekš darba

tautas, strādniecības. Šie darbinieki bija sākumā pa lielā-

kai daļai intelektuāļi (aiz jocīga pārpratuma mēs pēc
krievu parašas sakām: inteliģenti, — Eiropā par to sme-

jas): skolotāji, studenti, vidusskolu skolnieki, — tikai reti

strādnieki. Nelegālā literatūra pabalstīja tanī ziņā legāli
izdoto «Dienas Lapu», ka norādīja skaidri strādniecības

centienus un mērķus, par kuriem legāli varēja runāt tikai

aplinkiem.

Kad parādās pirmais nelegālais hektografētais izde-

vums, ir grūti noteikt, bet visādā ziņā vēl 90. gadu pirmajā

pusē. Pēc manām ziņām, tas bij «Хитрая механика» tul-

kojums. (Blakus minot, baltkrievu valodā tas bij izdots jau
1893. gadā.) Bet laikam vēl agrāki ir citi sīkāki izdevumi.

Izlaidumi rokrakstos tad jau bij bijuši vairāki; visizplatī-

tākais bija Ed. Veidenbauma dzejoļu krājums. Hektogra-
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lēti tika izplatīti: Sociāldemokrātiskās programmas note!-*

kurni, dažas nelielas brošūriņas un, drīz vien, uzsaukumf

sīkākiem pulciņiem, kuri arī toreiz sāka nodibināties. Bija
arī mēģinājumi rakstīta laikraksta nodibināšanai. Darbī-

gākie pulciņi atradās Liepājā, Jelgavā (starp citiem sīkā-

kiem — skolnieču pulciņš «Austra»), Rīgā; pārejoši pul-

ciņi, kuri nespēja pārciest represijas, arī uz laukiem.

Šo pulciņu audzinošais iespaids bija ļoti liels, tāļi pāri

viņu šauram aplokam; no viņiem iznāca arī pa lielai daļai
mūsu vēlākie apdāvinātākie politiskie darbinieki un

žurnālisti.

Materiālie un teorētiskie palīga līdzekļi šo pulciņu

preses darbībai bija galīgi nabadzīgi. Visi rakstāmie un

pavairojamie ierīkojumi bija visprimitīvākie un tikai pri-
vāti iegādāti. Plātes, kurās bija šellaka un želatīna masa,

bieži bija nama mātēm noņemtas pīrāgu plātes. Rakstītājs
bieži bija pats arī «tehniķis», drukātājs un izplatītājs; ga-

dījās arī tādi, kuri bija sava paša vienīgie lasītāji, kad

nebij iespējams izplatīt. Bet, pēc mietpilsoņu nostāstiem,

visiem bija milzu kapitāli ārzemju bankās.

Ar «literatūru» nebija labāk nekā ar «tehniku». Nele-

gālas «literatūras» bij ļoti maz i no Krievijas, i Vācijas;
lielās teorētiskās grāmatas tāpat nevarēja dabūt. «Dienas

Lapa» izmantoja «Rigasche Rundschau» pretrakstus pret
sociālismu un strādniecību kā materiālu ziņām par šiem

priekšmetiem. Tikai 1893. gadā, pārbraucot no ārzemēm,

man laimējās ievest veselu ceļa somu ar literatūru, kura

tad tika bagātīgi izmantota gan «Dienas Lapā», gan hekto-

grafētā nelegālā presē. Tad tikai arī Marksa «Kapitāls»
tika pazīstams mūsu darbiniekiem. Bēbeļa «Frau» jau ag-

rāk bij nākusi manās rokās un tikusi izmantota.

Pirmatnējais mūsu preses laikmets vilkās diezgan ilgi?
arī tad, kad jau bij bijusi pirmā konference 1894. g., presi
nevarēja vēl nostādīt normāli, un pirmie kārtējie žurnāli

varēja iznākt tikai pēc pirmās lielās latviešu sociāldemo-

krātu prāvas, — kad visas organizācijas bija sagrautas un

visi dalībnieki sagūstīti. Tik tāli jau bij attīstījusies strād-

niecības šķira, un tik dziļas bij viņas prasības pēc viņas
šķiras interešu izteiksmes organizācijās un presē, ka taisni

pēc grautiņa spēja iznākt pirmais sociāldemokrātu laik-

raksts «Auseklis». Izdevējs bij prāvas dalībnieks Dāvids

Bundža, kas bij emigrējis uz Ameriku. Toreiz bija pie-

spiesti emigrēt vēl daudzi biedri, un, kad beidzās «Ausek-

lis», iznāca «Sociāldemokrāts» Šveicē. Kustība tapa dzi-



ļāka un plašāka, nāca «Cīņa», nāca vietēji, slepeni izdoti

orgāni, — sociāldemokrātiskā prese bija pārvarējusi savus

bērnības gadus un gāja spožā gaitā kā proletariāta cen-

tienu un domu izpaudēja, bieži kā ceļa rādītāja.
Lai tagad mūsu prese, pieminēdama savu bērnību, pa-

tura kā dārgāko mantojumu no savām jaunām dienām to

neaprobežoto sajūsmību, dvēseles skaidrību, pašaizlie-
dzību un spēju upurēties, kas bij tik raksturīgas tiem

pirmiem laikiem! Tad mēs paveiksim lielo darbu proleta-
riāta un visas cilvēces labā. Es sirsnīgi sveicu savus šo

laiku kolēģus, kam laimīgāka un spožāka gaita nekā

mums!



SVEIKA, «STUDENTU DZĪVE»!

Kad jaunatnē atmostas progresīva doma un meklē sev

izteiksmi, tad tikai sabiedrība sāk pārvarēt karu un kara

sekas, dzīve sāk uzveikt nāvi, tad zīmes rāda, ka krīze ir

pāri un tautas organisms sāk atveseļoties. Zīmēm ir jānāk

no jaunatnes; vecā paaudze tikai uztura un sēj nākotnes

sēklu.

Pirmais solis jaunatnē uz garīgu dzīvi ir atziņa, ka

karš samaitā ne vien miesas, bet ij garu un šis posts ir

lielākais, jo gars top rupjš, tiecas uz varas darbiem, top

nespējīgs augstākai un smalkākai gara darbībai; tautas ga-

rīgais līmenis pazeminājās. Cēlums ir tikai atbrīvošanas

karam, kad apspiesta tauta un šķira nomet apspiedēja jūgu.
Šī atziņa arī saka, ka nepietiek pārvarēt apspiedēju ar

rupju varu, vajag viņu pārvarēt garīgi un atbrīvoties no

viņa dzīves likumiem. Kas ir kūtrs vai nespējīgs to darīt,

tas taps atkal apspiedēja vergs arī materiālā ziņā. Te

draud jaunām patībām un tautām vislielākās briesmas, un

tās jānovērš jaunai paaudzei, kas sevī attīsta sevišķi ga-

rīgos spēkus zinātnē.

Vecā sabiedrība netic vairs garīgiem spēkiem, bet tikai

vēl rupjai varai; tā ir viņas sabrukuma zīme; jānāk jau-
nai sabiedrībai. Vēsture rāda, ka visās lielās maiņās izce-

ļas kā paliekoša: jauna vadoša šķira jaunai sabiedrībai ar

augstāk stāvošu cilvēku, — tā grieķos pēc peršu kariem,

tā lielajā franču revolūcijā. Jo pilnīgāk to apzinās un sa-

prot jaunā uzkāpjošā šķira, jo vieglāka viņas cīņa un jo

augstāk ies viņas ceļš uz cilvēces augšanu. Mūsu dienās

šī loma piekrīt pamatšķirai.
Bet, kas grib būt vadošā šķira, tai jāgrib aptvert visu

garīgo kultūru, tai jābūt varonei bezpatībā un jāceļas pāri

pār līdz tam esošo cilvēkvērtības mēru un jārada jauns,

augstāks tips. Tāds uzdevums atkal ir likts mūsu dienās;

garīgos spēkos rūdītai jaunatnei šāds uzdevums jāatzīst

par vissmagāko, bet par savu; uzdevums ir cīņa, garīgā

cīņā viņai jāstāv pirmā rindā.
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RAINIS PAR SAVU AIZIEŠANU NO

NACIONĀLĀ TEĀTRA

Ar šodienu aizeju no Latvijas Nacionālā teātra un ma-

nas lugas netiks vairs tur uzvestas, par ko iesniedzu pazi-

ņojumu teātra direkcijai.

Tagad varu dot dažus paskaidrojumus; agrāk tie būtu

uzskatīti par pašaizstāvēšanos, un to es turu par manim

nepieklājīgu. Es pūlēšos rakstīt pēc iespējas īsi. Kad man

pēc manu kopotu rakstu nobeigšanas būs laiks un publi-
kai interese, par mūsu teātra lietu principieli rakstīšu

vēlāk.

Cīņa pret mani tagad beigusies ar manu pretinieku pil-
nīgu uzvaru. Jāsaka jau še, ka šī cīņa bija vienpusīga, jo

es viņā nepiedalījos, neatbildēju uz uzbrukumiem un liku

runāt tikai darbam pašam. «Tēlo, māksliniek, nerunā!» pie
tā es turos; es zinu, ka to mūsu modernie mākslinieki at-

zīst par vecmodību un runā un reklamējas uz visām pu-

sēm, — un viņu panākumi nenoliedzami. Bet es vecmo-

dīgs. Es tādās reizēs gaidu, ka mani aizstāvēs manu prin-

cipu domu biedri; bet tādi šoreiz neradās, es biju viens

pats ar teātri, un laikam tikai vēl publika uz mums skatī-

jās labvēlīgi, bet publika jau ir mēma.

Cīņa turpinājās 4 gadus, jo bija sākusies tūlīt, kad ak-

tieri mani ievēlēja par Nac. teātra direktoru. Manas par-

tijas biedri nekad nav gribējuši redzēt mani šinī vietā,

kuru uzskatīja par nelaiķes reakcionārās «māmuļas» teātra

turpinājumu. Un pilsonībai laikam bija tāds pat uzskats:

es, sociālists, ielauzos viņas aplokā! Nelaiķis draugs ve-

cais Ādolfs Alunāns būtu teicis: «Ko palīdz nu mans ma-

zais dārziņš, kad citi tanī apkārt lien?» Es viens laikam

uzskatīju Nac. teātra lietu par Latvijas lietu.

Sākumā un aizvien sabiedrība mani brīdināja, ka mani

nomākšot aktieru intrigas, bet es tādu nemanīju; ja bija

bijušas, tad tās apklusa līdz ar manu atnākšanu, es mier-

mīlīgs cilvēks, mēs ar aktieriem kā jau māksliniekiem sa^
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dzīvojām kā mīļi biedri. Intrigas bija gan, tikai no citas

puses — no pašas sabiedrības, kurai, kā jau latviešiem,

tas ir tradicionāls ij izpriecas, ij cīņas līdzeklis.

Cīņa pret mani tika vesta no preses pirmos gadus pa-

slepeni, tad arvienu atklātāki. Kopš Celmiņa kga minis-

trijas cīņā pret mani piedalījās arī valdība un tiešām pa-

nāca uzvaru. Valdība varēja lietu nostādīt pilnīgi politiski,
un partijas varēja pār manu galvu līgt ap kompensācijām
un atalgojumu, bet presei bija jāatrod attaisnojumi šai

cīņai, tāds bija, vienkārt, — Nac. teātrs manā vadībā pa-

grimis. Skaitļi gan rādīja pretējo, jo teātrs, kurš, man at-

nākot, bija tādā novārtā, ka mūs ar Aspaziju saņēma

opera un ne teātrs, — tagad ir literāriski, dzejas vērtības

ziņā, un materiāli, ieņēmumu ziņā, pirmā un aug-
stākā skatuves mākslas iestāde Latvijā. Valsts piemak-
sas procents ir arvienu mazinājies, ne audzis, kā, piem.,
operā. Pēdējā laikā no teātra paša ietaupījumiem iegādāts
miljonu vērtīgs apaļais prospekts, kas darīs nākamos in-

scenējumus daudz lētākus. Bet galvenais: ar lielām, neat-

laidīgām pūlēm manā vadībā panākts noskaņots aktieru an-

sambls un tik augsti stāvošs personāla sastāvs, kāds nekad

vēl nav bijis un nav nevienā latviešu teātrī; visus labākos

spēkus mēs esam kopojuši Nac. teātrī. Tāda ir patiesība,
un tādi ir skaitļi, bet kam patika un pacietība tos ievērot?

Otrkārt, tika teikts: es gremdējis Nac. teātri ar to, ka

uzvedis savas lugas un ļoti bieži: — tiešām, «Jāzeps» uz-

vests 80 reizes, — tik daudz kā nekad vēl šinī teātrī

neviena luga, izrāžu skaitā pat ne tuvu nenāk neviena

cita luga, ļoti daudzas reizes uzvesta arī «Pūt, vējiņi»,

«Spēlēju, dancoju», «Krauklītis», «Mušu ķēniņš», «Fausts»,
katra no tām izturējusi vairāk izrāžu nekā citu autoru

lugas. Es biju domājis, ka teātrus paceļ ar labi ejošām lu-

gām, un pūlējos tādas rakstīt; un publika, liekas, arī bija
ta domājusi, bet tagad es dzirdu, ka tas bijis noziegums
no manas puses. Kad es tad solījos nedot teātrim savas

par vājām atzītās lugas, tad radās asprātīgs avīžnieks, kas

arī to pierakstīja man par noziegumu. Bet man saka, ka

šis avīžnieks esot tas pats asprātīgais «La Manšas» jun-
kurs, tikai ar to starpību, ka dons Kihots bijis godīgs
bruņinieks.

Abi augšējie pārmetumi man, kā liekas, tomēr bija
tikai palīga cīņas līdzekļi pret mani. Galvenais bija tas:

ka es nevedot Nac. teātri pa tiem ceļiem un tais mākslas

augstumos kā Smiļģa kgs Dailes teātrī. Šinī pārmetumā
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visa prese bija vienisprātis, palaikam tikai «Jaun. Ziņas»
ieņēma neitrālu stāvokli. Un tiešām, man atkal jāsaka:
mani principi bija gluži citi un pat pretēji Dailes teātrim,

un es tos tiku izteicis arī pāris runās teātrī, Saeimā un

budžeta komisijā, — bet gaiši tie bija redzami Nacionālā

teātra darbībā. 1) Nacionālais moments. Nacionālam teāt-

rim, pēc mana uzskata, jābūt nacionālam, t. i., jāveicina
nacionālā māksla, uzvedot oriģināllugas, kuras tik paceļas

pāri diletantismam; nav neviens latv. dramatiķis — nedi-

ietants, kurš nebūtu ticis uzvests; es uzvedu pat. drama-

tiski mazvērtīgas lugas, ja to sacerētājs vismaz bija rakst-

nieks ar pazīstamu vārdu un pats varēja atbildēt par savu

darbu. To man pārmeta, bet, kad es nu tādu nebūtu uz-

vedis, ko tad? Dailes teātrs neuzveda latv. oriģināllugas,
ar maz izņēmumiem. — Nac. teātra repertuāri bez nacio-

nālām lugām klasiskās un labākās modernās parādības,
drāmas un komēdijas.

2) Reāli psiholoģiskais tēlošanas moments. Nac. teātrī,

pēc mana uzskata, aktieri ar savu māksliniecisko perso-

nīgo izjūtu tēloja dvēseles notikumus dzīvos cilvēkos un

gribēja klausītājus-skatītājus saviļņot līdzi savam un

dzejnieka dvēseles trīsējumam. Aktieri runāja uz klausī-

tājiem, bet nelika galveno svaru uz mehāniskām kustībām;

viņi bija mākslinieki un patstāvīgas personības, kuras kopā

darbojas, bet ne lelles režisora rokās. D. teātrs uzsvēra

taisni šo ārējās kustības momentu un mehanizēja teātri.

Ar šo sakarā 3) literāriskais moments. Nac. teātrim, pēc
mana uzskata, bija jābūt garīgas, nacionālas un

universālas kultūras izplatītājam; tam bija jādod

tautai augstākās garīgas jūtu atziņu vērtības, kas krājas

drāmās, t. i., augstākā dzejā. Dzejnieka darbs aktieram

bija jāpārvērš otrā mākslā: skatāmībā un dzirdamībā. Dai-

les teātrī šī literāriskā momenta nemaz nav; dzejnieks D.

teātrī ir tikai «konsultants», palīga spēks kā mūziķis, de-

korators, elektriķis utt. utt. Tautas garīgās kultūras pacel-
šanu D. teātrs nekad nestādīja par savu mērķi.

Tādi principi bija Dailes teātrim un tādi man, abi ir

nesavienojami. Bet avīzes ziņo, ka valdība domājot abus

principus tomēr savienot. — ļoti vienkārši tādā veidā, ka

savieno vienās rokās abu teātru iestādes, protams, ļoti

stingrās rokās, eža cimdiem. Un ir jau mums ļaudis, kas

ne vien miesīgi stāv uz divām kājām, bet ari garīgi uz di-

vām pārliecībām, ļoti apdāvināti, praktiski ļaudis. Un

mūsu tagadējā valdība nav mazāk apdāvināta, un bez tam
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viņa jau pēc sava stāvokja ir pāri visai saprašanai no «pa-

valstnieku aprobežotā prāta» puses.

Man gan ir vēl cita cerība uz šī konflikta izlīgšanu
miera ceļā pēc sīvām cīņām gadiem cauri; šī cerība dibi-

nājās uz pārliecību, ka mūsu pilsonība ir ļoti veikla un

gudra veikala lietās, sevišķi sīkās. Vai nevar būt, piem.,
tādas kalkulācijas? Dailes teātra princips mums bij vaļa

dzīgs kā ierocis pret sociālistu teātri; kad tas nu laimīgi
ir izdzīts ārā, tad taču teātrī var palikt viss pa vecam; mēs

varam pat neatzīt D. teātri, kurš taču mīt vismaz revolu-

cionārā ēkā. Kas tā arī bija par iedomu — likt sociālistu

nacionālā teātrī? Tas gandrīz tas pats kā sociālistu nacio-

nālā līga un klubi! Pilsoņi domā, ka Nac. teātrim jābūt par
«nacionālu» teātri.

Bet man ir vienas bažas, vai Dailes teātra principi tie-

šām būs uzturami spēkā ar valdības palīdzību?
Beidzot savu paskaidrojumu, kurš tomēr iznācis ļoti

garš, — īss tas tikai, kad ievēro, ka pa četriem gadiem tas

ir vienīgais, — beigās man jāatzīmē, ka tag. valdība atra-

dusi ļoti zīmīgu laika brīdi manai atlaišanai: manu 60 gadu

piemiņu: «moris savu darbu darījis, moris var iet,» saka

Sillers. Izašars gudrais saka ko līdzīgu uz Jāzepu. Es pa-

ņemu šo atzinības balvu par darbu Latvijas labā, jo mans

darbs līdz šim bijis tikai priekš Latvijas. Tagadējā valdība

arī vēl tanī ziņā izvēlējusies sev ļoti izdevīgu laiku manai

atlaišanai — jo nu man ņemta iespēja atvadīties perso-

nīgi no saviem aktieriem — vēl vienu mēnesi vēlāk, un

15. augustā būtu aktieri atkal sanākuši darbā, un mēs būtu

varējuši spiest viens otram draudzīgi rokas pēdējo reizi;

tādu jūtelību valdība aizstāvēja. Caveant consules, esat

modrīgi, konsuli, ka valstij nenotiek ļaunums!
Tad nu mīļie darba biedri, aktieri, koristi, darbinieki,

visi mani dārgie draugi, saņemiet manu sirsnīgu pateicību
par labo kopstrādāšanu, paliekat uzticīgi savai mākslinie-

ciskai pārliecībai, esat cienīgi mūsu augstākās mākslas

svētnīcas locekļi un nesat tautai labo garīgo kultūru!

Mans pēdējais sveiciens varbūt jūs nesasniedz, jo jūs jau
neesat mani politiski, bet tikai darba biedri; bet, ja jūs arī

nelasiet «Sociāldemokrātā» šīs rindiņas, esat tomēr svei-

cināti, jūs jutīsiet manu sveicienu no tālienes.

No teātra es aizeju, par manu aizeju no Latvijas jā-
ļauj spriest viņai, jo viņa mani bij aicinājusi pie sevis.

Nu es mazgāšu rokas ar «kodīgām ziepēm», kā saka

Baibe.
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PATRUM INSTITUTA NON TEMERE DESERENDA

Die dem Litauertum innewohnende Kraft wird weiter-

streben. Und je edler und hoher sein Ziel sein wird, desto

hoher wird seine Kulturbedeutung, desto sicherer wird

seine Existenz bergrtindet sein. Aus dem Zusammenvvirken

aller beteiligten Krāfte wird sich die Zukunft des Volkes

gestalten.

W. ST. VIDUNAS, LITAUEN IN VERGANGENHEIT UND GEGENWART. 1916.

Vai kāds latviešu lasītājs pazīst Vīdūnu, kura teikums

še likts kā moto? Varbūt tikai divi trīs; varbūt tikai spe-

ciālisti, kas nodarbojas amata pēc ar leišu valodu.

Un taču V. Vīdūnas ir viens no visspilgtākiem un re-

dzamākiem lietaviešu dzejniekiem un rakstniekiem.

Vai mēs pazīstam Lietavu pašu un viņas vienkāršos,

sirsnīgos, mīļos ļaudis? Katru gadu gan brauc vairākas

ekskursijas uz Lietavu; par to pareferē avīzēs kā par brau-

cieniem uz ārzemēm.

Un taču lietavieši ir mums ciltsbrāļi un asins radi, kā

to var dzirdēt katrā rautā, kas notiek satikšanās svinībās.

Bet daudz tuvāk mūs nav savedušas ne ekskursijas, ne

svinības. Svētkos mēs satiekamies un pazīstamies, bet

darbdienās mēs esam sveši, — un darbdienu ir sešreiz

vairāk nekā svētdienu.

Man teiks: kā tā? Mēs darbdienās arī pazīstam lieta-

viešus, mēs ievedām lētos laukstrādniekus no Lieta-

vas. — Bet vai tad mēs tos pazīstam kā lietaviešus?

Katrs latviešu saimnieks, kas ņems šādus lētus kalpus no

Lietavas, taču teiks: tie ir leišu kalpi. — Un kas šos

vārgākos no vārgajiem pazīst viņu māju dzīvē?

Lietavas ainavas skatās gaišām, bet sērīgām acīm. Kas
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zījusi Lietavas dabu, svaiga un spēcīga ir viņas dvaša un

dara svaigu un spēcīgu. No šīs ainavas, tikai vēl mežonī-

gākas, izgāja lietaviešu karotāji, kas iekaroja zemes un

dibināja Lietavas valsti no jūras līdz jūrai. Tagad no še-

jienes iziet lētie strādnieki, kas tiek izmantoti vairāk nekā

kaut kuri citi.

Bet nerunāsim par lauku strādniekiem, —.vai mēs pa-

zīstam Lietavas garīgos strādniekus? Jūs teiksat, nav viņu

daudz. Nu, tad jo vieglāk būtu viņus pazīt. Laikam vie-

nīgo Petrausku mēs pazīstam tuvāk un mīlam, bet katru

no viņiem pazīt tuvāk būtu tos mīlēt. Curļonis, kam tik

brīnišķa fantāzija, kas redzējis tādus skaistumus un tādas

parādības, kādas neviens pravietis savos rēgos! — Un kas

zin ko no lietaviešu lirikas, kas pašā jaunākā laikā tik

krāšņi uzplaukusi? Nedaudzi pantiņi latviski tulkoti. Mēs

neesam ziņkārīgi; mēs neesam arī mantkārīgi pēc mantām,
ko rūsa nemaitā un kodes neēd. Un te būtu tik daudz

mantu, ko gūt.
Lietaviešu daži darbnieki, kas dzīvo mūsu starpā, grib

nākt mums talkā — nodomājuši sniegt latviešu valodā

leišu beletristikas ziedus. Līdz šim tikai gluži reti leišu

stāsti un noveles ir tulkotas un izdotas latviski, — lai šis

izdevums ierosina vairāk mūsu kūtro interesi par Lietavu.

Lietaviešu dvēsles ģīmetnes tiks sniegtas; maigās sirdis,
kas reizē ir arī tik stipras; tautas cēlais raksturs parādī-
sies; tautas vēl gulošo nākotni varēs zīlēt.

Nav vienaldzīgi mums, latviešiem, zināt tuvi lietaviešu

dvēsli; liktens liks dvēslēm saplūst. Labi, ka tas notiktu

miera un laimes laikos. Maz mēs esam palikuši šīs tautas

sēklas, mūsu rokās dots, lai šī sēkla neaizietu gluži postā.
Vīdūnas saka: «Lietavībai piemītošais spēks centīsies tā-

lāk. Jo augstāks un cēlāks būs viņas mērķis, jo augstāka
būs viņas_kultūras vērtība un jo drošāka būs viņas pastā-
vēšana nākotnē. No visu spēku kopdarbības izveidosies

tautas tāļākā būtība.»

Tie ir labi un spēcīgi vārdi un teikti grūtā laikā, 1916.

gadā, kad tumši spēki draudēja iznīcināt visu lietavību.

Tie paši draudēja arī mums tanī pat laikā. To ievērosim.

Un sekmēsim arī šo mazo soli uz lielo kopmērķi.
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ATMIŅAS ZIEDI PAR JĀNI ASARU

Pirmo reizi redzēju viņu laikmetu šķīrējā 1903. gadā.
Tas bija «vecās strāvas pēdējos gados». Tanī gadā mēs

ar Aspaziju pārbraucām no garas trimdas — no otrās —

atkal dzimtenē. Bija vēl maija mēnesis, visa Rīga un jūr-
mala bija vasarīga. Un garīgā Rīgā un garīgā Latvijā

bija pavasara gaiss un jūtas pilnā pirmā uzplaukumā.
«Vecā strāva», garīgā ziema un maijs laidās pēdējā snau-

dienā, vissaldākā no visiem, bet pēdējā. Atmoda jau pie-
teicās.

Šinī laikmetu šķīrējā gadā redzēju Jāni Asaru pirmo
reizi. Laikam tas bija vēl pirms Zinību Komisijas toreiz

slavenajām vasaras sapulcēm, kurās notika izšķirošās kau-

jas starp veco strāvu un jauno. Jānis Asars šinīs cīņās un

kaujās vēl neņēma dalības. Viņš pats vēl nebija izšķīries,
kurā pusē stāvēt. Viņam pašam šis gads bija laikmetu

šķīrējs.
Varbūt mana atmiņa mani viļ un velti piesaista pirmo

satikšanos ar Jāni Asaru pie šī gada, bet šis gads pašam

man šo tik spilgti, ka velk netīšām pie sevis visu. Plašāk

par to esmu rakstījis kop. raksta IX sējumā, «Vecās strā-

vas pēdējs gads ...».
Par Jāni Asaru man bija stāstīts jau agrāk kā par ap-

dāvinātu un centīgu jaunekli. Laikam stāstītāji bija «zem-

galieši», jauno studentu savienība Rīgā, pie politehni-
kuma. Dibinājusies «Zemgalija» bija vēl manā «Dienas

Lapas» redakcijas laikā, un mēs bijām arī visu pirmās un

otrās trimdas laiku palikuši tuvākos garīgos sakaros.

«Zemgaliets» bija arī Jānis Asars, un zemgalieši cildi-

nāja viņu par viņa krietnām sekmēm ķīmijā un vispār
dabas zinātnēs. Bez tam viņš ļoti interesējās arī par lite-

ratūru, vispārējo un latviešu, pats tulkojis no svešām va-

lodām zinātniskus populārus rakstus un beletristiskus. Pro-

tams, kā latviešu literāts viņš bija arī dzejnieks, bet tanī
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paaudzē dzejnieki vēl bija kaunīgi, un arī Asars bija tāds.

Tagad, kā dzirdu, šie bērnu autiņi jau sen nomesti.

Bet Jānis Asars, kaunēdamies uzbāzties publikai kā

dzejnieks, nodevās dzejai un literatūrai, un zinātnei, un

mākslai, un beigās visas sabiedrības kritikai. Tas ir pa-

rastais ceļš. Arī filozofi un pat labi filozofi to ceļu gājuši.
Nīče saka, ka katra filozofa slepenās sāpes esot tās, ka

tas neticis par dzejnieku. Nīče ir patiess arī še kā filozofs,

jo viņš ir arī patiess dzejnieks. Grieķu filozofs Platons

nav tik laipns un, pats netikdams par dzejnieku, izdzina

dzejniekus vismaz no savas ideālās valsts, kad nebija

spējīgs izdzīt tos no reālās pasaules. Un pēc Platona esot

diezgan bieža parādība, ka kaunīgs dzejnieks tiekot par

mazāk kaunīgu kritiķi, protams, citam, ne sevim.

Visu to, ko man labu stāstīja par Jāni Asaru, es at-

radu apstiprināmies, kad iepazinos ar viņu personīgi; to es

atradu vēl vairāk un arvien vairāk, nekā man bija teikuši.

Tad, kad es ar viņu iepazinos, viņš vēl maz bija rādījies
un uzstājies atklātībā, bet drīz vien viņš ar savām spožām
dāvanām iekaroja visu progresīvo sabiedrību.

Kā pirmo satikšanos ar Jāni Asaru es atminu kādu gā-

jienu pa Rīgas ielām saulainā dienā. Mēs sarunājāmies

par dabas zinātnēm, kuras man arvien ir sevišķi interesē-

jušas un kur es aizvien esmu meklējis cilvēkus, no kuriem

varētu ko mantot šinī ziņā. Neviļus runa pārgāja uz sa-

biedriskiem jautājumiem, kuri toreiz tomēr bija visas

dzīves degpunktā, un es ieprasījos, vai viņš arī ir sociā-

lists? Toreiz tāds jautājums nebija uzkrītošs, jo toreiz

katrs izglītots cilvēks bija progresīvs un katrs progresīvs
cilvēks bija sociālists. Es nedomāju, ka tagad būtu citādi,
tikai tagad to vairs nemēdz teikt. Toreiz to baidījās teikt

aiz policijas, tagad aiz veikala, un tagad ir daudz vairāk

to, kas baidās. Tas liekas parādām, ka par policiju ir daudz

stiprāks veikals.

Toreiz man Jānis Asars atbildēja, ka viņš mīl zinātni

un mākslu, ar politiku nenodarbojas un pēc pārliecības
nav sociālists, bet piekrīt vairāk V. Zomberta skolai. Es

laikam būšu izteicis pārliecību, ka ilgi viņš nevarēs palikt
ciemā pie neskaidriem domātājiem un ka vajadzīgs viņš
nav tur, bet strādniecībai, kura arī vislabāk pratīs cienīt

viņa zinātniskās tieksmes un studijas un gūs sev no tām

vislielākos labumus.

_

Vēl to pašu vasaru Jānis Asars sāka uzstāties atklāti

kā dabas zinātņu popularizators un kļuva par labāko ru-



nātāju šinī arodā, kura lekcijas pulcināja visplašākās pub-
likas masas. Drīz viņš arī tika par ievērojamu sabiedrisku

darbinieku un par labu, neatlaidīgu sociālistu. Laiks aiz-

rāva visus līdzi, un Jānis Asars, pats aizrautais, tika par

citu līdzaizrāvēju.
Vēlāk kā runātājs Jānis Asars bija viens no publikas

mīluļiem, sevišķi jaunā inteliģencē. Viņš runāja labprāt iz-

vēlētā valodā un skaistos teikumos, bet nekad netika frāžu

cienītājs. Tanī ziņā viņam bija pretstats cits publikas iecie-

nīts runātājs — Jansons, toreiz pazīstams kā «students

Jansons», vēl tagad populārais žurnālists un politiķis.

Jāņa Asara stiprā puse arī kā runātājam bija viņa
tiešo zināšanu pamats. Klausītājs juta, ka runātājs nerunā

runāšanas un pārliecināšanas dēļ, bet zina, ko saka, un

saka to tādēļ, lai arī klausītājs to zinātu. Tas piedeva
Asara runām vienmēr drusku pamācošu nokrāsu, bet mūsu

publika labprāt gribēja, vismaz toreiz, ka viņu pamāca,
un bija pateicīga. Jāņa Asara runātāja iespaids toreiz bija
ļoti labs un ļoti derīgs; viņš ienesa strādnieku masās ne

vien daudz zināšanas, bet darīja viņas arī kulturelākas un

smalkākas. Ka 1905. g. latviešu revolūcija bija tik hu-

māna, cilvēciska — kas sevišķi izcēlās pret necilvēcisko

1906. un tāļāku gadu vācisko reakciju —, tur savs nopelns
arī Jāņa Asara darbībai.

Personīgs iespaids no Jāņa Asara nebija tāds kā no

runātāja. Jānis Asars bija neliels no auguma un sīciņš,
kaut arī labi proporcionēts.

Viņš, varbūt sevišķi vēlākā laikā, mīlēja labi ģērbties;

sekoja pat apģērbu modei kā visam jaunam un modernam

mākslā un literatūrā. Viņš bija, starp citu, arī «Ueber-

brettl'a» cienītājs un propaģēts, — tas bija toreiz no Vol-

cogena vieglas rokas palaists vieglas dabas pus lirisks, pus

šansonetisks dziedājumu un priekšnesumu veids.

Arī tā māksla Jānim Asarām patika tomēr kā augstāka.

Sāda desmitās mūzas cienīšana savādi kontrastēja ar Jāņa
Asara gandrīz vienmēr melanholisko sejas izteiksmi; rei-

zēm gribējās pat šos vaibstus nosaukt par arkatiskām.

Jāņa Asara nozīme nav man še jāuzsver: viņa darbs

un viņa vārds pieder nākotnei. Latviešu strādniecība viņu

nekad neaizmirsīs kā savas kultūras gaišu un spožu parā-
dību un ceļa vedēju. Šie nedaudzie atmiņas ziediņi nobe-

ras pie viņa kapa pieminekļa, ko šodien atklājam. Palie-

košu pieminekli latviešu strādniecība viņam sagādājusi

klusībā savās sirdīs.
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CIEMĀ AIZPUTĒ PIE DZĪVIEM UN MIRUŠIEM

Divas skaistas dienas paliks man neaizmirstamas:

skaistā un sirsnīgi mīļā darba tauta skaistajā pilsētiņā.
Nekad nebiju bijis Aizputē un nebiju iedomājies, ka viņā
atrodas tik skaistas vietas: ūdens malā vēsturisks pilsētas

nams, veca pils, kur mājo kā jaunsaimnieks pats pilsētas

galva, upīte Tebra, kurai jāpārgroza tikai viens burts, lai

kļūtu par Romas Tibru, — jau tagad Aizpute ir galvaspil-
sēta kaut gan ne pasaulei, bet apriņķim. Visskaistākais ir

Misiņkalns, pilsētas parks un lepnums, kurš no vienas pu-

ses sasniedzams tikai vairāk simtu pakāpeņu augstumā.
Skaista, liela birze ar plašu skatu.

Man rāda Rokas birzi, vēsturisko cīņu vietu, — tā deva

man motīvu braukt; man rāda ari Zingberga bulvāri, Her-

teļa bulvāri, Mātera ielu; rāda ari manu bulvāri jaunajā,
nākošā pilsētas daļā, kur iedalīti jaunapbūves gabali un

kur darba tauta cels sev nākotnes pilsētu. Pašā priekšā

jauns glīts namiņš ar vaiņagu un karogu jumta galā. Ari

mans jaunais bulvārs deva man motīvu braukt un pateik-
ties; nedēļu atpakaļ biju braucis Daugavpilī pa savu ielu.

Pie «dzīvajiem» Aizputē nodzīvoju vienu dienu, un,

jāsaka, ļoti dzīvi ir Aizputes «dzīvie»: rosīgi, darbīgi, pro-

gresīvi. Ne velti pilsēta visus gadus atrodas darba tautas

rokās, un darba tauta vada tās likteņus droši uz gaišu

nākotni; neļauj pilsētai un vispārības lietām pāri darīt no

privātām interesēm, kas gandrīz visur novērojamas, kur

valda pilsonība. Visur spodrība ārēja, laipnība iekšēja.
Tautības labi sadzīvo kopā; pārsteidz, cik skaidri latviski

runā ebreji, kuru liels daudzums piedalījās lekcijās un

koncertos. Aizputes lielās revolucionārās tradīcijas dar-

bojas jaunās paaudzēs un nes nemanot gaismas dzīvinošo

iespaidu...
Liela darba tautas sirsnība un atsaucība; spēcīgi uiv

vingri strādnieku jaunās paaudzes priekšstāvji — spor-

tisti, kuru starpā tūdaļ jūties kā mājās un savējos, daudz

jaunu draugu, kuri tik laipni nāk pretī, — daiļās aizpu-
tietes ar puķēm rokās, tik daudz puķēm, ka jādomā, vai
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nevajadzēs jaunas vasaras, lai papildinātu plūkto robu,
un — kur Aspazija tās visas novietos; daudz vecu draugu
no seniem laikiem; beigās patriarhs no 1905. gada — tas

atgādina, ka laiks piegriezties «mirušajiem» un domāt par
varoņiem, kuri ar savām cīņām un ciešanām darīja iespē-
jamu mūsu tagadni, mūsu «brīvo Latviju» un darīs iespē-
jamu mūsu nākotni un jauno valsti.

Nākošā dienā biedri mūs aizveda vispirms pie Zing-
berga, 1905. g. cīnītāja nāves vietā. Rokaišu gatve, netāļu
no Lažas pagasta skolas, kur Zingbergs bija par skolotāju.

Skolotāja nošaušanai vajadzēja iebaidīt un iespaidot jauno
paaudzi: iespaidoja gan revolucionārā garā, bet neiebai-

dīja. Skaistas lapu gatves pašā sākumā paceļas piemineklis:
iežogots granīta stabs ar Zingberga vārdu, nāves dienu:

б. II 1906. g., un skaistu piemiņas pantiņu (diemžēl man

noraksts pašlaik nav pieejams); piemineklis celts no vie-

tējiem cīņas pieminētājiem, Lažas biedrības. Stabs no-

likts taisni zem tās liepas un tā zara, pie kura Zingbergs
tika nonāvēts. Nonāvētāja vārdu vietējie vairs labi ne-

atmin: vai pats Manteifels, vai kāds Korfs. Turpretim

atmiņā palikuši vēl tādi vēsturiski sīkumi:

Zingbergu zaldātu ekskorte vedusi kopā ar vairākiem

citiem revolucionāriem no Kuldīgas uz Aizputi. Nedaudz

kilometru aiz Aizputes, Rokaišu gatvē, ekskorte apstāju-
sies un notiesājusi Zingbergu vienu. Kad Zingbergu izve-

duši uz priekšu, atjāvuši atvadīties no dēla viņa vecajam
tēvam, kurš bija sekojis, zinādams, kas dēlam ir gaidāms.
Pie liepas pielikuši trepes. Dēls novilcis kažociņu, atdevis

to tēvam un pēdējo reizi to apskāvis. Tēvs neizturējis un

aizgājis aiz tuvējās klētiņas, kur paģībis. Dēls pakāpies

pa trepītēm; tam uzsaukuši pa krieviski, lai kāpjot vēl

augstāki, viņš atbildējis: «Es esmu diezgan augsti kāpis
dzīvē. Kā jūs mani šodien sodāt, tā jūs no soda neizbēg-
sat!» Tad apmetuši viņam cilpu ap kaklu un uzvilkuši

augstāk. Kad viņš karājās, uz viņu vēl izšāvuši vairākas

reizes. Viss noticis uz barona pavēli. Vēlāk tēvam atļā-
vuši mironi nocelt un aizvest mājās. Zingbergs bijis jauns
cilvēks, divdesmit divu gadu.

Biedri nofotografēja vēsturisko piemiņas vietu, un mēs

uzlikām puķes. Mēs atradām svaigas puķes priekšā uz

pieminekļa. Darba tauta nav aizmirsusi tos, kas mira, lai

viņa dzīvotu.

Pa lielceļu uz Kazdangu, netālu no Zingberga nāves

vietas, Zīles mājās tā paša 1906. g. janvāra mēnesī, tātad
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drusku agrāk par Zingbergu, tika nošauts skolotājs Pum-

purs. Tā ābele, pie kuras viņš tika pakārts un tad sašauts,
ir nokaltusi. Mūs laipni aizvada uz nāves vietu Zīles mā-

jas saimnieks un pastāsta, ka nošautam skolotājam norauti

vēl zābaki no kājām.
Turpat pie otras ābeles, kas vēl stāv, pakārts kāds

revolucionārs igaunis Klops. Leģenda par to stāstot, ka

kāda veca sieviņa, kura pazinusi Klopu, trīs naktis no

vietas viņa redzējusi sapnī, un tas lūdzies, lai viņu no-

ņemot no koka un apglabājot. Vecīte to arī darījusi, tā

kā mironim nebijuši tuvumā nekādu piederīgu, tad viņš
tiešām trīs dienas bijis karājies pie ābeles.

Pie lielceļa turpat nošauti Kazdangas Pāvulu Branše-

vics, Kazdangas Cīču Grīnvalds, muižas skrīvers Kron-

bergs, rēdnieks Mansfelds. Bet, vai šī vārdu identitāte

pietiekoši noskaidrota, nevar šim brīžam teikt bez tuvākas

apjautas pie vietējiem vecākiem iedzīvotājiem. Arī šī

vieta no biedriem tika nofotografēta līdz ar ziņu sniedzēju.

Tāļāki brauciens mūs aizveda pie Valtaiķu kroga, kur

nošauto skaits sasniedzis trīsdesmit divus varoņus. Tie

bijuši tie paši, kuri tikuši vesti kopā ar Zingbergu, bet

aizvesti tālāk un nošauti dienu vēlāk. Pa nakti visi bijuši
iesprostoti Valtaiķu krogā, kur pirms nāves tikuši paga-
lam aplaupīti.

Skumjo stāstu par 32 varoņu nāvi stāstīja kāds nevi-

ļus aculiecinieks, Indriķis Novickis. Viņa brālis Fricis

ticis nošauts dienu iepriekš. Visi nošautie bijuši samērā

labi apģērbti; tātad laikam saimnieku kārtas; tātad krievu

zaldātiem bijis vērts tos aplaupīt. Bijuši vesti no Kuldī-

gas, — kuldīdznieki, pilsberģieši un citi. Komandējis zal-

dātus un licis šaut pazīstamais Silvio Brederihs. Bijis labs

pulks zaldātu, kājnieku un jātnieku. No rīta Brederihs

pavēlējis notiesātiem iet no kroga uz tuvējiem vītoliem,
kuri vēl tagad redzami un stāv mazas, bet stāvas lejas
malā. Gājējus zaldāti tad apšāvuši.

Novickis šaušanu novērojis no smēdes, kura vēl ta-

gad redzama un stāv labu gabalu atstatu no soda vietas.

Novickis bijis kalējs un no vajātājiem atstāts sveikā.

Viņš redzējis, ka, galvenām kārtām, šāvuši divi zaldāti,

sevišķi nikni viens. No notiesātiem viens izbēdzis, pār-
skrējis pār leju mežā iekšā. Nošauto lielākā daļa pie vī-

toliem iekrituši gravā. Piederīgie viņus par laiku aizve-

duši un apglabājuši.
Stāstītājs, kurš reizē ar mani nofotografējās, atnāca
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laipni izrādīt vēsturiskās vietas, atstādams savu darbu pie
rudzu novākšanas. Tā katru, kas pats vai kura piederīgie

bija cietuši lielajā revolūcijas gadā, neaizmirsa vēsture,

bet labprāt palīdzēja vecās piemiņas celt gaismā. Tomēr

nācās še, Valtaiķos, sastapties arī ar bailīgām dvēselēm,

kuras «ne ko zināja, ne gribēja zināt» par «briesmu ga-

diem», kad zemāks izrēķinājās ar saviem verdzinātā-

jiem — baroniem. Divas vecītes stāsta, ka nošauti gan

zemnieki, kādi 27, bet — «kas to zin; tā jau kaut kur tas

bija». Viens vecīts ir vēl gudrāks un gluži kā vecos kungu
laikos stāsta: «Es te garām gāju pa tiltiņu un redzēju pie
vītoliem guļam kādus 30 vīrus. Bet, kas tie bija, kā lai

es to zinu? Es tikai garām pagāju.» Tas vecīts visur tikai

garām pagājis; nav arī manījis, ka pienācis jauns laiks, ko

atveduši tie nezināmie 30; nav arī manījis, ka nevalda

vairs baroni mūsu zemē. «Kā lai es to zinu? Es neesmu

vainīgs, laidiet mani vaļā.» Šādi vecīši ir tie, kas nezina,

vai tik baroni nenāks atpakaļ? Nenāks: augšā celsies

tikai tie nošautie varoņi; baroni guļ zem smagiem kapu

akmeņiem un celties nespēj. Tādus kapu akmeņus mēs

redzējām Kazdangas pilī.
Mūsu pavadonis mums vēl stāstīja, ka ap to pašu laiku

ticis nošauts pie ceļu rādītāja kāds jauns zēns Hermans;

negribējis iet, ceļos lūdzies, tad viņu nošāvuši un ar kāju
ievēluši grāvī. Turpat Valtaiķos uz mācītāja lauka tikuši

nošauti vēl Sieksātes saimnieki Beņķīts un Ķipīts.

Netālajā Kazdangā — brīnum skaista pils, lielisks

parks, trīs lieli zivju dīķi, kur arī tagad zivju audzētava,

pilī arodskolas — Manteifels uzcēlis «uz mūžiem» mau-

zoleju, kur salasījis visus apkārtējo Manteifeļu un radu

miroņus — mēs saskaitījām vairāk par 40 kapu akmeņus.
Uzcelta liela terase ar blakus miroņu pagrabu, tik liela,

ka ļaužu fantāzija to iedomājusies par kara uzmetni

priekš milzu lielgabaliem un pagraba augšlodziņus par

šaujamiem lodziņiem. Liela doma bijusi Manteifelim: sa-

pulcēt visus mirušos ģimenes locekļus, lai tos pils vpa-

spārne aizsargātu pret jauno laiku un revolūciju. Pati pils

pēc tam, kad bijusi nodedzināta no revolucionāriem,

tikusi no Manteifeļa uzcelta no jauna tikai no akmens un

dzelzs, pat durvis un logi bijuši no dzelzs, un Manteifels

teicis: «Lai mēģina pili nu nodedzināt!» Pils nu gan nav

vairs degusi, tā jaunizbūvēta no Latvijas valsts, bet ne-

laiķus baronus neapsargā vairs Manteifels, un viņu kapu

pieminekļus apsargās latviešu pieminekļu valde.



Vecajam Manteifelim pie skolas nama uzcelts piemi-
neklis 1901. gadā un pastāv vēl šobrīd, jo viņš «šo skolas

namu, pagastam piepalīdzot, 1876. g. uzbūvējis».

No Kazdangas braucām atpakaļ uz Aizputi, pieminē-
dami, ka 1906. g. Kazdangā apšauti no Manteifeļa — 10

cilvēki, Vērgalē — 8, Zieģos — 9 utt. Aiz Aizputes, otrā

pusē, tikai triju kilometru attālumā, atrodas slavenā «Rokas

birze», kur cīņā krituši tanī pat gadā gandrīz simts cīnī-

tāju par «brīvo Latviju». Tie bijuši lielās Aizputes kaujas
dalībnieki — cīravieši, dzērvenieki, alšvangieši, ezerieši

v. c. Viņi tikuši ielenkti no trim pusēm, kad bijuši no-

nākuši birzē; viņi bijuši nodoti. Baronu un krievu kara-

spēks atklājis uz viņiem uguni piepeši; uz vietas palikuši
kādi deviņdesmit. Daži glābdamies uzrāpušies kokos, un

zaldāti jokojušies, ka šaujot putnus. Netālējās Aizputes

pagastmājas nabagi piekopuši kādus 30 miroņus.

Kaujas vietā ceļi krustojas un stāv ceļa rādītājs ar

rokām, — varbūt tādēļ vārds «Rokas birze». Tagad visas

četras rokas rāda uz nākotni, kuras liecinieki turpat guļ
simtiem.

Kādu puskilometru no kaujas vietas ir pagastskolas

nams, — tanī paslēpās skolotājs Bazons pagrabā. Nams

tika aizdedzināts, bet skolotājs izglābās. Mums stāsta par

to un rāda glābšanās vietu nelaiķa Ādolfa Herteļa rad-

nieks, arī Hertels.

Ādolfam Hertelim piemineklis ir atklāts pagājušo
gadu Rīgā, — kad pieminēs arī ar pieminekļiem citus

kritušos varoņus? Aizputnieki grib izpildīt savu pienā-
kumu un, es zinu, izpildīs. Viņiem sekos citi visās Latvi-

jas malās. Mums ir divas strādnieciskas vēsturiskas bied-

rības, — tām te arī darba lauks.

Piektā gada lielā kustībā piedalījās ari saimnieki, kas

bij progresīvāki un saprata savu laiku, — vai tagad tādu

nav? Vai līdz ar progresu pie viņiem izmirusi arī pro-

gresa piemiņa? Ja ir kur kopēja lieta visai latviešu pilso-
nībai, tad te ir tāda — jo no 1905. g. revolucionārās

kustības cēlās mūsu kopējā Latvijas republika. Vai tas

ar būtu jau aizmirsts?

Aizputē ir Herteļa un Zingberga ielas, — arī Rīgā
bija savi varoņi 1905. g., bet ārēji to manīt nevar Rīgas
ielās. Nav arī Rīgā paša 1905. g. ielas, kaut gan tāds

nams ir, kaut gan neatzīmēts. Parīze, Roma piemin savus

lielos gadus, bet Rīga jau nav ne Parīze, ne Roma.
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DRUSKU ATMIŅU

Divi zēni rotājās Randenes istabā. Tā ir vecā Rande-

nes dzīvojamā ēka: šauras telpas, zemi griesti, mazi logi,
bet tas necik netraucē zēnu omulību. Reti satiekas zēni;

ne viņu vaina; viņu vecākiem ir kādas domstarpības.

Abēju vecāki ir latvieši — muižu rentnieki, paraduši vien-

tuļu dzīvi, nepieraduši satiksmi. Pliekšāni aiziet no Ran-

denes, Šiliņi ienāk un iepērk muižu par dzimtu. Nu zēni

ilgus gadus nesatiekas, aizmirstas, bet ne gluži: bērnības

saites ne tik aši sarauj ij dzīve.

Viens zēns, nu jau jauneklis, «Dienas Lapas» redak-

tors, saņem vēstuli ar lauku korespondenci no Augšgales
un lūgumu to ievietot laikrakstā: bērnības draugi atkai

satikušies, kaut gan viens palicis lauku dzīvē, otrs aiz-

gājis no tās arvien tālāk un tālāk projām līdz pat Rīgai
un avīžniecībai. Drīz aizgājējam ir ar to vēl nepietiek:

viņš ieiet strādniecības kustībā un, kā sekas no tā, tiek

aiziets projām uz dziļu Krieviju līdz Urāliem. Arī pārnā-
kot mājās, viņam pēc īsas atpūtas jāiet vēl tālāk; nu jau

par viņa aiziešanu nerūpējas neviena augsta valdība, —

jārūpējas pašam un jābēg.
Te satiekas atkal abi bērnības draugi. 1905. g. pašās

beigās ierodamies Randenē pie Šiliņiem mēs ar Aspa-

ziju. Ilgi nevar uzturēties viesmīlīgajās mājās, jābrauc
tālāk — uz ārzemēm. Bet vai nu šinī reizē — vai kādu

gadu agrāk, kad pēc pārbraukšanas no trimdas arī vēl

nevarēju justies drošs no žandarmērijas un meklēju pa-

tvērumu Randenes tālumā, — visādā ziņā šinī Randenē

steigā sarakstīts «Uguns un nakts» pirmais cēliens. Pie

tā paša kamīna laikam sacerēts arī «Ģirta Vilka» pirmais
cēliens. Vai nu no kamīna izstarojis silts radošs spēks,
vai no siltās viesmīlības, — lai nu kā: es dzejniekiem

varu tik silti ieteikt šai zemes kaktiņā ierausties. Varbūt

man arī palīdzējis dzimtās vietas un bērnības ģēnijs.



Uz ārzemēm mūs izvada Vilis Šiliņš pašā 1906. g.

pirmajā dienā — zīmīgi sākas jaunais gads un jauna
dzīve. Grīvas Kalkunu stacijā gaidām ārzemju vilcienu;
ārā sniegota vētra. Sargs prasa: Kurp braucot? — Uz mā-

jām! — lai nesaceltu aizdomas, sargs ar to apmierinājās.
Vilis Šiliņš vēl tagad atstāsta sīkumus, kurus biju jau
piemirsis.

Bet vēl mēs satikāmies, arī tik tālu aizbraukuši. Šili-

ņam jāemigrē, kaut uz laiku. Cīrihē atkal redzamies un

vairākkārt; dzīvi sarakstāmies. Viņš studē kooperatīvus

jautājumus visā to plašumā un, kad pārbrauc mājās, ir

kompetents speciālists. Joprojām sarakstāmies, bet rodas

domstarpības, dzīve mūs atkal šķir, mēs stāvam pretējos

lēģeros, mēs nesatiekamies. Šo vasaru apmeklēju tēva

kapu — tēvs apmeties Daugavpilī netālu no Randenes —,

gribēju apmeklēt arī Randeni un atradu tur veco draugu
Vili Šiliņu viņa skaistā, laipnā ģimenē; redzēju arī veco

kamīnu, bet tagad tas bija auksts.

Šīs atmiņu rindiņas lai ir sveiciens Vilim Šiliņam viņa
mūža un darba gaitā. Man bažas, ka drusku pagarš ir iz-

nācis sveiciens, bet drusku pagara arī jubilāra darba

gaita. Otras bažas, vai būs diezgan kultūras abās pretē-
jās pusēs uzņemt šo sveicienu labā. Atbalss atsaucas: labā!
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KAS ZIN, KUR ATRODAS

TURAIDAS MAIJAS KAPS?

Siguldas apkārtnē pirms kara veci ļaudis stāstīja, ka

Siguldā vēl esot atrodams Turaidas Maijas kaps. Stāstīja

pat, ka kādās mājās dzīvojot vēl kāds vecītis, kurš varot

noteikti parādīt, kur kaps atrodas. Pēc veciem nostāstiem,

Maijas līgavainis, Turaidas dārznieks Viktors, nogali-
nāto Maiju esot apracis netālu no tās alas, kur viņi
slepeni satikušies un kurā arī viņu mežonīgais polis
nogalinājis.

Sakarā ar šiem nostāstiem dzejnieks Rainis griežas
pie sabiedrības ar sekošu aicinājumu:

Turaidas Maijas kaps. Vai tāds ir jel maz vēl atro-

dams? Neiespējams tas taču nav, jo Turaidas Maija, Maija

Greif, ir vēsturiska persona — un varētu ļoti būt, ka vi-

ņas kapa vieta būtu uzglabājusies vēl līdz šai dienai.

Vairāki mani draugi teikuši, ka Turaidā tiešām ir vēl

Turaidas Maijas kaps. Es to redzējis neesmu, bet brīnums

ir, kā to nav redzējuši, vismaz meklējuši mūsu tik cītī-

gie un naskie avīžnieku — ziņotāju kungi. Visu viņi at-

rod, visu ievēro, ne vien redzamās, bet arī neredzamās

lietas, viņi uzmin pat domas, kuras vēl nav izteiktas, —

vai mūsu vēsturiski pieminekļi viņus neinteresētu?

Tas nevar būt. Es vislabākos uzskatos par mūsu avīž-

nieku lielām zināšanām, spožām spējām un lielo gribu
izcelt visu, kas mūsu kultūrā izceļams. Ja arī būtu tikai

baumas, ka pastāv vēl Turaidas Maijas kaps, vai i tad

nevajadzētu šīs baumas pārbaudīt?

Vai nevarētu dot kādu attēlu no domātās vietas?

Mums tik daudz fotogrāfijas darbinieku, kas visu attēlo-

juši un darījuši nemirstīgus ne vien slavenus skrējējus
un lēcējus, ārī noziedzniekus, lielus un mazus; nelaimē

kritušos un nekritušos, ugunsdzēsējus un māksliniekus —



vai Turaidas Maiju arī nevarētu ieskatīt vismaz kā ne-

laimē kritušu?

Un, ja kapa vieta tiešām ir, vai tad nevajadzētu par

viņu rūpēties?

Maija Greif mūsu kultūras vēsturē ar savu varonīgo
nāvi vien ir ieņēmusi ļoti spilgtu noteiktu vietu. Viņas
cēlā persona — uz laiku aizmirsta, kad mēs paši sevi bi-

jām aizmirsuši, — nezudīs vairs no tautas atmiņas. Maijas

personā ikdienas cilvēks paceļas līdz varonībai, rādīdams,

ka tautas pamatā ir visi augstie garīgie spēki un tikai

bieži latentā, apslēptā stāvoklī. Ar šādu personu savā

vēsturē mēs varam lepoties.

Vai Turaidas Maijas kaps ir atrodams?
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VISNELAIMĪGĀKĀ TAUTA UN ZEME

PIEZĪMES PAR ARMĒŅIEM UN ARMĒNIJU

Kad biju ceļā pa Franciju, kura pārdzīvojusi briesmīgo

karu, bet uzvarējusi, kura briesmīgi izpostīta, bet atkal

atdzīvojusies, — tad vairāki gadījumi man lika atcerēties

tās tautas un zemes, kuras vēl nelaimīgākas, kuras ne

uzvarēja, ne atbrīvojās. Dzelzceļa vagonā nācās braukt

kopā ar pusaudzi bāreni armēnieti, kura viena pati ceļoja
uz nezināmo Parīzi pie nezināmiem cilvēkiem; Parīzē sa-

tikos ar gruzīniem, ar kuriem runājām arī par Armēniju,
un Beļģijā, atkal netīšām, nācās dzirdēt spriedumus par

armēņiem, kur tie tika nevis nožēloti, bet bargi nosodīti

un kur tika teikts, ka armēņi un Armēnija pelnījuši savu

nelaimīgo likteni.

Mēs paši, latvieši, neesam nekad bijuši laimes lutināti,

mēs maza tauta, un ir dabīgi, ka mēs jūtam līdzi citām

mazām un nelaimīgām tautām. Manī atmodās senās sim-

pātijas uz Armēniju, nāca atmiņā senais biedrs armēnie-

tis, ar kuru kopā pavadījām vairākus gadus trimdā tālā

Krievijā, Slobodskā. Viņš saucās Humarjans un, būdams

armēņu sociāldemokrāts, bija arī liels armēņu patriots;

viņš ne vien daudz stāstīja par savu dzimteni un saviem

tautiešiem, bet uz manu lūgumu uzrakstīja garāku rakstu

par armēņiem un Armēniju, sevišķi par viņu vēsturi un

literatūru.

Šis apskats par Armēniju, kurš sacerēts 1900. gadā,

bija no manis nodomāts toreizējai «Dienas Lapai», bet

es tagad vairs neatminos — kādu šķēršļu dēļ tas netika

iespiests un palika pie manis neizlietots līdz šim laikam*

Reizē ar šo apskatu taisījos tulkot latviski arī kādu ai-,

mēņu romānu, bet arī tas nodoms palika neizvests.

Apskatā izlietoti kā avoti — Mozus no Horenas «Ar-

mēnijas vēsture», attiecoties uz vēstures datiem; lite-

ratūras nodaļā izlietota Aršaka Čobaniana grāmata

«L'Armenie, son histoire, sa littērature, son role en
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Orient»; bez tam ziņas smeltas no dažādu armēņu laik-

rakstu un brošūru rakstiem, kas tanī laikā bija pieejami.

Tāpat piepalīdzēja rakstu sastādītājam dažādie krievu

izdevumi, it īpaši apcerējumi plaši pazīstamajā liberālajā
avīzē «Ruskije Viedomosti», keur toreiz bija par līdz-

strādnieku slavenais atklātības darbinieks G. Džanšijevs,

pats dzimis armēnietis.

Toreiz bija tumšākais Krievijas reakcijas laiks, un šo

reakciju nācās izbaudīt arī Armēnijai. Bet diemžēl armēņi
nevar teikt, ka pēc 25 gadiem, pēc pasaules kara pabeig-
šanas, viņi vai viņu zeme būtu tikuši laimīgāki. Nē, —

«mūsu apgaismotos laikos», kad svinīgā un vissvinīgākā
kārtā ir atzīts tautu pašnolemšanas princips, kad dau-

dzas mazas, līdz tam apspiestas tautas ir tikušas vismaz

pie teorētiskās patstāvības, kad daudzas nesaucas vairs

par nelaimīgām tautām, — mūsu laika armēņi un Armē-

nija ir ne vien tikpat nelaimīgi kā agrāk, bet pat vēl

daudz nelaimīgāki un ar pilnu tiesību var saukties

par visnelaimīgāko tautu un zemi.

Diemžēl armēņi šo bēdīgo patiesību var pierādīt ar

visneapšaubāmākiem pierādījumiem, ar skaitļiem. Agrāk
visšausmīgākās turku varmācības laikā, 1895. un 1896. g.,
no armēņu tautas tika apkauts kāds miljons;

tagadējā karā tika apkauts atkal kāds mil-

jons armēņu, bet — ievērojat labi — tie nav karā

kritušie, bet tie tika sistemātiski apkauti kā mierīgi
iedzīvotāji. Virsuzraudzība pār Armēniju toreiz bija
vācu karavadības rokās, bet apkaušana tomēr notika.

Pēc tam atlikušie armēņi nevis dabūja politisko patstā-

vību, kā dažas citas mazas un izpostītas tautas — mēs

par to arī ko zinām —, bet Armēnija palika sadalīta starp
trim valstīm: Turciju, Krieviju un Persiju.

Armēnijas lielās nelaimes izskaidrojas ar to, ka viņa
ir vārtu sardze starp Āzijas un Eiropas tautām, ka viņa
ir tranzīta zeme, kurai iet cauri tautu tautas, — un ka

armēņi grib palikt tauta pati par sevi ar savu valodu un

dvēseli; negrib atdot savu vārtu atslēgu citām, grib būt

ne caurbrauktuve, bet apzinīga starpniece.
Vai Latvijai nav līdzīgs liktenis un vēsture — un

līdzīgs uzdevums? Vai arī mūsu nākotne nav starpnieces
lomā starp rietumiem un austrumiem? Un vai šī loma

nav jau allaž bijusi vēsturē? Vai Grieķija nav nesusi šo

lomu un liela tikusi? Vai mēs pratīsim un vai spēsim
šo lomu nest kā savu nākotni?
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Grieķija bija vislaimīgākā zeme, Armēnija ir visne-

laimīgākā; Grieķija bija visizglītotākā, Armēnija pēc tā

centās, bet nepanāca, — vai tur nav viņas nelaimes cē-

lonis?

No vēstures piemēriem varam mācīties, saka vēstur-

nieki un atrod še vēstures zinātnei attaisnojumu. Varbūt

kāds lasītājs jutīsies ierosināts un lūkos iepazīties ar tik

tālo Armēniju, varbūt dažs palasīsies kādus pantus no

armēņu lirikas un epikas, kuras tik svešādas un intere-

santas. Piemetinu, ka šim apskatam izlietoju armēņu dze-

jas franču tulkojumā.
Anatols Franss vēl 1897. gadā teica par armēņiem:

«Jāatzīst, ka šī gudrā un drošsirdīgā tauta, kura cenšas

piesavināties civilizētās Vakareiropas augstākās idejas,
tiklab ar savu ģēniju, kā ar savām ciešanām ir ieguvusi
tiesības uz to tautu līdzcietību, kuras devušas sākumu

taisnības un brīvības idejām... Mocekļu asinis nav velti

lijušas ... Spēks ir viņu pusē — spēks, kurš gan izklai-

dēts, bet varens: cēlu siržu un izcilu garu līdzjūtība.»
Pašā pēdējā laikā, šogad, par armēņu bēgļiem sācis

interesēties Fritjofs Nansens, nansenistu tēvs, visu kara

bēgļu apgādātājs, — vai viens cilvēks vairāk panāks
nekā visa savienotā un nesavienotā civilizētā pasaule —

vismaz Eiropas — diplomātija? Cerēsim. Jo šim vienam

cilvēkam ir sirds, un tai daudzkārtīgai diplomātijai tikai

gudrība.

I

PAR ARMĒNIJAS VĒSTURI

Kāds ari nebūtu armēņu liktenis —

viņš bijis bēdīgs; kas viņus ari negai-
dītu nākotnē — viņu zemei vienmēr ir

jāpaliek vienai no visinteresantākām

uz visas zemes lodes ...

BAIRONS (1817. g.).

Nevar būt šaubu, ka tagadējie ar-

mēņi ir savu senču cienīgi, — ar savu

cēlo garu, cenšanos pēc zinātnes un

izglītības un ar savām daudzpusīgām

spējām pelna visaugstākā mērā visas

izglītotās pasaules simpātijas.
PROF. HIBŠMANIS (18ЭД. gļ.

Pirms vēstures. Hipotēzes. Armēnija, kād-

reiz liela un varena valsts, tagad zaudējusi savu politisko
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patstāvību un ap 1900. g. bija sadalīta starp trijām val-

stīm: Krieviju (Erivaņas guberņa, Karskas apgabals, daļa

no Baku'as un Elizabetpoles gub.), Turciju (Erzeruma,

Vana, Erzinkjana, Zeituna un Kilikija) un Persiju (Azar-

beidžāna). Gluži īpatnēji veidojies šīs zemes vēsturiskais

liktenis: tauta, kura bija daudz tūkstošus gadus pirms
mūsu ēras varenākā Mazāzijā, kura sējusi viņā civilizā-

ciju vēl pirms ēģiptiešiem un grieķiem, tagad atkarājas

no citu žēlastības.

Vecākais Armēnijas vēstures periods zūd laikmetu

dziļumos un kā visām tautām apvīts dažādām teikām.

Paši armēņi sevi sauc «Hai» — pēc ceturtā Jafeta dēla —

Hai'a — vārda: Hais, pēc teikām, tad arī bijis armēņu
ciltstēvs. Savu zemi armēņi arī sauc par «Haikastanu».

Vārds «Armēnija» esot cēlies no Haika dēla dēla — Ar-

menaka, kura vārdā grieķi nosaukuši zemi par Armēniju.
Tāda ir teika.

Zinātniskie izskaidrojumi par armēņu izcelšanos ir da-

žādi: Jens cn s domā, ka Hai ir hititu jeb hetitu atva-

sinājums. Šie hititi kādreiz apdzīvoja lielu impēriju, kura

ne vienreiz vien apdraudēja arī Ēģipti. Viņi, starp citu,

palīdzēja arī Palestīnai atbrīvoties no faraonu virskundzī-

bas. В c iк s izsaka domas, ka haikanu pāriešana uz Maz-

āziju ir vedama sakarā ar kimeriešu izceļošanu no Dien-

vidkrievijas; kimerieši tad arī, pēc viņa domām, ir armēņu

senči, āriešu skitu izdzīti.

Valodas ziņā armēņi ir pieskaitāmi pie āriešiem. Pēc

prof. Patkanova domām (Patkanovs ir pats dzimis armē-

nis), armēņu valoda ieņem visur vietu starp ģermāņu un

slāvu-lietuvju valodām un ir patstāvīgs zars indoeiropiešu
valodu grupā. Jaunākie lingvisti armēņu valodu uzskata

kā trāķiešu-frigu valodu atzarojumu, sekodami tādā kārtā

Hērodotam, kurš armēņus uzskata par radniecīgiem trā-

ķiešiem.

Vēstures laiks. Armēnijas patstāvība.
Patstāvības zaudēšana. Sirmā senatnē Armēnija

ilgu laiku bija zem Asīrijas, Babilones un Pērsi jas virs-

kundzības. Ir zināms, ka VI gadu simtenī pirms Kristus

armēņi atkal atsvabinājās un dibināja patstāvīgu valsti,

kuras valdnieks bija Tigrans I. Pateicoties savam ģeogrā-
fiskam stāvoklim, Armēnija vienmēr bija ķildu ābols starp
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Grieķiju un Persiju; karos viņu starpā Armēnijai vienmēr

piekrita liela loma.

Otrā gadu simtenī pirms Kristus Armēnija sadalījās
divās daļās: Lielā un Mazā Armēnijā. Pirmā drīzi dabū

Aršakidu dinastiju (sānu līnija no persiešu Sasanidu di-

nastijas). Aršakidi valdīja ap četri gadu simteņus, apmē-
ram līdz 111 g. s. pēc Kristus. Bagdādes kalifu karā ar Bi-

zantijas imperatoriem Lielā Armēnija ne vienreiz vien

tika izpostīta. Romas laikmetā armēņi ir Romas pilsonības

ievedēji Kaukāzā un Persijā. Armēņi pieņēma kristīgo
ticību 286. g.r

lai gan kristīgo starp armēņiem bija daudz

jau mūsu ēras pirmā gadu simtenī. Viņi ieveda kristīgo
ticību visā Kaukāzā, deva labākos skolotājus un pazīsta-
mās kristīgās «gnostiķu» skolas pārstāvjus, viņi galu galā

radīja plašo vēsturisko Kaukāza literatūru.

Ar savu Bagratidu dinastiju (IX—X g. s. p. Kr.) armēņi
ieveda savu kultūru un mākslu visā Kaukāzā. Viņi ari

kalpo ticības ziņā radniecīgai Bizantijas impērijai, dodot

viņai veselu rindu juristu, valsts darbinieku un pat impe-
ratoru. Juliāna Atkritēja laikā Romā bija slavens orators

armēnis Proerezioss, kuram Mūžīgā pilsēta uzcēla piemi-
nekli ar šādu glaimojošu uzrakstu: Regina regum Roma

regi e!oquentiae, t. i., «Karaļu karaliene Roma daiļrunības

karalim». No armēņu imperatoriem (pavisam viņu bija 10)
visvairāk ievērojams un pazīstams ir Joans Cimishrijs.

XI g. s. izbeidzās Bagratidu dinastija un sākās, patei-
coties Bizantijas politikai, dažādas nesaskaņas un ķildas,

un zeme uz ilgu laiku zaudēja savu mieru. Turku-sel-

džuku sakauti 1522. g., armēņi savu patstāvību nespēj
vairs uzturēt; viņu valsts sadalās.

Kad Lielā Armēnija bija zaudējusi savu neatkarību,

daļa armēņu līdz ar Bagratidu dinastijas pēctečiem pār-

gāja uz Grieķiju. Mazāzijā un Kilikijā no seniem laikiem

vēl bija patstāvīga valsts — Mazā Armēnija, kurā valdīja
Rubinidu dinastija no 1080.—1375. g. p. Kr. Pēdējais ar-

mēņu valdnieks no Rubinidu dinastijas Leons VI mira

1395. gadā ceļojumā uz Franciju, kur viņš arī ir paglabāts

lielajā Notre Dame dc Paris katedrālē Parīzē. Viņa pēcteči
dzīvo vēl tagad. Krustkaru laikā Kilikija daudzkārt palī-

dzēja kristīgiem viņu cīņās ar neticīgiem. 1403. gadā Kili-

kiju iekaroja seldžuki, un no 1508. gada tā galīgi padota

viņu varai.
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Vajāšanas, ciešanas, izceļošana, mēģi-

nājumi atgūt neatkarību. Tomēr, armēņu valstij
izbeidzoties, viņu neatkarība vēl nebija galīgi zaudēta. Tā

Ziemeļu Armēnijā vēl XIX gadu simteņa sākumā bija viņu

patstāvīgas melikstes (kņazu valstiņas). Ne vienreiz vien

arī armēņi mēģināja iegūt atpakaļ politisko neatkarību.

Seldžuku un peršu valdība drīz vien lika sajust savu

smagumu...

Musulmaņu fanātiskās varas iespaidota, sākās armēņu

emigrācijā, daudzi izceļoja uz Gruziju, Indiju, Krimu,

Besarābiju un Ungāriju. Mazāzijā armēņu tauta, kura,

akadēmiķa Abiha (1845. g.) vārdiem runājot, «labvēlīgi

iespaidota no kristīgās ticības, agri sasniedza augstu kul-

tūras pakāpi un vispār ir viena no ievērojamākām parā-
dībām Austrumu vēsturē», — šī patiešām bāru tauta ir

pārcietusi daudz varmācību, vajāšanu un visnežēlīgāko
izkaušanu ...

Jau no dabas būdami mierīgi zemkopji — 90% no vi-

siem armēņiem nodarbojas ar zemes apstrādāšanu —, sla-

cīdami saviem sviedriem zemi, kurā atdusas viņu senču

trūdi, smagi nopūzdamies pāri savam pirms ūdensplūdu
laikmeta arklam, armēņi lūdza turkus saudzēt tikai viņus
pašus, viņu sievas un bērnus, un viņu svētumus. Bet —

arī to viņi nevarēja sasniegt! Tāpēc arī pilnīgi saprotams

tas pievilkšanas spēks, kuru armēņi juta pret kristīgo
Krieviju. Šis spēks daudz līdzēja Krievijai, iekarojot Kau-

kāzu. Krievijas kari ar Persiju un Turciju ir pilni armēņu
tautas varonības pierādījumiem... Ne par velti kara vēs-

turnieks Gļinka saka, ka, «ieņemot Erivaņas cietoksni,
krievu vislielākais spēks bija armēņu krūtīs ...».

Daudz vajadzēja spēka, izturības un kulturālās stin-

grības, lai varētu uzglabāt savu ticību, valodu un vispāri

savu garīgo seju no karojošā musulmanisma spaidiem,

īpaši, zūdot kristīgo Austrumu atbalstam Bizantijai... Ne-

skatoties uz to, armēņi nekad nav zaudējuši cerību atsva-

bināties no musulmaņu jūga un ir daudzkārt mēģinājuši

(vēl XVII g. s.) iegūt Armēnijas politisko neatkarību. Šā-

das domas un plāni bija arī viņu kaimiņiem. Tā vēl Kat-

rīnas II laikā Potemkins un Zubovs sastādīja projektu par

Armēņu—Gruzijas ķeizaristes nodibināšanu zem Krievijas

protektorāta, bet šis projekts nekad netika izvests dzīvē.
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Armēņu nodarbošanās, izglītības stā-

voklis, skolas, inteliģence. Apskatīsim tagad

armēņu pašreizējo stāvokli. Armēnija ietilpst arī tagad

trijās valstīs: Krievijā, Persijā un Turcijā. Bez tam armēņi
dzīvo arī citās valstīs. Kopā armēņu ap 1900. g. skaitījās

4,5 miljoni, no tiem lekškrievijā dzīvoja 1,5 miljoni, Kau-

kāzā gandrīz viens miljons un t. s. krievu Armēnijā
845 667 armēņi, no viņiem 291 591 cilvēks dzīvoja pilsētās.
Tātad Krievijas Armēnijā bija 69,6% no visiem Kaukāza

armēņiem. Lielākā daļa armēņu tautas, ne mazāk kā 80%,
dzīvo sādžās un ir zemkopji, kuri nodarbojas galvenā
kārtā ar graudkopību. — Dārzkopība, kokvilnas audzē-

šana, zīdkopība un lopkopība ir tikai palīga līdzeklis gal-
venai nodarbošanai — zemkopībai.

Armēņu zemnieki dzīvo vēl patriarhālu dzīvi. Viņi ne

labprāt savu dzimtu sadala, tāpēc bieži var sastapt saim-

niecības, sastāvošas no 15, 20 un pat 30 cilvēkiem. Rūp-
niecība, īpaši fabrikas, ir vēl iesākuma stadijā; tai vairāk

mājas amatniecības raksturs.

Tautas izglītība Armēnijā nav zemāka nekā vispārējā

Krievijā, bet pat augstāka. Tā, pēc statistiskiem datiem,

skolās mācījās ap 19 907 zēnu un 8214 meiteņu, pavisam
28 121 cilvēks jeb 3,8% no visiem Kaukāzā dzīvojošiem

armēņiem; Eiropas Krievijā turpretī skolu apmeklējošo

procents ir — 2,6.

Agrāk mācības pasniedza armēņu valodā, bet no

1896. g. krievu valdība atrada par vajadzīgu slēgt ap

400 armēņu skolu, kuras bija garīdznieku pārziņā. Pirm-

skolas senāk bija garīdzniecības un draudžu pārstāvju pār-

ziņā, pēcāk viņas nodotas Izglītības ministrijas zināšanā,

bet reliģiski tikumiskā audzināšanas puse paliek garīdz-
niecības rokās. Kā senāk, tā arī tagad skolas uztur vietējās
sabiedrības un draudzes bez jebkādiem valdības pabal-
stiem. Skolas varēja atvērt tikai ar noteikumu, ka pro-

gramma ir jāmaina un visi mācības priekšmeti jāpasniedz
krievu valodā, izņemot ticības mācības un armēņu valodu.

Kas attiecas uz armēņu inteliģenci, tad viņa ļoti ātri

vairojas un jau ap 1900. gadu bija ļoti daudz armēņu ar

augstāko izglītību. Pēc oficiāliem datiem, Parīzes Sor-

bonnā, piem., bija vairāk armēnietes kā francūzietes.
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Armēņi Persijā. Turku Armēnija — sā<

pīgā vieta. Hati-Humajuns. Nacionālā kon-

stitūcija un viņas beigas. Peršu Armēnija (Per-

sijā armēņu ir ap 1 miljonu) — visnekulturālākā no visām

Armēnijas daļām. Tikai pēdējā laikā, pateicoties jaunajai
paaudzei, tur manāma mazliet dzīvība un cenšanās pēc
kultūras, izraušanās no gadu simteņu tumsas un verdzības.

Tomēr jāatzīmē, ka Persijā armēņi spēlē lielu lomu kā

augstākā administrācijā, tā, īpaši, rūpniecībā un financēs.

Jāsaka, ka — mahometāņu reliģijas stiprais fanātisko

mullu un rupjo, māņticīgo dervišu iespaids ir panācis to,

ka peršu tauta ir vēl tumšāka nekā turki. Nav brīnums,

ka tauta tur ir ārkārtīgi savvaļīga un naidīga jebkuram

«jauninājumam», stingri turas pie senatnes un ir sveša

kulturālai darbībai. Tāpēc arī, dabīgi, Eiropas kultūras

ievedēji un pionieri tur ir armēņi un viņu rokās atrodas

visa zemes tirdzniecība, pa daļai rūpniecība un finances.

Turku Armēnija — tā ir armēņu sāpīgā vieta. No sen

seniem laikiem armēņu stāvoklis Turcijā ir bijis ārkārtīgi

bēdīgs. Neskatoties uz to, ka pēc Kučuk-Kainardžijas

līguma 1774. gadā kristīgie Turcijas iedzīvotāji atradās

zem Eiropas protektorāta, — patiesībā viņu stāvoklis bija

ļoti smags līdz Krimas kara beigām, kad Napoleons 111 Pa-

rīzes kongresā piespieda sultānu izvest dažas reformas

kristīgo labā. Sinī kongresā Eiropas valstis līdzsvara labā

atrada Otomaņu impērijas pastāvēšanu par nepieciešamu
un garantēja viņas teritoriju ar noteikumu, ka tiks izves-

tas reformas. Sultāns izdeva Hati-Humajunu, t. i., ediktu,

1856. g. februārī; tur viņš paziņoja par nākošām reformām.

Ar šo ediktu tika izsludināta ne tikai personīgā drošība,

bet ari visu pilsoņu vienlīdzība likuma priekšā. Hati-Hu-

majuns apsolīja arī radikālas reformas armēņiem. Un tie-

šām, liberālo Fuada un Ali-pašas ministriju laikā tika iz-

dots likums par armēņiem, kurā viņiem bija dāvāta paš-
valdība. («Azgain-Sachmadrutun», t. i., nacionālā konsti-

tūcija, 1861. g. maijā.) Pēc jaunā nolikuma, armēņiem bija

sava nacionālā padome, kura sastāvēja no draudžu pār-

stāvjiem un pārzināja vietējās lietas; vispārējās lietas pār-

zināja Centrālā nacionālā padome (arī izvēlēta), kura at-

radās pie Konstantinopoles armēņu patriarhāta. Šīs nacio-

nālās padomes pārzināja baznīcas, nodokļu un saimniecī-

bas lietas, tad tautas tiesas un tautas izglītību.
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Bet šī pašvaldība nebija uz ilgu laiku: Francijas un

Krievijas sacensība, lielo reformatoru Fuada un Ali-pašas
nāve, Francijas sakaušana 1871. gadā atņēma armēņu pa-
domēm jebkādu iespaidu uz sultāna valdību; viss tas

noveda pie reakcijas... Reformas pamazām iznīka, dodot

vietu «vecai iekārtai», administratīvā patvarība apspieda
ikkuru mēģinājumu atjaunot «nacionālo konstitūciju» ...

Pēc Midhata-pašas neveiksmēm (1876. g.) un krievu-

turku kara ar San Stefanas miera līgumu (1878. g.) Turci-

jai atkal vajadzēja izvest Armēnijā reformas un dot auto-

nomiju; kontrole par šo reformu izvešanu piederēja Krie-

vijai. Bet Berlīnes kongresā, pateicoties Bismarka prasībām,
San Stefanas līguma 16. punktu apmainīja ar Berlīnes trak-

tāta 61. punktu, pēc kura armēņu liktenis tika uzticēts

Eiropas gādībai... Kā Eiropa gādāja par armēņu likteni,

to liecinās tālākie notikumi...

Armēņu jautājums tiek radīts. Atkal ar-

mēņu izkaušana. Ko saule vēl nav redzē-

jusi. Kronētais slepkava. Pasaulskarš. «Ar-

mēņu jautājums neeksistē, bet mēs viņu radīsim,» sacīja
kāds turku valdības vīrs franču sūtnim Kambonam 1890.

gadā. Pareģojums piepildījās ātrāk, kā varēja domāt!

Jau 1894. gadā Kambons rakstīja savai valdībai: «Ar-

mēņu jautājums jau ir radies. Gandrīz veselu gadu Armē-

nija un viņai tuvākās provinces ir svarīgu notikumu

arēna. Mūsu konsuli ziņo mums katru nedēļu par ares-

tiem un asiņainām sadursmēm starp armēņiem un valdību.

Vienā no saviem pēdējiem cirkulāriem sūtņiem Porta

(t. i., turku valdība) atzinās, ka Juzgatā tiešām tikušas iz-

lietas asinis, un lielvezīrs paziņoja, ka Armēnija Portai ir

tiešām lielu rūpju priekšmets ...»

Tātad armēņu jautājums atkal ir pacēlies... Kāds būs

viņa atrisinājums?! Sultāna apsolītās reformas tikai mīts.

Jā, un galu galos pilnīgi pareizi saka Kambons: — «Pirms

Turcijā ievest reformas, tur vajaga visu reformēt.»

Līdz ar armēņu tautas pašapziņas augšanu aug arī viņā
kustība uz glābšanos.

Nav arī brīnums, jo turku Armēnijā, neskatoties uz

visām vēstures mācībām, nav vēl mūsu laikos mantas un

personības drošības, apspiež katru cenšanos pēc izglītības,
noliedz un vajā katru brīvu vārdu. Izkaušana un izsišana
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deviņdesmitos gados — tās ir šausmas, kādas vēl nav vēs-

turē redzētas. «Vēsture nezin,» saka Leruā-Boljē, «sacīšu

vēl vairāk, pati saule, kuru — lietojot Vergīlija iztei-

cienu — neviens nevar apvainot melos, — pati saule ne-

zin vai ir redzējusi uz mūsu drūmās, daudzunoziedzību ap-

slacītās planētas tik šausmīgus skatus, kādus bija jāredz

nedēļām un mēnešiem cauri 1895. un 1896. gados armēņu

augstienē.»
Augusta slaktiņi 1896. gadā kā tumšs traips krita uz

Eiropu un: «Turcijas pastāvēšana — ir kauns visām kris-

tīgām tautām,» saka prof. Komarovskis. Taisnība, — nevar

viņam nepiekrist! . ..

Par nelaimi armēņiem, armēņu jautājums nav viegli
atrisināms. Viņš nāk sadursmē ar kaimiņu valstu intere-

sēm, kurās arī dzīvo armēņi. Turku Armēnija «vajadzīga»

Eiropai, lai varētu uzglabāt status quo... Un «kronētais

slepkava», kā Gladstons nosauca sultānu, izmanto savā

labā izdevīgo stāvokli...

Ar šīm šausmām tomēr vēl nebeidzās armēņu tautas

mokas, — pasaules karš atnāca ar jaunu nelaimīgās tautas

izkaušanu. Un karš strādāja sistemātiski, kaušana notika

pēc iepriekš izstrādāta plāna, jo augstākā vadība bija vācu

ģenerāļu rokās. Bet šī izkaušana, kura armēņiem maksāja
vienu miljonu nokauto tautas locekļu, ir pārāk svaigā at-

miņā, lai pie tās ilgāk uzkavētos. Mēs labāk pāriesim uz

armēņu literatūru, lai aizmirstu šīs briesmas, un nobei-

dzam moku nostāstus ar armēņu vārdiem:

«Bet, ticēdami armēņu tautas garīgam spēkam un dzī-

ves spējai, mēs nešaubāmies, ka drīz pienāks beigas šīs

daudzcietušās tautas mokām.»

П

ARMĒŅU SENĀ LITERATŪRA

Kas palicis pāri no armēņu dzejas. Ner-

sess «daiļais». Tas, kas tagad ir uzglabājies no ar-

mēņu senās literatūras, nevar būt pilnīgs šīs tautas garīgās
dzīves atspoguļojums. Tā ir galvenā kārtā baznīcas lite-

ratūra. Viņā nav tās dažādības un pilnības, kas grieķu lite-

ratūrā, nav tā straujuma, ārkārtējā fantāzijas lidojuma un

krāšņuma, kurš tik raksturīgs austrumu literatūrām. Viņa
ir stingra un vienmuļa. Tāds ir mana drauga armēņa paša
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spriedums, bet mēs, ziemeļnieki, spriestu gluži pretēji —

mums izliekas arī šī garīgā armēņu poēzija tik spilgta,
krāsaina un fantastiska, ka mēs to nekad neesam dzirdē-

juši un nevarējām ne iedomāties. Salīdzināt to ar mūsu

garīgo literatūru ir galīgi neiespējams, — mūsējā tad tā

zaudē, ka viņas žēl paliek. Mēs par šiem rakstniekiem ru-

nāsim vēlāk. Še tikai mazs piemērs:
Rīta lūgšana, ko dzied Nersess, saukts «dai-

ļais»:

Gaismas rīts, taisnības saule — lai tava gaisma uzaust

manī!

Celies, mans valdnieks, lai man stāvētu klāt;
Cel mani, kas es esmu pilns žēlabu!

Dari, ka es topu līdzīgs eņģeļiem!
Topi dzīvība manim, kas es esmu miris;

Gaisma manim, kas es esmu aptumsis; aizmidzini maņas

sāpes!

Es tevi saucu ar savu balsi, es tevi lūdzu ar savām ro-

kām, dod man tavas labās sirds dāvanu!

Dod ūdeni manām acīm, jo es raudu karstām asarām,

un dari mani brīvu no maniem grēkiem!
Mīlas vārdā ar savu mīlu dari mīkstu manu akmens

sirdi!

Lej, Kungs, manā dvēselē tavas asins rasu, un mana

dvēsele taps līksma!

Tautas dzeja. Kristīgā ticība to iznīcina.

Mēs redzējām, cik bagāta un skaista dzeja ir armēņu lite-

ratūrā. Un tomēr jāsaka, ka armēņu literatūrai ir atņemta

viņas oriģinālākā daļa: vecā pagāniskā episkā dzeja gan-

drīz gluži pazudusi, un maz viņas pieminekļu uzglabājušies
līdz mūsu dienām. Kristīgā ticība apspiedusi armēņu tau-

tas dvēselē to dzejisko radīšanas prieku, ar kuru vecie

armēņu burtnieki un dziesminieki apdziedāja senās mito-

loģiskās un varoņu teikas. — Arī pie mums kristīgā ticība

darīja to pašu darbu, tik bez tik lieliem panākumiem:
mūsu tautas dziesma izglābās.

Sv. Grigors, kristīgās ticības sludinātājs Armēnijā, iz-

postīja ne tikai pagānu dievnamus, bet iznīcināja arī visus

tos dzejas darbus, kuros tika slavēti senās Armēnijas dievi

un varoņi... Spriežot pēc teikām, armēņu tauta vēl
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XII g. s. beigās (p. Kr.) atminēja un mīlēja vēl dziedāt šīs

vecās pagāniskās dziesmas.

Cik niecīgas arī nebūtu vēsturnieku uzglabātās atlie-

kas, viņas ir pietiekošas, lai pierādītu, ka pagāniskā Ar-

mēnijā bija gaiša, lepna un dzīvības pilna dzeja. Vienā

no šīm atliekām, pašā svarīgākā, mēs atrodam mazu mi-

toloģiskas poēzijas paraugu. Viņā apdzied dieva valdnieka

Vahagna piedzimšanu; Vahagns bija vīrišķības un saules

iemiesojums.

Radīšanas mokās brēca debess un zeme;

Radīšanas mokās gulēja purpura jūra;
Jūrai radās sarkaniņš niedrājs;
No niedrāja kakliņa iznāca dūmi;

No niedrāja kakliņa iznāca liesma;
No liesmas izlēca puisēns:

Viņa mati bija uguns,

Viņa bārda bija liesma,

Viņa acis bija divas saules.*

Otrs fragments, pilns naivuma un mežonīga skaistuma,

rāda mums romantisku epizodi no valdnieka Artašesa I

dzīves, kad viņš nolaupīja alanu valdnieka meitu.

Vīrišķīgais valdnieks Artašess

Lēca skaistā, melnā zirgā.

Viņš izņēma sarkanas ādas arkanu ar zelta gredzenu,

Viņš laidās kā ātrspārnains ērglis pār upi
Un izmeta sarkanās ādas arkanu ar zelta gredzenu,

Viņš apvija alanu valdnieciskās jaunavas stāvu,

Radīja sāpes maigajam valdnieciskās jaunavas stāvam,
Atri aizvilkdams viņu savā nometnē.

Līdzīgu dzejas darbu droši vien bija daudz. Armēnis

pēc savas dabas un temperamenta tiecas uz lirismu. Viņš
vienmēr dziļi mīlējis dzeju, kura tad arī bija viens no gal-
veniem elementiem viņa sabiedriskā un privātā dzīvē.

Tautai bija savi dziesminieki un bēru raudātāji. Vald-

nieka galmā dzejnieki tika ļoti godāti un mīlēti. Bija pat

karaļa dēli, kuri ar visu dedzību un ne bez talanta node-

vās dzejošanai. Tā Tigrana Lielā dēls Artavazds 11, kuru

* Skaties Horenas Mozus «Armēnijas vēsturi» I gr, XXXI nod,

krievu tulk. prof. N. O. Emma.
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romietis Antonijs aizveda gūstā uz Romu, uzrakstīja

grieķu valodā dažas traģēdijas, kuras tika uzvestas ar lie-

liem panākumiem ilgāku laiku; pat vēl Plutarhs tās re-

dzējis un mums par to atstāsta.

Arī Vruirs, Artašesa I dēls, bija ievērojams vēsturē

kā dzejnieks un mecenāts. Arī starp kristīgās Armēnijas
valdniekiem bija daiļliteratūras aizstāvji, piemēram, vald-

nieks Vramšapuis un tādi prinči kā Saaks Bagratuni (Ho-

renas Mozus, vēsturnieka, labvēlis), Vahagns Amatuni un

Grigorijs Magistross. Šis Grigorijs bija vīrs ar lielu eru-

dīciju un Platona filozofijas tulkotājs armēņu valodā.

Arī īstā, nerakstītā tautas dziesma vēl tagad ļoti izpla-
tīta visā Armēnijā. Viņa ir svaiga, naiva un cēla kā visas

dziesmas, kas nāk no tautas sirds, un fantastiska kā aus-

trumniece. Še maza šūpļa dziesmiņa:

Es šūpļa dziesmu dziedu, lai tu dzirdi,
Lai rāmi guli un lai saldi miedz!

Gul tagad rāmi, gan tu tiksi lieliņš,
Gan augsi, pieaugsi un izstiepsies,
Gan tiksi garš un plats kā ciems un pilsāts
Un šinī pilsātā pats lielākais;
Gan tiksi liels un stipris tā kā mežs,

Un saknes laidīsi gan dziļi zemē,

Un tavi zari ēnu dos visapkārt.

Un še būs pāris rindiņās aukles dziesma ar gluži savā-

diem, mums neparastiem salīdzinājumiem:

Māte ir kā silta maize:

Kas to ēd, tas jūtas sātnis.

Tēvs, tas ir kā skaidrais vīns:

Kas to dzer, tas jūtas ģirts.
Brālis ir kā spoža saule,

Kas dod gaismu kalniem, lejām.

Vēl še vienu itin īsu gabaliņu no bēru dziesmas, kādas

mēdz dziedāt bēru raudātājas. Raudātāja mierina māti,

kuras dēls miris, — poēzija vien spēj mierināt:

Viņš miris nav, tavs dēls, viņš miris nav!

Viņš staigāt aizgājis pa savu dārzu.

Viņš rozes plucis, sev pie pieres licis

Un iemidzis no viņu saldās smaršas.
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Kristīgā ticība pārvērš tautas poēziju.
Vardans Mamikoņans. Drāmas vietā — re-

liģiskas ceremonijas. Kristus un Anahita,

un ugunsdievs. Ar kristīgās ticības ievešanu Armē-

nijā (301. g. p. Kr.) beidzas vecās Armēnijas vēstures pe-

riods un tautas garīgā dzīvē notiek svarīgas pārmaiņas.
Kristīgā ticība vilka gluži jaunas līnijas tautas radošā un

garīgā dzīvē, deva tautas ģēnijam, varētu teikt, gluži

jaunu un citādu virzienu.

Tautas priekšgalā stājas garīdzniecība; vada tautu,

valda pār viņu, ved viņas dvēseli un saprātu jaunos ro-

bežojumos. Līdz tam laikam armēņu tauta dzīvoja vairāk

instinktīvu, stihisku dzīvi: cīnījās, sapņoja, dziedāja savā

veidā, kā prata un ko gribēja, — nebija viņai nekāda no-

teikta piemēra. Vienā vārdā sakot: garīgā tautas jaunra-
dīšana parādījās kaut arī stihiski, bet par to brīvi.

Baznīca ieveda kultūru, papildināja alfabētu (405. g.ļ
un radīja rakstiskās literatūras sākumu. Viss tas notika

IV un V gadu simtenī. Kristīgā baznīca uzvarēja visur, un

viņas literatūra bij pirmā un uzvarētāja visās zemēs un

tautās, ne vien Armēnijā. Pirmie armēņu kristīgie apustuļi
tanī pašā laikā arī ir pirmie civilizācijas dēstītāji Armē-

nijā. Izglītību viņi baudījuši Bizantijā, Romā, Atēnās vai

Aleksandrijā. Visi viņi bija audzināti bībeles literatūras

garā. Viņiem pieder svēto rakstu un svēto tēvu darbu

tulkojumi armēņu valodā; patstāvīgiem darbiem, kuri ra-

dušies no viņu spalvas, arī ir reliģisks raksturs. Tā Sv. Gri-

gors Apgaismotājs atstāja «Sprediķus un garīgas pārdo-

mas», Jezniks uzrakstīja «Par uzvaru pār atkritējiem»,

Zinovijs Hlaks rakstīja par kristīgās ticības izplatīšanos
armēņu provincē Taronā. Davizs, Neuzvaramais Agafan-

gels, Korjuns, Saaks, Mesrops, Bizantijas Favets, Egiše —

visi vairāk vai mazāk pazīstami garīgi rakstnieki no IV—

VI g. s. Zem šo garīgo rakstnieku spalvas vēsturiskie no-

tikumi tika apskatīti no baznīcas viedokļa; augsta un bez-

partejiska kritika bija sveša. Viss — stāvēja sakarā ar

dievu...

Pakāpeniski, garīdzniecības sprediķu un literatūras

iespaidota, armēņu tauta piesavinājās jaunu viedokli, sāka

raudzīties uz baznīcu kā uz savas tēvijas dvēseli, kā uz

savas individualitātes dzīvu iemiesojumu.
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Tautas gars pakāpeniski pieņēma melanholisku, grūt-
sirdīgu virzienu šajā mistiskā tumsā, zaudēdams tur savu

intelektuālo spēku — slimīgu spēku, pastrīpotu ticībā —

grēku sūdzētāja un mocekļa spēku... Kad Aršakidu di-

nastija krita (428. g. pēc Kr.) un Armēnija pazaudēja savu

neatkarību, — tauta pieķērās baznīcai. Nokļuvuši peršu

varā, armēņi tūlīt pacēla sacelšanās karogu, kolīdz Jaz-

kerds, Sasanidu dinastijas valdnieks, gribēja viņus pie-

spiest pieņemt Zoroastra reliģiju. Tā bija apbrīnošanas cie-

nīga epopeja. Armēņi vīrišķīgi pretojās peršu valdnieka

pulkiem, un armēņu kņazs — Vardans Mamikoņans, dau-

dzo pretinieku nomākts, krita kaujā ar saviem 1036 pie-

kritējiem Avaraivas laukā ... Bet viņa izlietās asinis glāba
baznīcu: pērsi atkāpās, un armēņi bija uzvarējuši. Tā bija

garīga uzvara, vājā uzvara pār stipro... Armēņu tauta

vēl tagad nav aizmirsusi Mamikoņana varoņdarbu un godā
viņu kā nacionālu varoni. Katru gadu meteņu ceturtdienā

armēņi svin viņam par godu svētkus. Vēsturnieks Egiše,
šī notikuma laikabiedrs un liecinieks, padarīja nemirstīgu
šo epopeju savos darbos.

No šo notikumu laika baznīca, tauta un literatūra sa-

kusa vēl vairāk. Literatūra, kura sagatavoja šo savienoša-

nos starp baznīcu un tautu, palika par ugunīgu šīs savie-

nības izteicēju un pieņēma mistisku poēmu, garīgu pār-
runu un reliģiski noskaņotu hroniku veidu.

Bet ne tikai baznīcas nospiedošais iespaids kavēja tau-

tas literārisko un intelektuālo attīstību, — tur daudz pa-

līdzēja pastāvīgā armēņu tautas vajāšana no uzvarētāju
tautām, kuras atkal un atkal nopostīja Armēniju. Armē-

nijā taču bija atklāts ceļš visiem iebrukumiem, viņa iztu-

rēja visšausmīgākās mocības, izjuta visu austrumu des-

potu un iekarotāju jūga smagumu.

Pēc literatūras otrā ziedu laika X g. s., Bagraditu dinas-

tijas laikā, un trešā «atdzimšanas perioda» — Rubinidu

laikā — armēņu literatūra atkal atslāba un satura naba-

dzību aizsedza ar pārsātinātu formu. Literatūras valoda

pagrima, — un, tā kā politiskā dzīve līdz ar armēņu valsts

krišanu XIV g. s. gluži apstājās, tad sāka pamirt arī inte-

lektuālā dzīve. Šis process turpinājās līdz «atmodas laik-

metam», XIX g. s.
f

vai, labāki sakot, līdz XVIII g. s. bei-

gām. —

Apskatot kopīgi kā ko veselu šo kristīgo (garīgo) lite-

ratūru, atzīstot arī, ka viņa ir vienmuļa, ka viņai daudz-

kārt trūkst mākslinieciskuma, — viņai tomēr piemīt kāds,
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kaut arī drūms, skaistums. Viņā izpaužas tautas gara vien-

prātība, viņa atbalstās uz varenu apziņu un kalpo kā bēdu

izteicēja tautai, kurai ir bijis jāpārcieš vairāk kā jebkurai
citai tautai... No šā viedokļa arī armēņu garīgā literatūra

paliek liela savās skumjās un asiņainās skrandās ...
Sī perioda kristīgās Armēnijas literatūra ir vienkārša,

skaidra un nopietna, mēs sacītu: reliģiozi askētiska...

Viņā iztrūkst romāns, epopeja, drāma. Armēņu litera-

tūra — tā ir vienīgi nepārtraukta himna. Viņas epopejas
vietā stājas svēto cīņu stāsti. Viņas romāns — tā ir bībele,

un drāmas vietu ieņem lieliskās dievkalpojumu ceremo-

nijas. Abats Villefrov's, viens no pirmiem Eiropas rakst-

niekiem, kurš nodarbojās ar kristīgās Armēnijas pētīšanu
XVIII g. s., raksta: «Nav nekas vairāk daiļrunīgs un aiz-

kustinošs kā armēņu lūgšanas — un nekas lieliskāks kā

armēņu dievkalpojumu ceremonijas.»

Armēņu liturģija — tā ir vesela traģēdija. Garīgās ce-

remonijas izpildītājs, atsegtu galvu, basām kājām un iz-

plestām rokām, bet tērpies spīdošā mantijā, stāv pie

apgaismota altāra, kurš greznots ar zeltu un puķēm. Viņa
uzskats — raugoties ar ceļos noslīgušo lūdzēju acīm — ir

simbols cietējas cilvēces tieksmei pēc taisnības un skais-

tuma avotiem.

«Cilvēki, kuri redzējuši dažādas liturģijas — Romā,

Sv. Andreja Della Valle baznīcā, — vienbalsīgi apgalvo,
ka armēņu liturģija kā vecākā ir arī vissvinīgākā,» saka

Leruā-Boljē (skaties viņa «Confērence» 9. jūnijā 1896.

gadā — Les Armeniens et la cruestion Armenienne

11. L р.).

Drāma (t. i., dievkalpojums) mainās sakara ar dienām

un svinamiem vai pieminamiem notikumiem. Zaļā ceturt-

dienā visu baznīcu grezno baltā krāsā, un Lielā piektdienā
to tērpj sērās. Zaļā ceturtdienā baznīcā izdzēš sveces, lai

tumsā dziedātu skumjās himnas. Lielā piektdienā liels

melns priekškars aizsedz altāri. Pūpolu svētdienas vakarā

baznīcā simboliski tēlo Lielo Tiesu: bīskaps lūdz pie aiz-

slēgtām ieejas durvīm atļauju tikt ielaistam Paradīzē. Daž-

reiz seno pagānu laiku atliekas ievijas šajā lieliskā, vien-

kāršā kristīgā drāmā. Kristus apskaidrošanas dienā, lielās

procesijas brīdī, sekojot senai parašai, par godu dievei

Anahitai kaisa tautā rozes un palaiž brīvībā baložus,
bet Marijas šķīstīšanās dienas priekšvakarā dedz uguns-
kurus baznīcu pagalmos, atceroties tādā kārtā seno uguns-
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dievu — Mihru. Marijas debesbraukšanas dienā baz-

nīca svētī vīnogas, vīģes un persikus.
No vispārējā šīs literatūras fona spilgti izceļas dažas

personības: tie ir rakstnieki, kuri ar sava talanta spožumu

pauž savas tautas apslēpto spēku.
Pirmais vārds, kurš mums minams, ir — Mozus no

Но rēnas (487. g.). Vājš vēsturnieks, rakstnieks ar ne-

vienādu stilu, viņš tomēr ir īsts dzejnieks. Viņš savā ziņā
ir armēņu tautas Homērs. Divi citi atzīmēšanas cienīgi
vārdi ir — Lazars no Parbas un Egiše. Viņi abi

apdziedāja armēņu reliģiskos karus ar persiem, kuri Ar-

mēnijā gribēja ievest Zoroastra mācību.

Kā VII g. s. izcili rakstnieki ir atzīmējami: Joans Ma-

mikoņans, Zinovijs Hlaks, Sebeoss, katolikoss Teodors un

Saaks 111, VIII g. s. redzamākie rakstnieki: Stefans Sin-

nears, Joans Odzernes — garīdznieks un filozofs, starp
citu, rakstījis arī pret atkritējiem Eitihianu un Pavlikianu.

IX, X un XI g. s. pazīstami — Toms Arcruni Levonds,

patriarhs Joans 111 v. c.

XII g. s., īsā starplaikā, kad armēņu tauta dabūja brī-

vāki atelpot Kilikijā, izcēlās divi liela rakstura cilvēki,
divas lielas un tomēr pazemīgas dvēseles — Nersess no

Lambronas un Nersess Šnorali (svētīgais), — viens no

armēņu baznīcas lielākajiem dzejniekiem.
Mēs jau augšā ievietojām viņa «Rīta lūgšanu».
Par šo dziesmu izsaucas franču rakstnieks G. Murejs

(Моигеу): «Kāds ainu spožums, kāda izteiksmes skaidrība,
kāds plašs ticības vēriens!» Un par armēņu Nersesa ga-

rīgo poēziju Murejs runā šādos teicienos: «Viņa reliģiozā

dzeja ir salda, izmeklēti skaidra un spīdoša,» — «fantāzija
ir silta un ziedoša kā austrumu tautā, bet ar asu psiholo-
ģisku analīzi un dziļām jūtām, kurām līdzīgu var atrast

tikai itāļu un flāmu mistikās četrpadsmitā un piecpadsmitā

gadsimtenī.»

Tomēr kā dzejnieks ir vēl vairāk pazīstams mūks —

Grigors no Narekas. Viņš ir radījis daudz jaunu dzejisku

tēlu, lai izteiktu «Dieva varenību», «Svētās jaunavas lēn-

prātību», bet visīpatnējāki viņš apdziedājis bailes no grēka

un mūžīgā soda šausmas. Ar saviem darbiem viņš daudz

ir piepalīdzējis pie armēņu literatūras izkopšanas.

Grigors no Narekas ir ievērojamākais armēņu mistiķis;
viņš darbojās jau desmitā gadsimteņa pirmā pusē. Viņa
«Vaimanu» grāmata ir rakstīta ritmiskā prozā un ir viena

no labākiem un visvairāk tipiskiem darbiem armēņu lirikā.
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Kā piemērs lai še ir viņa dziesma par pastara tiesu:

Pastara tiesas stunda sit.

Debess sagriežas un zeme sadrebas visā savā blozībā.

Līdzīgi bēgošiem viļņiem sakustinātā jūrā.
Abas divas, debess un zeme, triecas viena pret otru.

Un apstājas nekustošas.

Plašā zeme, satricināta līdz saviem dziļumiem,
Dara plāknus kalnus ar spēju un tāli atbalsojošu savu

iekšu sacelšanu.

Akmeņi grimst un aizdegas, un visi elementi izšķīst.
Debeši grūst un sadalās savās sastāvdaļās.
Radības apvelk jaunus veidus.

Mūsu darbu noslēpumi atplīvurojas.
Mūsu kaislību mistērijas top atsegtas.
Mūsu iekšējā dzīves gaita attēlojas mūsu miesās.

Debesu ķēniņš kāpj soģa krēslā un ņem savās rokās

tiesas spriedumus.
Briesmas tad, divkārt septiņreiz briesmas!

Mērojot ar skaitli lejā, kas satura skaitli bezgalību!
Ko es darīšu, mana nožēlojamā dvēsele, šinī lielajā

briesmu dienā?!

Jo pat apgaismoto armijas un izvēlēto kori, kuri ir

laimes gloriju segti,
Jo pat tie trīso un sadrebinājās, un nespēj panest

savas tiesāšanas briesmīgo skatu.

Es, nabaga nāves dēls, kā lai es iedrīkstos tur rādīties?

Lasot šīs šausmu parādības Grigora dzejā, jādomā uz

Apokalipsi, Jāņa parādību grāmatu, uz svētās Terēzes

rakstiem, uz Dziesmu dziesmu, uz Fra Angeliku, uz Van

Eiku. Bet tas pats negantais Grigors raksta tik maigas, tik

pilnas tīksmaina misticisma dzejas, kas atgādina pagā-
nisma laika poēziju. Vai šī nevarētu būt arī Venēras pa-

rādība? Vai nenāk prātā Botičelli glezna «Pavasaris»? Un

tā ir dziesma Svētai Jaunavai.

Jaunavu jaunavai

Viņas acis — jūru jūra, viņas smaidi — neaprakstāmi;

Viņas acis atveras rītā

Kā divas liesmojošas saules
...

No viņas lūpām birst rozes;

Viņas mēle kustoties dzied kā kokle;
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Viņas matu viļņotais krāšņums

Vijas trijās vijās ap viņas vaigiem;
Viņas starojošās krūtis pilnas sarkanu rožu.

Viņas purpurotās rokas ir puķu pušķi.
Dievišķās ugunīs kvēlo viņas skati.

Salda balss izplūst stariem no viņas.
Viņa ir tērpta skaistā tunikā,

Kas atspīd zeltā un zilā, purpurā un karmazinā,
Kas zvīgo kā safīrs,
Kas rotāta smalkiem cizelējumiem.
Kad viņa staigā savā pērļu skaistumā,
No viņas kāju kustības krīt gaismas stari.

111

ARMĒŅU JAUNĀKĀ LITERATŪRA

Eiropas idejas. Pseidoklasiskā dzeja.
Mhitars un tulkotāji. Abovjans, jaunākās
literatūras ciltstēvs. Grabars un jaunā va-

loda. Armēnijas brūces. Prošjans. Raffi un

jaunie laiki. Jaunāku laiku armēņu literatūra ir jau
XIX g. s. produkts. Viņai ir slavena priekšgājēja — ba-

gātā vecā rakstniecība, kurā ietilpst četrpadsmit gadu sim-

teņos uzkrājušies raksti, darināti skaistā, klasiskā litera-

tūras valodā. Bet no vēsturiska darba, garīga satura trak-

tāta, baznīcas himnas nav tiešas pārejas uz dzīvu, lies-

mainu liriku, māksliniecisku vai tendenciozu stāstu, asprā-

tīgu komēdiju.
XIX g. s. izcēla veselu rindu enerģisku, eiropeisko

ideju piesātinātu kultūras cīnītāju, kuru darbība ir ļoti

pamācoša. Viņi radīja jaunu literatūras valodu; deva pir-
mos paraugus dažādiem literatūras veidiem, kas armēņiem

bija līdz tam nepazīstami; prata modināt savā tautā mīlu

uz grāmatām un lika modernai rakstniecībai pirmos pa-

matus. Ar jauno spēku pieaugumu armēņu literatūra attīs-

tās vēl līdz pat mūsu dienām. Galvenais garīgais centrs ir

Tiflisa Kaukāzā un Konstantinopole.
Jaunā armēņu literatūra daudzējādi pelna mūsu lasī-

tāju ievērību. Viņā mēs sastopam daudzus apdāvinātus
rakstniekus un īsti mākslinieciskus darbus, kuri darītu
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godu ikkatrai rakstniecībai. Bez tam katru domājošu cil-

vēku var ieinteresēt tās dažādās idejas un literatūras no-

krāsas, kuras ir izteiktas armēņu rakstnieku darbos.

Vieniem darbiem uzspiests it kā tautiskuma zīmogs,

viņos izsaka līdzcietību lauku iedzīvotājiem un idealizē

tos. Otriem ir satīrisks raksturs, viņos nesaudzīgi graiza
tautas trūkumus. Lielākā daļā dominē tomēr nacionālā

ideja, dziļa tēvijas mīla, skumjas par viņas nelaimi. Gan-

drīz visiem literatūras darbiem ir raksturīgs reālais dzīves

tēlojums, kurš noved dažreiz pat pie sīkumainības.

Līdz ar armēņu brīvības zušanu sākās arī viņu litera-

tūras pagrimšana. Pēc XII g. s. līdz pat XIII dzeja ir gan-
drīz izzudusi; tad tā atdzimst kā pseidoklasiskā dzeja.

1717. gadā armēņu mūks Mhitars no Savanas,

vajāts ilgu laiku no armēņu baznīcas par opozīciju, pāriet
katoļu ticībā un nodibina Venēcijā San Lazzaro salā klos-

teri, kuru zinātniskā pasaule sauc par «Armēņu vēsturisko

akadēmiju». Svētā Lazara jeb Mhitara ordeņa mūki pil-

nīgi ziedoja sevi literāriskai un zinātniskai darbībai un ir

ļoti ievērojami zinātnieku pasaulē. Viņi tulkoja armēņu

klasiķus Eiropas valodās un — Eiropas klasiķus un psei-

doklasiķus armēņu valodā. Viņi arī radīja pirmos armēņu

pseidoklasicisma piemērus.

Mūks Bagratuni pēc Iliādas un Odisejas piemēra
uzrakstīja epopeju «Haiks», kurā viņš slavē armēņu tau-

tas mitoloģisko ciltstēvu; viņa laikabiedrs Hevonds

Ališans ir daudzu populāru dzeju un vēsturiski ģeogrā-
fisku monogrāfiju autors.

Vairāk gadu turpinājās šis armēņu literatūras atmodas

laikmets. Skolu jaunatne arī sāk atgriezties no ārzemēm,

galvenā kārtā no Tērbatas universitātes —

mēs gribam to sevišķi atzīmēt — un no Vācijas. Jaunatne

nāk ar jaunām laika idejām, un, protams, arī atgriezusies
dzimtenē, viņa nesēž, rokas klēpī salikusi. Par jaunākās
armēņu literatūras ciltstēvu droši var uzskatīt Hačaturu

Abоvj anu, Bodenšteta, Parrota, Abiha, Vāgnera un

Haksthauzena draugu.

Nākošais armēņu dzīves tiešamības tēlotājs, pats cēlies

no tautas, ir Erivaņas guberņas zemnieka dēls. Jau bēr-

nībā Abovjans redzēja armēņu tautas grūto stāvokli peršu

jūgā. Tautas taisnība, pazemošanās un klusēšana, mūžīgās
bailes par mantu un dzīvību — viss tas dziļi iegula domīgā
un liberālā zēna atmiņā..,
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Pirmo izglītību viņš ieguva Ečmiadzinas klostera skolā,
pēc tam Tiflisas seminārā, kuru beidza spīdoši. Ste-

pans Nazarjans, tagadējās armēņu žurnālistikas

nodibinātājs un žurnāla «Ziemeļu Blāzma» redaktors, saka,
ka Abovjans beidza semināru ar lielu zinātnes mīlestību.

Varbūt viņam būtu bijis ar to arī jāapmierinās, ja ne ga-

dījums — iepazīšanās 1829. gadā ar Tērbatas profesoru
Parrotu, kurš bija atbraucis zinātniski izpētīt Ararata

kalnu. Šī gadījuma sekas nu bija tās, ka Abovjans atstāja
dzimto zemi un iestājās Tērbatas universitātē. 1836. gadā
Abovjans atgriežas dzimtenē ar jauniem kultūras uz-

skatiem un kā vispār attīstīts Eiropas cilvēks. Bet ne Eri-

vaņā, ne Tiflisā viņš nevarēja atrast sen sapņoto gaismas

nesēja darba lauku. Viņa plāns dibināt skolotāju semināru

Tiflisā nepiepildās, tāpēc viņš ir spiests darboties kā sko-

lotājs Tiflisas apriņķa skolā, kuras inspektors viņš kļūst
no 1837. gada. 1848. gadā viņa nodomi gandrīz jau pie-
pildījās, tikai nāve pārsteidza t0... Vienreiz naktī

viņu izsauca no mājas — un viņš vairs ne-

atgriezās... Daudz aizdomu ir radījusi šī noslēpu-
mainā nozušana, bet noteiktu ziņu trūkst...

lekš kā tad īsti pastāv Abovjana kā rakstniecības dar-

binieka nozīme? Atgriezies dzimtenē, Abovjans rakstīja

ļoti daudz, tikai tūkstots deviņsimtos gados varēja izdot

pilnīgu viņa rakstu krājumu, kā dzejas, tā stāstus un no-

veles. Bet viņa slavas avots ir romāns «Armēnijas brū-

ces». Šī romāna iznākšana bija notikums kā formas, tā

valodas un satura ziņā.

Ir jāaizrāda, ka šī gadu simteņa sākumā armēņiem vēl

nebija ne jaunas literatūras valodas. Klasiskā armēņu

valoda, tā sauktais gгab а г s, kurai bija daudz formu,

daiļskanīgums un spēks un kurā ir uzrakstīti vecās ar-

mēņu rakstniecības labākie filozofiskie, vēsturiskie un ga-

rīgie darbi, — grabars jau XIX g. s. sākumā bij pārdzīvo-

jis savu laiku. Šī valoda bija palikusi par baznīcu diev-

kalpojumu valodu, zinātnisko darbu valodu, tauta viņu

vairs nerunāja, pat labi nesaprata. Tautai bija pašai sava

valoda, t. s. ašharabars, kurš sadalījās vairākos dia-

lektos, kā Tiflisas, Konstantinopoles, Erivaņas, Nahičeva-

ņas, Astrahaņas, Agulisas, Kabardijas v. t. t. Vajadzēja

izstrādāt kopēju literatūras valodu, un Abovjans bij šīs

idejas ierosinātājs. Viņš sarakstīja savu romānu Erivaņas

dialektā, kurš bija vistuvākais grabaram un tātad visiem

saprotams, un beigās radīja tagadējās literatūras pamatu.
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Romāns «Armēnijas brūces» sākas ar meteņu aprak-
stu Kanakeras sādžā Erivaņas guberņā. Visi priecājas. Pa

to laiku Erivaņas sardara (gubernatora) brālis sūta savus

žandarmus, lai nolaupa priekš sava harēma skaistu mei-

teni, vārdā Gaguna. Notiek sadursme starp jaunatni un

žandarmiem, kuri atkāpjas ar zaudējumiem. Bet Kanake-

ras iedzīvotāji par to dabū ciest; jaunajiem mājās neesot,

gubernators sūta sādžiniekus sodīt. Drīzi sākās Armēnijā
jauni notikumi, 1826.—28. g. Pērsijas-Krievijas karš. Ro-

māna varonis Agasa ir maza partizānu pulciņa vadonis,

kurš dodas uz seno Armēnijas galvaspilsētu Api. Tur vi-

ņiem notiek sadursme ar peršu pulku, kurš, izlaupījis vai-

rākas armēņu sādžas, dzīro pilsētā. Sadursme beidzas ar

armēņu uzvaru. Gribēdams aktīvāki piedalīties cīņās ar

persiem, Agasa dodas uz krievu nometni pie ģenerāļa
Madatova (armēņa); tas viņu uzaicina krievu dienestā un

ieceļ par virsnieku. Līdz ar ģenerāli Krasovski viņš ieiet

Erivaņā un dodas tūlīt uz Kanakeras sādžu, kur dzīvo viņa
tēvs. Satiekoties ar dēlu, vecais mirst no uztraukuma ar

trieku, bet pats Agasa krīt no slepkavas persa rokas...

Tāds ir vispārējos vilcienos šī romāna saturs.

Abovjana liktenis bija: — darboties pārejas laikā, kad

armēņu tauta pēc vairāku gadu simteņu ciešanām tikko

sāka tiekties uz gaismu un kultūru.

Abovjana skolnieks un viņa darba tiešs turpinātājs
bija Perčs Prošjans, kuram pieder gluži īpatnēja
vieta armēņu beletristikā. Viņš ir romānists etnogrāfs;

viņa romāni iepazīstina mūs ar tautas dzīvi, ekonomisko

stāvokli, ierašām v. t. t. Erivaņas guberņā, no kurienes

viņš arī pats cēlies. Viņš ar tādu prasmi un tik sīki ap-

raksta nemāksloto lauku dzīvi, tā prot nostāties uz vien-

kāršās tautas viedokļa, ka, izlasot viņa grāmatu, skaidri

var iedomāties armēņu zemnieku dzīvi. Daudzi viņa darbi

tulkoti Eiropas valodās. Viņa romāni «Soss un Varditers»,

«Dēļ maizes», «Strīdus ābols», «Sahengs», «Moļ» v. t. t.

ir ļoti iecienīti pie armēņiem. Pagājušā, 1900., gadā ar-

mēņi svinēja viņa 40 gadu literāriskās darbības jubileju.
Līdz ar darbu beletristikas laukā Prošjans daudz strā-

dāja pie periodiskiem izdevumiem. Viņš bija viens no

galveniem līdzstrādniekiem žurnālā «Armēņu zemes žur-

nāls» un līdzredaktors Arcruni avīzē «Mšak» (Strād-

nieks). Daudz viņš ir rakstījis «Arcagankā» (Eho), kuru

1898. g. cara valdība noliedza uz visiem laikiem, «Pordz»

(Mēģinājums), «Taraz», «Agbirn», «Ararat» v. t. t. Kā
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Abovjana pakaļtecis viņš turpināja izstrādāt, novedot

līdz pilnībai, jauno valodu; viņš arī pārtulkoja evaņģē-
liju tautas valodā, iegūstot par to teoloģijas un armēņu
valodas maģistra titulu.

60. gadi dod Armēnijai veselu rindu apdāvinātu publi-
cistu. Prof. St. Nazarjans un ievērojamais publicists
un dzejnieks Mihaels Nalbandjans izdod Maskavā

žurnālu «Ziemeļu Blāzma», kurš ir krasi radikāls. Viņa
iznākšana izsauca protestu armēņu garīdzniecībā, un tā

darīja visu, lai panāktu šī laikraksta slēgšanu, kas ari

notika 1864. gadā. Nalbandjans, apvainots valsts nozie-

gumā, pēc dažiem vientulībā pavadītiem gadiem cietumā

mira ar diloni.

Tai pašā laikā Varagas klosterī (turku Armēnijā) pa-

zīstamais morālists Hгim j a n s (vēlāk katolikoss, t. s.

augstākais garīdznieks) sāka izdot žurnālu «Vaspurakana

Ērglis», kurš ar saviem sprediķiem daudz piepalīdzēja

armēņu atmodai (1860.—1870.g.). Šis laikmets vispāri dod

ļoti daudz armēņu periodisku izdevumu un rada veselu

rindu jaunu spēku, bet līdz ar to tas ir nacionālā šovi-

nisma un klerikālo maldību laikmets. Šāds virziens bija
redzams visvairāk 70. gadu sākumā. Tiflisā jaunais zināt-

nieks Агсr vn i, kurš beidzis Heidelbergas universi-

tāti, dibina jaunu avīzi «Mšak» 1872. g., kas pastāv vēl

tagad un pulcina ap sevi liberāli radikālo jaunatni.

Šis pulciņš bija īsts antipods «Megu Aiastani» (Armē-

nijas Bite) pulciņam, kurš bija konservatīvs. Pēc tā nāca

«Nor Dar» (Jaunais Laiks), vairs ne tik reakcionārā garā.

Starp viņiem sākās cīņa, līdz «Armēnijas Bite» krita. Ar-

mēņiem jābūt pateicīgiem «Mšak» pulciņam par dau-

dziem liela talanta rakstniekiem, kā beletristu Raf f i

(Akops Meliks Akopjans), kurš ir visievērojamākais

armēņu romānists, līdz ar to Arcrunija tuvs draugs. Viņš
dzimis peršu Armēnijā, bet jau agrā jaunībā pārgājis
dzīvot Krievijā, kur arī pavadījis visu savu mūžu no

1832.— 1888.g."
Literāriskais mantojums, kuru Raffi atstāja savai tau-

tai, ir plašs un daudzpusīgs, bet visievērojamākie ir tie

viņa darbi, kuros viņš aizstāv turku armēņus, tēlodams

viņu grūto stāvokli un bēdīgo likteni.

«Lai svētīti ir tie rakstnieki, kuri iedvesmotu mums

jaunu garu, palīdzētu atgriezt agrākos spēkus un iepa-
zīstinātu mūs ar patiesās dzīves prasībām,» saka kāds
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varonis Raffi romānā «Dželaledina», un šis ir arī paša
rakstnieka ideāls.

Vēl starp armēņu beletristiem nebija radies neviens,
kurš aizskartu kādu mazliet degošāku armēņu jautājumu,
rādot dzīvu tiešamības ainu; kurš grieztos pie tautas, mo-

dinot viņā dzīves prieku, izturību un enerģiju. Raffijam,
kad viņš uzrakstīja «Dželaledinu», «Heptu» un «Dzirkste-

les», bija tikai viens priekšgājējs — Abovjans, bet Raffi

viņa darbu aizveda daudz tālāk, jo bija apdāvināts ar

lielāku un stiprāku beletrista talantu. Rafli saprata, ka

īstais viņa laikmeta armēņu beletrista uzdevums ir ten-

denciozi aprakstīt dzimtās zemes dzīvi ar visām viņas

bēdām un izstrādāt jaunus nacionālus ideālus.

Vesela rinda smagu ainu, ņemtu no turku armēņu

dzīves, parādās mums, kad mēs lasām Raffi darbus. —

Novele «Dželaledina» stāsta par kurdu šeiha Dželaledina

un musulmaņu fanātiskā pūļa kara gājienu 1877. g. Bē-

dīgas ainas seko viena otrai... Lūk, armēņu ģimene —

tēvs, māte un viņu mazā meitiņa — bēg nez kur no savas

kurdu nodedzinātās sādžas: viņi ir piekusuši, izsalkuši

un ievainoti, bet viņiem ir jāiet tikai uz priekšu.. .
Lūk,

izpostītas sādžas aina, viss nodedzināts, sagrauts: šur tur

dzird smagus, sirdi plosošus vaidus, redz sieviešu, bērnu

un veceņu līķus, — jo kurdi neko nav žēlojuši... Bet

visšausmīgākā aina redzama noveles beigās, kad armēņu

gūstā aizvestām meitenēm jādejo kailām, lāpu gaismā, pie

ragu un bungu skaņām, turku nometnē viņu mocītājiem

par godu ...

Daudz šādu «armēņu brūču» mēs redzam notēlotu ar

ievērojamu reālismu un talantu arī romānos «Hepti» un

«Dzirksteles». No šiem romāniem mēs varam spriest par
70. gadiem un krievu-turku karu, kā arī par armēņu
inteliģences darbības programmu. «Dzirkstelēs» redzam

mazu ļaužu pulciņu, kuri uzstādījuši par savu mērķi kal-

pot dzimtenei (darbība norisinās turku Armēnijā). Pie šī

pulciņa pieder romāna galvenie varoņi: Aslams, Karo,

Sago un, galu galos, Fargats. Viņiem piebiedrojas arī

jauna meitene, kuru uztrauc un skumdina dzimtenes ne-

laimīgais liktenis. Ko gan grib darīt šie cilvēki? Vispirms

viņi grib iepazīt dzimto zemi, bet viņi neaprobežojas ar

to vien: viņi grib modināt gulošo tautu un vest viņu pret
ienaidnieku. Viņi bieži sarīko ekskursijas pa turku Ar-

mēniju: šo ceļojumu aprakstos, kuri ir arī gatavošanas

uz sacelšanos, ir visa triju sējumu biezā romāna saturs.
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Bez jau minētiem romāniem Raffi uzrakstījis: «Dāvids

un Dievs», «Zamuels», «Hačačneba dienas grāmata»,
«Zelta gailis», «Harēms» un daudz citu romānu; visur

viņš rāda vienus un tos pašus ideālus un cenšanās.

Raffi laikabiedrs ir Rafaels Patkanjans (pa-
zīstams ar pseidonīmu Hamars Katipa), ievēro-

jams beletrists un dzejnieks (1830. līdz 1892. g.), ideju
un tendenču ziņā līdzīgs Raffijam. Nav tāda armēņa, kurš

nezinātu Patkanjana dzejas, nav tāda zemes stūra, kur

armēņi nedziedātu viņa «Araksa asaras». Un tas nav

brīnums. Rafaels Patkanjans ir dzejnieks patriots, sevišķi
savos dzīves pēdējos gados. Viņš sūdzas Eiropai; viņš

griežas pie Berlīnes kongresa 1878. g.; viņš raud par

turku zvērību upuriem, un vienmēr ir redzama viņa mī-

lošā sirds un dzimtenes mīlestība.

Otrs viņa laikabiedrs ir pazīstamais dzejnieks S. Sah-

Azizs — īsts pretstats Patkanjanam. Viņš atrodas zem

Bairona «Caild Harolda» iespaida (sk. viņa «Leona skum-

jas»); viņš nosoda armēņu 60. gadu sabiedrību.

70. un 80. gadi dod veselu rindu ievērojamu rakst-

nieku. Pirmo skaitā tiek minēts Cerencs, pazīstamais sa-

tīriķis Paroņjans, dramaturgs Sundukjans, romāniste

Tjusabe, Širvanzade, Agajans, Muracans, Leo. No dzej-
niekiem pazīstamākie ir: Juešiktanjans, «Maija mīlas»

dziesminieks, Adamjans (ievērojamais traģiķis), Dur-

jans v. c.

90. g. armēņu literatūra ieguva daudz jaunu spēku.
Kā dzejnieki pazīstami: Lerencs (A. Nazarbergs), «darba

ļaužu dzejnieks» O. Tumanjans, Atraeta, Manueljans,

Agaronjans v. t. t.

Armēņu literatūra XIX g. s. beigās, sekojot evolūcijas
likumam, ir samērā plaši attīstījusies. Vēl 50 gadus at-

pakaļ viņas pavisam nebija tagadējā daiļliteratūras vārda

nozīmē.

leskatoties jaunlaiku armēņu literatūrā, mēs redzam,
ka viņas pamatos atrodas tās pašas literāriskās tēmas,

tie paši nacionālie motīvi, vienmēr «tās pašas Armēnijas
brūces».

Jaunais Papazjans ir devis veselu rindu noveļu no

turku Armēnijas dzīves. Atrapets savos romānos «Atmait»,

«Sušan», «Vjukali Hahtnika» v. t. t. apraksta to pašu

dzīvi. Ja arī ir izņēmumi, viņi ir reti. Tā Širvanzade savos

romānos «Arsens Dimaksians», «Namuss», «Veltīgs upu-
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ris», «Haoss», vai atkal Manueljans, Leo v. c; bet na-

cionālie motīvi arī viņiem nav sveši.

Laikraksta slejas šaurums neļauj apstāties sīkāki pie
šī jautājuma. Ir jāpāriet uz armēņu presi.

Bodenšteta atzīme. Pirmais preses iz-

devums 1794. g. Preses attīstība. Studentu

skaits. «Laikā, kad es biju Armēnijā,» (1844) — saka

Fridrihs Bodenštets, — «nebija nekādas armēņu daiļlite-
ratūras, ja neskaita dažus tulkojumus no svešām valo-

dām ... Būtu viegli pārskatīt to apvērsumu, kurš noticis

no tā laika, ja es sacītu, ka mūsu dienās (1880. g.) Armē-

nijai ir ne tikai sava ievērības cienīga beletristika, bet

arī paši armēņi tulko savu ievērojamāko rakstnieku dar-

bus vācu un vispār svešās valodās.»

Pirmie drukātie darbi armēņu valodā ir no 1512. gada,

un drīz pēc tam armēņu tālākās kolonijās, kā Venēcijā,
Amsterdamā, Maskavā, Madrasā v. t. t., sākās armēņu

grāmatu drukāšana. Pirmais armēņu periodiskais izde-

vums parādījās tālajos austrumos, Madrasā, Indijā 1794.

gadā, viņu dibināja mācītājs Artjuns Šmavon-

jans, un saucās tas par «Azdarar» (Vēstnesis). Tas

nepastāvēja ilgi. Pēc šī apmēram 10 gadus nebija ne-

viena periodiska izdevuma. 1812. gadā Konstantinopolē
sāka izdot divnedēļu žurnālu «Kitak Vizantian» (Bizan-

tijas Novērotājs).
30. un 40. gadi deva dažus jaunus izdevumus, no ku-

riem ievērojamākais bija «Aršaguis Araratjan» (Ararata
Blāzma). Pirmā armēņu avīze «Bazmavep» izbeidzās

1886. gadā. «Polihistor» — Venēcijas mhitaristu zinātnisks

orgāns — pastāv vēl tagad.
50. gadi Armēnijai deva šādas avīzes: «Aiastan» (Ar-

mēnija) Konstantinopolē, «Azgaser» (Patriots) Tiflisā,

«Masis» (Ararats) Konstantinopolē.
60. gadi deva «Arcvi Vaspurakana» (Vaspurakana

Ērglis) Varkā, turku Armēnijā; viņu izdeva katolikoss

Mkratičoms I, saukts Aiziks (garīdznieks-Tēvs). Šī žur-

nāla virziens bija tikumiski reliģiozs, nodarbojās ar tau-

tas ierašu, seno deju, etnogrāfijas un arheoloģijas pētī-
šanu. 60. gadu vidū minētais žurnāls savu

darbību, bet drīz viņu atjaunoja bīskaps etnogrāfs Šrvan-
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zintjans ar nosaukumu «Arcvik Taron» (Taronas Ērglēns);
tomēr ari šis izdevums izbeidzās drīz.

Uzskaitīsim ievērojamākos armēņu laikrakstu izdevu-

mus: «Masjac Agavni» (Araratu Kalnu Balodis) no 1855.

gada Parīzē, Aivazovska (ievērojamā gleznotāja brāļa)
izdevumā, 1860. gados pārcēlās uz Teodosiju, kur iznāca

vēl trijus gadus.

«Megu Aiastani» (Armēnijas Bite) Tiflisā no

1858.—1886. gadam — konservatīva avīze. «Jusisapail»

(Ziemeļu Blāzma), 1858.—1864. gadam — Maskavā.

«Krupk» (Dzērve), «Pordz» (Mēģinājums) Tiflisā, «Punč»

(Buķete) Konstantinopolē no 1860.—1880. gadam.
Sākot ar 60. gadiem, armēņu periodisko izdevumu

skaits ātri pieaug. «Avīzes aug kā sēnes pēc lietus,» saka

Arturs Lists. Kad turku armēņiem dāvāja pašvaldību,
katrs armēnis uzskatīja par savu pienākumu izdot kādu

laikrakstu.

Visās Eiropas pilsētās, kur vien ir armēņu kolonijas,
ir arī savs žurnāls. Tā, Bulgārijā izdod 2, Ēģiptē 2, Mar-

seļā 2, Parīzē 3, Mančestrā 1, Londonā 3, Zenēvā 3, Ņu-

jorkā 1, Bostonā 2, Kalkutā, Indijā, 1. Bez tam Krievijā
izdod dažas grāmatas, kuras iznāk divas reizes gadā, ap

8. Šie skaitļi zīmējas uz 1900. gadu.
Interesantus datus atrodam armēņu valodā iznākušā

Eiropā dzīvojošo armēņu studentu savienības apskatā,
kurš radās no trešās armēņu studentu konferences (ne-
ieskaitot Krieviju). No šī apskata redzams, ka Eiropā ir

ap 250 armēņu studentu: Vācijā 59 (Berlīnē 26, Leipcigā
11, Minhenē 8, Darmštatē 6, Freiburgā, Jēnā, Hallē 3—4),

Francijā, Parīzē 130, Monpeljē 10, Nansi 9; Šveicē 35

(Zenēvā 18, Lozannā 6, Cīrihē 6, Bernē 5), Beļģijā 5, Itā-

lijā 2. No visa skaita 90—100 ir Krievijas armēņu,
120—130 Turcijas un 10 Persijas armēņu. Studenteņu

Eiropā ir apmēram 25. Krievijas augstskolās ir apmēram
400—500 armēņu.

Par armēņu literatūras un kultūras tālāko attīstību

man pašlaik noteiktāku datu nav pie rokas; kad būs

kaut kur un kaut cik manāma interese par šiem jautāju-
miem un kāds ieminēsies vai par šīs cietējas tautas tālā-

kiem likteņiem, vai par viņas skaistās dzejas gaitu, tad

gan atradīsies ij dati, un es varēšu vēl par to rakstīt un
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dot vairāk tulkojumu no oriģinālās lirikas; varbūt sastā-

dīt mazu grāmatiņu.

Kad bija kaut kur minēts, ka es taisos rakstīt par

armēņiem, pie manis griezās viens laipns, inteliģents

kungs, kurš man sniedza vairāk ziņu par armēņiem no

viņa paša piedzīvojumiem. Viņš sevišķi aizrādīja uz to,

ka armēņi ir indoeiropiešu rasas un viņu valodā daudz

vārdu, kuru saknes rodas mūsu valodā. Vērtīga man bija

sevišķi viņa interese par cietēju tautu: visas mazās tau-

tas ir gandrīz vienāda likteņa, visas ir cietējas, un visām

ir kopības sajūtas pāri pār tālumu un laiku; visas vieno-

joties ir tomēr spēks, kaut varbūt šodien tikai morāliski.

Es gribu še beigās vēl dot vietu armēņu trimdenieku

dziesmai, jo armēņi ir klasiska trimdenieku tauta.

Trimdeniekam, kas mīt svešā zemē,

Sirds ir slepkavota, dzīve beigta;

Nolūkojoties uz drudzi viņa sirdī,

Pašām cietām klintīm jānodrebas.
Kurš grib smagiem lāstiem otru lādēt,
Tas teiks otram: «Tapt tev trimdeniekam!

Lai tev atveldzi dod kailās klintis!

Lai tev jāguļ būtu baltās smiltīs!

Lai tev aizsāpētu visas miesas,
Kad kāds piemin tavu tēva zemi!»

Mana sirds kā sadauzīta krūze,
Lej, cik gribi, ūdens, netop pilna.
Katrs putnis atrod savu biedri, —

Es tik mūžam esmu viens un viens.

Katrs akmens apgulst savā vietā, —

Es tik mūžam traucos tālāk, tālāk!

No visiem likteņiem mēs varam mācīties un mums

vajaga mācīties.

Nobeigšu šīs piezīmes ar kādu armēņu leģendu, var-

būt no tās varēs mācīties vairāk nekā no visa cita.

No gadu simteņa gadu simtenī nicināta, Armēnija,

liekas, ir apbalvota ar kādu mistisku dzīvības spēku. Saka,



ka senie rakstnieki savas tautas ciešanas ir pārveidojuši
teikāpar Grigoru Apgaismotāju.

«Karalis Tiridats lika viņu uzvilkt pie augstākās sie-

nas, sasietām rokām un kājām, āķi mutē, sāls saēstu mu-

guru, — bet Grigors dzīvoja jau septīto dienu. Tad Tiri-

dats lika viņu pakārt aiz kājām, galvu uz zemi, pavēlē-
dams viņam apakšā dedzināt mēslus un pērt viņu

žagariem, — un arī tagad septītā dienā Grigors dzīvoja.
Tiridats lika viņu sadauzīt un salauzīt visus kaulus, ar

malkas pagalēm sitot, — Grigors dzīvoja. Tad viņu no-

guldīja zemē, svelmotā saulē ar seju pret debesīm, galvu

saspiestu koka spailēs, barojot viņu ar sāli, salpetri un

etiķi, — viņš dzīvoja. Tad iebāza viņa galvu degošu

pelnu maisā, plēsa viņa iekšas ar dzelzs āķiem, aplēja

viņu ar karstu svinu, — un Grigors dzīvoja. Tā vienmēr

mocīta cauri gadu simtiem dzīvo Armēnija.»



Rainis 1924. gadā. V. Rīdzenieka foto



Nams Kirova (agrā-

kajā Elizabetes) ielā 18.

Jaunās strāvas laikā šeit

2. stāvā dārza pusē atra-

dās «Dienas Lapas» redak-

cija

«Dienas Lapa», 1891. gada 17. decembris. Pirmais Raiņa kā re-

daktora parakstītais laikraksta numurs



«Mājas Viesa Mēnešraksts», 1898, 3. nr., 161. lpp.

«Mājas Viesa Mēnešraksts», 1901, 9. nr., 673. lpp.



Rokraksts «Francijas jaunākā literatūra»



Rokraksts «Atskats uz kādu neizdevušos sabiedrisku mēģinājumu»



Rainis pie Mežmuižas ezera 1925. gadā

Skats uz Randeni



Birzs pie Randenes



Tots. N. Strunkes linogrie-

zums. Ievietots izdevumā «Dzīve

un darbi» — «Spēlēju, dancoju»
priekšvārdā

Lelde. N. Strunkes linogrie-

zums. Ievietots izdevumā «Dzīve

un darbi» — «Spēlēju, dancoju»

priekšvārdā
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ATMIŅU UN PIEZĪMJU SKABARGAS

Kad trimdinieki varēja griezties atpakaļ un mēs brau-

cām mājās, tad braukšana mājās bija reizē braukšana

parlamentā. Ar sajūsmu braucu abos.

Mazs pārsteigums vēl bija jāpiedzīvo trimdas mājās:
dzimtās mājās mūs gan gaidīja un negaidītāji klusēja,
bet parlamentā — Tautas Padomē negaidīti runāja un

pretojās, ka Aspazijai un man dod ar likumu tiesību

iestāties par kandidātiem uz augstā nama godu. Pretbal-

sis bija gan tikai divas, bet toties tās bija divu dzejnieku
balsis, kas sver jo smagāk. Dzejnieki negribēja redzēt

dzejniekus atrautus no viņu tiešā dzejas darba.

Mazo pārsteigumu izdzēsa lielā sajūsma par mājbrau-

cienu; un drīz izrādījās, ka, darbojoties līdzi Satversmes

Sapulcē, mēs nejutāmies atrauti no dzejas darba, kaut

gan tas bija praktisks darbs.

Vēlēšanu cīņā mēs metāmies ar pilnu, pacilātu sparu

un ieplūdām lielajos, gandrīz nepārredzamos runas plū-
dos, kuri tad pirmo reizi tik plaši tad apņēma Latviju.
Man, kas biju klusējis piecpadsmit gadus kopš 1905. gada
runu laika, izlikās no sākuma gluži savāda šī vispārējā,
lielā gatavība runāt un runāt, un runāt. Kā pārrauts aizsargu
dambis, man likās, ļāva pārplūst ilgi sirdīs aizturētām jūtām
un runām. Kā vēli atnācis pavasaris lika uzplaukt reizē

lapām un ziediem. Un tad drīz visas runas un domas

sakopo jās uz jaunradāmo demokrātisko satversmi un, var-

būt vēl vairāk, ap zemes jautājumu, mūsu agregārre-
formu, ap muižniecības satriekšanu.

Pārrunas par zemes atdošanu tautai man sākās vēl

pirms ierašanās mājās, ceļa vidū, visinteresantākās Var-

šavā. Mani poļu un latviešu draugi bija man sarīkojuši
uz ātru roku satikšanos ar pašu Piļsudski, kurš jau toreiz

bija poļu domas pārvaldītājs. Piļsudskis pazina latviešu
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nodomus agrārreformā: zināja, ka sociāldemokrāti gatavo
muižu pārņemšanu valsts īpašumā bez pilnas atmaksas

baroniem; zināja arī, ka domātais jaunsaimniecību mērs

bija domāts ap 20 hektāriem. Viņš paredzēja lielas bries-

mas no šādiem nodomiem un stipri brīdināja no to izve-

šanas. Sevišķi bīstama viņam šķita muižu ieskaitīšana

valsts zemes fondā bez pietiekošas, t. i.f pilnīgas, atmak-

sas; viņam bija prātā savi poļu apstākļi, viņš sacījās labi

pārzinām šo jautājumu, jo pats esot muižnieks. Es to

zināju, jo biju bijis draugos ar viņa brāli Viļņā, kad es tur

biju apgabaltiesā par sekretāru. Uz Piļsudska bažām es

iebildu, ka pie mums tauta izturas labvēlīgi pret šiem

nodomiem un jautājums ir reizē nacionāls, jo muižnie-

cība ir baroni — sveštautieši. Viņš tam pretim biedināja
mani ar Krievijas piemēru: mēs dodot pārāk mazu zemes

platību, tikai 20 nektāru un vēl mazāk, un šie jaunie
mazie zemes īpašnieki izvērsīšoties par revolucionāru

elementu, kas neļaušot valstij stabilizēties. Mēs turpre-

tim bijām toreiz citās domās un baidījāmies, ka jaunie
zemes īpašnieki būs pārāk konservatīvi; mūsu bažas sāk

puslīdz attaisnoties; arī par Krieviju dzird ko līdzīgu.
Bet Piļsudskis, protams, vēroja vairāk savus poļu apstāk-
ļus un vēlāk izdeva agrārreformu, kuru mēs sauktu par

nepilnīgu.
Pāris vārdos gribu to arī atzīmēt, 4ca Varšavas politiķi

un zinātnieki, ar kuriem arī tiku iepazīstināts, skatījās

līdzīgi uz agrārreformu, bet par Krieviju bija visvairāk

tādos uzskatos, ka ūdeņi pārskries un nāks atkal vecā

kārtība. Manam iebildumam, ka krievu zemnieks dabūjis
zemi un to neatdos vairs muižniekiem, maz ticēja; vēl

mazāk ticēja, ka krievu zemnieks politiski izaugs. Poļi

vēroja savus zemniekus, un laikam viņos runāja vēl uz-

varas prieks pār krieviem; tāds prieks lika pretinieka

spēkus ieskaitīt zemāk. Tanī laikā es arī redzēju kārtis,

kurās poļu nacionāldemokrāti vilka nākamās Polijas ro-

bežas pāri ne vien Viļņai, bet arī Vidzemei. Toties ļoti
dzīvs gars valdīja jau toreiz poļu intelektuālā sabiedrībā,

zinātnē un mākslā, par ko es varēju pārliecināties poļu

operā, teātrī, mākslas muzejos v. c.

Un mūsu pašu mājās visi bija vēl kā spārnos, ar revo-

lūcijas un brīvības cīņu atlikušo sparu aši iekārtoja mūsu

valsts dzīvi; gan demokrātija netika vairs gluži tik stingri
izvesta, gan agrārreformā tika atstāta iespēja viņu pa-

sliktināt, gan bija vēl citi «gan», bet darba tauta bija



tomēr likumos nodibinājusi sev tādas tiesības, kuras ne-

bija vairs tik lēti atņemamas un kuras nodrošināja viņai

tālāku attīstīšanos.

Satversmes Sapulcē vēl bija darba sajūsmas laiks; tad

ari tautu turēja vēl par vajadzīgu, ka valsti celt palīdz
arī sieviete — parlamentā mums bija vairākas sievietes.

Drīz izzuda sajūsmas vajadzība, darbs tika aizvien vei-

kalnieciski praktiskāks, sievietes nebija vairs derīgas, kur

runā par «praktiskām lietām»; praktiskās lietas tika par

veikalu, un galīgi pilsonībā nostiprinājās uzskats, ka poli-
tika ir veikals un politiķis ir veikalnieks jeb latviski:

spekulants un koruptants.
Tikai darba tautai vēl atliek veikt «politiku», kura

nav «veikals», bet kurai ir ideāli, tālumam domāti mērķi,

ne sev vien, ne savai kliķei, bet pamatšķirai un visai

cilvēcei.

Un parlamentārisms kā politiska sistēma? Mums ir jau
nu sava valstiskas dzīves un parlamentārisma prakse, kaut

ari īsa. Un jāsaka: mūsu parlamentārisma gaita nav citāda

nekā citur. Parlamentārismam ir savas vājās puses, bet

absolūti pilnīga nav neviena valsts forma. Bet tomēr par-

lamentārismam ir *gžsoe demokrātijas izteikšanas veids. Ir

pie mums personas un grupas, kas* kritizējot parlamenta
trūkumus, tai pašā laikā noliedz un apkaro demokrātiju.

Viņu nav daudz, bet viņi ir neatlaidīgi. Un, neatlaidīgi at-

kārtodami, ka «parlamentārisms ir ļaunums», patiesībā

viņi domā, ka demokrātija ir ļaunums. Un tāpēc negribēt

parlamentārismu tagad ir — negribēt demokrātiju. Un ne-

gribēt demokrātiju — mūsu Latvijas apstākļos — negribēt

Latvijas valsti.
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MANI DRAUGI

Ar Ādolfu Alunānu pazināmies ilgus gadus un

sarakstījāmies visvairāk manā «Dienas Lapas» redakcijas
laikā, kad viņš bija cītīgs līdzstrādnieks. Bet arī vēlāk

tikām sarakstījušies, visvairāk gan dažādās praktiskās
teātra lietās. No viņa vēstulēm man tagad uzglabājušās
tikai četras kartes; visas «Dienas Lapas» laikā rakstītās

būs zudušas. Par to ir žēl, jo Alunāns, kā jau dzimis hu-

morists, rakstīja loti pievilcīgi.

Ādolfu Alunānu es pirms iemīlēju, tad tikai а г

viņu iepazinos. «Mazie Dunduri» tika viņam vel-

tīti «kā kauls no viņa kaula un miesa no viņa miesas».

Tas bija 1887. gadā, un gadu vēlāk tikai redzēju jau toreiz

«veco Ādolfu», kurš bija jaunāks un jautrāks par

mums visiem jaunajiem. «Vecais Ādolfs» bija un palika
līdz sirmiem matiem un 70 gadiem mūžīgi opozīcijā un

progresā. Nekad un nekur viņš nebija mierā ar «pastā-
vošo kārtību» un viņas vīriem, līdz kamēr ar saviem

smiekliem tos izsmēja laukā no tagadnes un iedzina atpa-

kaļ pagātnē. Mūsu visu paaudze «veco Ādolfu» cienīja
un mīlēja. Daudziem tas tomēr nenācās viegli, jo perso-

niskā satiksmē tas bija diezgan ass un nepatīkams. Es sev

vienmēr esmu pieskaitījis par lielu nopelnu, ka no visiem

trim «Dienas Lapas» redaktoriem — Bergmaņa, Stučkas

un manis — es vienīgais biju tas, kurš nekad nebija sa-

nācis ķildā ar «veco Ādolfu». Tikai taisnībai par godu

jāatzīstas, ka es biju ar viņu ķildā sanācis, kad viņu vēl

nepazinu. Ar to tad arī pietika visām reizēm. Es par šo

ķildu esmu minējis jau savos kopotos rakstos: Alunāns

bija man ļaunā ņēmis manu pirmo, pēc manām domām,

ļoti atzinīgo pārspriedumu par viņa «Lielpils pagasta ve-

cākiem».

Kad «vecais Ādolfs» lasītu šīs manas piezīmes par
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viņu, viņš mani pasauktu nomalis no jautrās kompānijas

un ar mani divatā nodzertu visu honorāru, ko es par šīm

piezīmēm būtu dabūjis. Tas nu nevar būt, jo viņš vairs

nelasa un es vairs nedzeru. Savā laikā mēs abi divatā

nodzērām manu honorārupar «Pusideālista» izrādi Jelgavā,
ko sarīkoja Alunāns 1903. g. Tikai nav jādomā, ka tā bija
liela dzeršana ar vakariņām: viss honorārs_bija viena pu-

dele konjaka, ko man uzdāvāja «vecais Ādolfs». No šī

1903. gada ir visas še iespiestās pastkartes. «Vecais

Ādolfs» iesniedzās vēl jaunajā revolūcijas laikā un savā

veidā lūkoja tam iet līdz. Bet par jaunā laika sludinātāju

no skatuves un deklamācijās tika mazāk opozicionels un

nemaz revolucionārs vīrs — Duburs. Bet arī tā katrs jauns
laiks atcerējās vecā, mūžīgā opozicionāra «vecā Ādolfa»

vaigu, kurš jautriem un zobgalīgiem, uzmundrinošiem

smiekliem noskatās no augšas un priecājas, ka vecie tiek

atkal plucināti no jauniem.

Jānis Kovaļevskis bija viens no maniem vis-

mīļākiem biedriem un draugiem. Mēs iepazināmies, kad

viņš studēja Tartū (toreiz Tērbatas) augstskolā un atnāca

līdz ar citiem progresīviem studentiem pie manis «Dienas

Lapas» redakcijā. Bija «jaunās strāvas» laiks. Lielums un

skaidrums Kovaļevski bija vienmēr aizrāvis, un tā viņš

ar sajūsmu metās «jaunā strāvā». Kovaļevskis bija bezgala

sirsnīgs un aizrautīgs, maigs un mīlīgs kā meitene. Es

tagad tūliņ nevaru pateikt, vai esmu dzīvē sastapis otru

tik mīļu un skaidru jaunekli kā viņu. Satiksmē viņš bija
vienkāršs un atklāts kā tuvākais draugs. Viņš pats sevi

mēdza saukt par Lepski. Laikam šāds viņa vārda saīsi-

nājums iznāca tā, ka viņš, priekšā stādoties, mēdza savā

vārdā uzsvērt pēdējās zilbes un divas pirmās izrunāt stei-

dzīgāk un klusāk. Es arī biju viņu tā noturējis par Lepsku.
Viņš tā arī palika Lepskis.

«Jaunās strāvas» dedzīgās debatēs un runās Kovaļev-
skis nemēdza daudz piedalīties, viņš savas domas izteica

aši un īsi un — nemīlēja garas kontraverzas, kuras viņam

likās par ķildām. Viņš nebija pēc dabas cīnītājs un karo-

tājs. Atceros, ka viņš kādā savā skicē vēlāk aprakstīja
šādas pārrunas un attēloja, kā skices varonis, viņš pats,
aiziet klusi laukā, prom no karstām runām, ar mazu iro-

nisku smaidu. Bet, kad viņam pārrunas patika, kad tika

izteikti sajūsmīgi vārdi, kad tika rādītas lielās nākotnes
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perspektīvas un varbūtības, kad tika nodomāti lieli darbi,
tad viņš klusām piegāja klāt runātājam, izveda to laukā,

un, kad tas izbrīnījās, ko nu viņam teiks, tad Lepskis viņu

strauji apskāva un noskūpstīja, un teica smaidīdams: «Ej
nu atkal atpakaļ un runā tālāk.» Kā lai nu man bija tālāk

runāt? Runāšana bija beigta, bet prieks man bija liels un

paliekošs. Tā bija lielākā alga un mudinājums. Kad vēlāk

nācās pārlaist cietumu un trimdu, tad gandarījums jau
bija saņemts iepriekš. Prieks bija tik paliekošs, ka es to

vēl tagad sajūtu atceroties un ka tas paliks arī uz visiem

turpmākiem laikiem. Ir labi, ka dzīvo arī tādi skaidri un

gaiši cilvēki.

Kovaļevskim bija svešas visas intrigas un pašlabums
otram par ļaunu, viņš arī nepiedalījās citu intrigās, kad

tās apzinājās. Viņš laikam ir vienīgais, kurš neizgaisināja
manas ilūzijas par sevi. No viņa nekad nebija jābaidās
un jāsargājas; viņam varēja uzticēties; pret viņu neva-

jadzēja būt gudram. Citi gan visi, jo cītīgāki katrs savu

reizi, mācīja man t. s. «dzīves gudrību» un atstāja rūg-
tumu. No Lepska nav man nekādu rūgtu atmiņu: norietē-

jusi skaista zvaigzne.
Es jau minēju, ka Kovaļevskis rakstīja skices un stās-

tiņus; tie man toreiz ļoti patika un bija domāti īstā «jau-
nās strāvas» garā. Es viņu vienmēr mudināju nodoties pil-

nīgi rakstniecībai, bet viņš, apstākļu spiests, tika tikai

avīžnieks. Varbūt vainīga arī bija viņa lielā kautrība, kura

priekš manis arvien ir talanta zīme. Ja vien būtu vēl

iespējams: vajadzētu salasīt kopā Kovaļevska beletristis-

kos rakstus un tos izdot kā skaistākos dokumentus «jau-
nai strāvai». Kovaļevskis bija arī gleznotājs, un varbūt

izdotos kur vēl atrast viņa gleznas. Es tās redzējis netiku,

viņš kautrējās tās rādīt. Bet viņš bija tuvs draugs glezno-

tājam Romānam, un laikam taču gleznas būs bijušas vēr-

tīgas.

Ar Kovaļevski mēs draudzīgi sarakstījāmies vairākus

laikmetus, arī tad, kad viņš rediģēja kādu Liepājas laik-

rakstu un bija jau atstāts no agrākiem biedriem. Šinī Lie-

pājas laikā ix rakstīta arī viņa vēstule, kas še iespiesta.

Tā skaidri tēlo viņa eņeplestcM apstākļus, tomēr ar

humoru, kāds viņam ailaž piemita. Viņš strādājis pie
svešvārdu vārdnīcas, bet nav varējis to pabeigt. Viņš bija

par maigu, un dzīve bija par rupju., va iē i sadrupināja
kā rupjš dzirnu akmens — putekli tika, Le % Kovaļēv-
ska vēstule ir bez datuma. Tā būjs rakstīta tanī ... .. i, к :.J.



es pēc trimdas raudzīju kur nomesties par advokātu —

protams, bez sekmēm — un biju griezies pēc padoma pie
veca drauga. Man vajadzētu būt vēl vairākām vēstulēm

no Kovaļevska, arī no manas otrās trimdas laikiem Šveicē,

bet neesmu vēl paspējis izskatīt un izšķirot visas savas

krātuves un «arhīvus». Ja mūsu publikā būs pietiekoša
interese par šādām vēsturiskām atmiņām, tad publicēšana
tiks turpināta, un tiks bagātāka ne vien mūsu īsā vēsture,

bet varbūt arī pati lasītāju publika savā garīgā būtībā.





IV

J. RAIŅA PRIEKŠVĀRDI SAVU

DARBU IZDEVUMIEM
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TĀLĀS NOSKAŅAS

rakstītas trimdā, Vjatkā, mazā pilsētiņā Slobodskā, tālu

no satiksmes ar pasauli; laiks apmēram no 1898.—1903. ga-

dam1. Daļa dzejoļu sacerēti pirmā trimdā Pleskavā 1897.—

1898. g. un dažādos cietumos 1896.—1897. g.
2 Lielākā daļa

cietuma dzejoļu nav uzņemti «Tālās noskaņās», — ievē-

rojot cenzūras apstākļus —; tie sastādīs atsevišķu krā-

jumu, kurš iznāks, kad pēc tā būs vajadzība 3
.

Zināms

skaits dzejoļu uzņemti «T. n.» arī no vēl agrākiem laikiem,

daži pat no maniem skolu gadiem — ģimnāzijas un uni-

versitātes. Arī šiem dzejoļiem vajadzēja sastādīt savu krā-

jumu
4
; par viņiem bija runa grāmatā «Tie, kas neaiz-

mirst» — habent sua fata libelli (arī grāmatām savi lik-

teņi)
5

.

Laiks, kad radās «Т. п.», bij smags un smacējošs: ca-

risms bij savas varas augstumā, bet sāka just pretspēku

augšanu un tapa nikns; līdzi cēlās modernais kapitālisms
ar saviem spaidiem, un slogs bij fizisks, saimniecisks,
morālisks un garīgs, — tikko izturams brīvam garam.

Trimdas dzejoļos varbūt dažu pārsteidz dabas ainu

spilgtums, kurš liksies nedabisks, — patiesībā atmosfēris-

kās parādības Vjatkas kontinentālā klimatā ir ļoti košas,

un daba ar savu grūtsirdīgo skaistumu samierina ar cil-

vēku likto likteni. Skaisti tēlo šo dabu «Biarmijas» dzej-
nieks zirjāņu eposā

6

,
kurš modina man senas atmiņas. At-

miņas par Vjatku es ceru atzīmēt atsevišķā grāmatā7
.

«T. n.» dzejoļiem man nav vairs atzīmju par sacerē-

šanas laiku, tādēļ paļaujos tikai uz savu atmiņu, kura var

arī vilt.

Jaunības dzejoļi no agrā krājuma, cik atminos, bija:

«Agri no rīta», «Graudi akmeņstarpā», «Dziļākās domas»,

pa daļai «Filistris», «Karaļmeita», «Zemnieks», «Viņš to

zināja», «Mūžība», «Telpas nav», «Viens»8
.
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Dažādos cietumos sacerēti ■— «Pamazītēm», «Mūsu die»

nas», «Visu mūžu», «Patiesa dzīve», «Mūžības priekšva-
karā»9.

Vāciski rakstīta lielāka daļa cietuma dzejoļu — aiz

cenzūras apstākļiem, jo vāciski prata žandarmērija, — arī

«Vēls saules stars» 10
un daži citi. Bet vāciski bija rakstīti

daudzi dzejoli ari pirms cietuma laika.

Daudzie izlaidumi — cenzūras dēļ — tagad nav vairs

atjaunojami, tikai retā vietā tas izdevās.

«T. n.» pirmais izdevums nes cenzūras atzīmi: Дозво-
лено цензурою. — С.-Петербургь. 10 марта 1903 года.

Ка «Т. п.» varēja parādīties samērā tik maz apcirptā
veidā, tur lielākais nopelns manam dārgajam draugam, lie-

lajam dzejniekam un cilvēkam Rūdolfam Blaumanim11,
kurš, būdams tanī laikā Pēterpilī, darīja visu iespējamo

iespaidu uz cenzūru; par cenzoru Remiķi minēts «Klusās

grāmatas» ievadā.

Kad minu Blaumani un Remiķi, jāmin godam arī visi

tie, kas rūpējās par «T. n.» iznākšanas tehnisko pusi: ta-

gadējais Saeimas deputāts Zemgals un sevišķi tagadējais
universitātes profesors Razums; priekšzīmīgs izdevējs bij
mākslas mīļotājs, pats mākslinieks, tagadējais bankas di-

rektors J. Brigaders.

Vāku «T. n.» zīmēja jaunais mākslinieks ofortists

E. Zīverts, kurš arī toreiz grieza varā manu ģīmetni12
.

Vāka zīmējums tika no visiem atzīts par ļoti zīmīgu un

skaistu.

Pirmā «Tālo noskaņu» deklamētāja bija mana mūža

biedrene Aspazija
13

; tad Duburs rīkoja savus slavenos

«Tāio noskaņu» deklamāciju vakarus14
. Aspazijai arī pie-

krīt nopelns, ka vispār izlaidu šo grāmatu; man būtu pie-

ticis, ka viņa sacerēta. Aspazija man uzlika smagu pienā-
kumu, ko tikai tagad varu nolikt kā izpildītu.

«T. n.» iznāca labā laikā — vasarā, 1903. gadā, ap

Jāņiem, uz Zinību komisijas vasaras sapulcēm, kad Rīgā

bija sabraukuši daudz lauku inteliģentu — skolotāji, stu-

denti, skolu jaunatne — un kad laiks bij jau aizkustināts

no gaidām uz jauno, nezināmo.

Silti uzņēma «T. n.» sevišķi skolotāji un skolu jau-
natne, kura toreiz bija vēl visa progresīva un gaismas
alkstoša.
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VĒTRAS SĒJA

«Vētras sējā» sakopoti dzejoļi, kuri radušies jūrmalā

priekšrevolūcijas laikā, 1903. un 1904. gados, kad bija
nobriedis brīdis un visi dvašojām drausmīgi skaistā

priekšsajūtā un gatavojām lielo 1905. gadu. Priekš Krie-

vijas carības nelaimīgi, priekš brīvības laimīgi nobeigtais

japāņu karš deva mums iespēju pirmoreiz brīvi uzelpot,
un visus pārņēma nevaldāma prieka un gaidu sajūta. Kad

es tagad pārlasu senos dzejoļus, tad mani pārsteidz, cik

gars viņos ir jautrs un pārgalvīgi priecīgs. Man jābrīnās,
kā cilvēks tik priecīgs spēj būt; bet tāds būtu viņa pienā-
kums. Pirmā lielā ziņa toreiz pārsteidza mani jūrmalā un

agrā pavasarā, un jūras un pavasaras ainas un domas

visur spraucas vidū un aizrauj dzejoļus.

Ārējie apstākļi «V. s.» iznākšanai nebija labvēlīgi:

dzejoļiem vajadzēja klajā parādīties jau agrā 1905. gada

pavasarī, bet cenzūra, kura toreiz vēl pastāvēja un bija
uzbudināta no grūti apslāpējamās brīvības kustības, no-

kavēja grāmatas atļauju visu cauru vasaru. — Cenzūras

atzīme ir: Дозволено цензурою. С.-Петербург. 31. ав-

густа 1905 года
1. It kā cenzors būtu gribējis nogaidīt un

atzīmēt ar to manu 40. dzimumdienu. Grāmatas iespie-
šana arī nokavējās, un «V. s.» ar revolūcijas priekš-

sajūtu iznāca, kad revolūcija pret carismu bij jau gan-

drīz pēcsa j ūtā.

Jau 1904. gadā bija nodoms izlaist «V. s.» grāmatu kā

pielikumu toreiz slavenajām visu progresīvo paaudzi sa-

jūsminošām «Pēterburgas Avīzēm», redaktors toreiz bija
Ducmanis un izdevējs O. Rāviņš. Iznāca arī «Р. A.» dažas

loksnes, bet tad — es neatceros vairs, kādēļ, — apstājās
2
.

«Vētras sējas» grāmata toreiz saucās «Laika šalkas».

Pirmoreiz — ja atmiņa mani neviļ — «V. s.» dzejoļus

deklamēja lielā tautas sapulcē 1905. g. — toreizējā vācu

teātrī3

, tagadējā Nacionālā operā, un deklamētājs bija
visus aizraujošais, jau toreiz slavenais aktiers Rūdolfs

Bērziņš. Vēlāk izcēlās kā «V. s.» un «Tālo noskaņu» de-

klamētāji Duburs un Biruta Skujniek.

«V. s.» dzejoļiem man arī nav atzīmju par sacerēšanas

laiku; lielākā daļa rokrakstu zuduši. Izlaidumus cenzūras

dēļ nav vairs iespējams atjaunot.

«V. s.» apgādāja un iespieda godam minamais J. Ozols,

kurš vēl to pašu gadu, nedaudz mēnešus pēc «V. s.» izlai-
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šanas, krita par upuri savai garīgu gaismu izplatošai dar-

bībai — un tika nošauts no soda ekspedīcijas.
Vāku «V. s.» zīmēja mākslinieks E. Vītols un izpelnījās

lielu atzinību.

Vēlākos 1920. gadu, izdevumos «V. s-jā» ir daži gro-

zījumi un izlaidumi pret pirmo izdevumu4
: vispārējais

iekārtojums palicis tas pats, tik šur tur papildināts; pār-
labojumi ir redakcionālas dabas, piem., cenzūras dēļ bija
jāsaka: «Vecākiem torņiem jumtus tie plēš,» kur bij
domāti ne torņi, bet troņi.

Izlaists ir pirmās nodaļas beigās garāks dzejols
5
: jūras

pavasaras glezna; tas ar savu pusbaladesko raksturu bij
nodomāts lielākam balādu krājumam, bet, tā kā šī grā-
mata nav vēl laista klajā un nezinu, kad iznāks, tad šinī

izdevumā atjaunota izlaistā dzeja un «V. s.» vēsturiskais

iekārtojums tā vairāk sargāts. — II nodaļā «Aicinājums»

pēdējā izdevumā ievietots dzejolis «Šķirti ceļi»
6
, kurš tanī

laikā un tai grāmatai rakstīts, bet bij noņemts; tāpat klāt

pienācis dzejolis «Tālas noskaņas», kas arī izsaka tā laika

jūtas.
«V. s.» ir ari vēl vairāki dzejoļi no agrākiem laikiem,

piem., «Garām!», «Tava laime» v. c. no Vjatkas trimdas;
vairāki dzejoļi ir arī no «Uguns un Nakts», kura tika sa-

cerēta tanī pat laikā.

Vai minēt vēl, ka dzejolis «Vecais rupucis» bija zīmēts

uz toreizējo Rīgas cenzoru Rupertu? Toreizējās dusmas

pret cenzora personu man sen pārgājušas, bet palikušas

pret cenzora amatu. Atmiņā man tikai, cik ļoti šis cenzors

baidījās par savu amatu, un šīs raksturīgās bailes ne vien

izskaidroja viņa niknumu pret brīvības rakstiem, bet at-

vainos viņu arī vēstures priekšā.
Dažas dzejas, sevišķi pēdējā nodaļā, ar savu saturu

liekas norādām uz vēlāku sacerēšanas laiku7
,

rudeni 1905.

gadā, ne pavasarā, — patiesībā viņās paredzēts vēlākais

laiks, uz ko bija aizrādījumi, un, kas vēsturi jūt, jūt arī,

ka visas revolūcijas zaudē, lai veiktu nākamais laiks.

JAUNAIS SPĒKS

ir dzejoļu kopojums, ne organiska dzejas grāmata kā visas

pārējās. «J. s.» nav arī sastādīts no manis, bet no J. Jan-

kava tanī laikā, kad viņš vēl bija revolucionārs; viņa ir

ari viss grāmatas iekārtojums.
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«J. s.» izdots, cik atceros, 1906. g.
1
; grāmata p-Tī паи

atzīmēta gads; ari cenzūras atzīmes trūkst. Izdota grāmata

no grāmatu apgādniecības «Spēks»
2 Rīgā un iespiesta pie

J. Baumaņa Aleksandra (tagad Brīvības)
3 ielā 31; izdevējs

bija līdz tam nepazīstams jauns uzņēmējs, kurš izlaida ari

drāmas «Uguns un nakts» pirmo izdevumu 1907./8. gadā
4
,

bet grāmatapgādniecība tad saucās «Domas».

«Jaunajā spēkā» ir ievietoti kopā 56 dzejoļi, no tiem

22 vēl neiespiesti 5
un 34 jau agrāk citās grāmatās iespiesti

un izlasīti no «Tālām noskaņām», «Vētras sējas»
6

un tul-

kojumiem7
.

Še ir uzņemti tikai citās grāmatās neievie-

totie dzejoļi. Pieci tulkojumi: Valta Vitmena, Albēra

2iro, Alkaja, Heines, Gorkija, kuri gan ir ļoti raksturīgi
«Jaunā spēka» laikiem, nevarēja atrast še telpas un ir

lasāmi grāmatā «Nemierīga sirds».

Jāpiezīmē, ka dzejolis «Šķirti ceļi», kurš tagad lasāms

«Vētras sējā», tur nebija uzņemts pirmā izdevumā, bet

pirmo reizi parādījās «Jaunā spēkā».
Neskatoties uz to, ka šī grāmata паи organiski izau-

gusi, viņa tomēr bija zīmīga parādība tanīs gados, un ari

dažādu laikmetu dzeju maisījums tai piestāvēja, jo tie

gadi bija pāreja no aktīvas cīņas uz pasīvu pret to pašu
reakciju. Izteiksme vēl bij brīva, bet asiņaini zaudējumi
un ciešanas jau bija jūtamāki un sāka rēgoties arī sabied-

rības un cīnītāju psiholoģijā. Palika nepabeigts sauciens:

«Lai dzīvo!» — brīvība; daudz sirdis aprima — no lodēm.

Bet teiciens, kurā izsacījās jau tanīs cīņās sen turēto ilgu

prasība, bija: «Tu mans brīvās Latvijas zieds!» Neva-

jadzētu aizmirst, ka šī prasība pēc brīvās Latvijas izteikta

mūsu lielajā revolūcijā 1905. un 1906. gadā un izteikta ne

no pilsonības, bet no pamatšķiras.

KLUSĀ GRĀMATA

Grāmatas sacerēšanas laiks: 1907. un 1908. gads, atzī-

mēts jau trešā izdevuma priekšvārdā. Sacerēšanas vieta ir

atkal trimda, tāpat kā «Tālām noskaņām»; tikai šoreiz

trimda nav ziemeļos, bet dienvidos — pa daļai Cīrihē,
Šveicē, pa lielākai daļai Castagnola (Kastaņola, ne Kas-

tanjola), pie Lugānas ezera, lielo Gothardu kalnu dienvi-

dus pusē. Bet dienvidus trimda krita šais «Kl. grāmatas»
gados daudz smagākā laikā nekā ziemeļu trimda.
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Laiks bij tik smags, ka vēl tagad, pēc gandrīz divdes-

mit gadiem, atceroties vien top drūmi ap sirdi un negribas
ne atmiņās kavēties; laikam noderētu labi Hercena vārdi:

«Nelabprāt minamais».

Tik mocošs un neatlaidīgs, un garš bija šis laiks, ka no

viņa nevarēja tikt vaļā ar vienu nelielu dzeju, — es tagad
lasu, ka man toreiz bija nodoms laist klajā lielāku darbu,

kurš ietvertu sevī arī «Kl. grāmatu», bet ka reakcijas dēj

bijis jāatsakās no tā nodoma. Un tagad to lielāko darbu

atjaunot — nav vairs iespējams.
Tomēr pat 1907. un 1908. gados, un drusku agrāk un

vēlāk, ir gan sākti un labi tāļi pavirzīti divi lielāki darbi,

bet tie ar «Kl. grāmatu» bija tikai netiešā sakarā: abos

atspoguļojās tas pats laikmets, tikai citos nospulgos. Viens

darbs bija epus par 1905. gadu; dažas epizodes no viņa

parādījās klajā laikrakstos un uzņemtas arī dzeju grāma-

tās, piem,, «Vētras sējā» un še: «Zemes sapnis», «Karā

kauta dvēselīte». Darbs toreiz netika nobeigts, bet rokrak-

sti ir uzglabājušies, un, tā kā priekšdarbi ir diezgan plaši,
tad ir iespējams darbu atjaunot un nobeigt, un es pie viņa

stāšos, kad apstākļi to ļaus. Tikai tagad perspektīva sa-

griezusies un nāk ar savām prasībām vēsture. Toties laiks

tagad nav vairs traģisks kā toreiz un tātad epum labvēlī-

gāks; ne velti toreizējais dramatisms neļāva man epu. Bet

vai tad tagadējais laiks ir episks?
Otrs darbs, kurš gāja līdztekus «Kl. grāmatai», ir mē-

ģinājums aptvert 1905. gadu ne episki, bet liriski un tā

arī saucās «1905.». Šis darbs ir pabeigts, tikai vēl apvei-

dojams; viņā ietilpst pa daļai pašā uztrauktā gadā sace-

rētas dzejas. Tās tika toreiz priekšā celtas un dažas klajā
laistas, bet netika uzņemtas manās vēlākās dzeju grāmatās;

jo tām bija jau cits raksturs. — Laiks vēl nav atnācis iz-

dot «1905.», 1
un, kad atnāks, nezinu, — bet es jau esmu

pieradināts ticis ilgi gaidīt, sevišķi tad, kad citu gaidītāju

nav.

Tāpat kā 1909. gadā es dzirdu: «Tas laiks pagājis;

iestājusies ikdiena.» Mierinājums ir labi domāts, tikai man

viņš maz noder, jo man būs vēlreiz jādzīvo cauri «briesmu

pilnie drudža sapņi», kad būs jāraksta mans dzīves gā-

jums. Ilgi vairs nevarēšu kavēties, jo nu jau sāk iznākt

kā kopsaslēgumā «Dzīve un darbi». — Kur tā «dzīve»?

man prasa. — Jā, kur tā dzīve? es prasu. — Vai viņa jau

bijusi? Vai es viņu jau dzīvojis? — «Dzīve un darbi» ir

man liels «Mene tekel!»2
.

Bet vai šis «Mene tekel!» ir tas
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pats, kas «Memento mori!» — piemini, ka jāmirst? Man

liekas, ka viņš saka: piemini, ka jādzīvol Un tam es gribu
sekot.

Šinī izdevumā — pēc skaita viņš ir ceturtais3
— uz-

ņemti atkal trīs dzejoļi no «Vēja nestām lapām», kuri bij
izlaisti trešā izdevumā: «Vēlīns dzimums», «Negrozāms

spriedums», «Dižtēva zēnam». Bez tam uzņemts dzejolis

par piemiņu Ādolfam Hertelim — «Tas tēls, ko dzelžos

saslēdzāt». Vairāki dzejoļi, kas bija sacerēti šai grāmatai
un tikai ārēju iemeslu dēļ netika toreiz še uzņemti, paliek
tomēr arī tagad ārpusē, lai pārāk negrozītu grāmatas vēs-

turisko seju, kāda viņa izveidojusies pa daudziem gadiem
un izdevumiem. Bet cik savādi pazīstama man izliekas šī

seja, gluži it kā tas «pārejas laiks», kas tur attēlojas, būtu

norakstīts no šodienas. Kā acis var vilt! Jeb vai neviļ?

Bet, lai kā, — «Kl. gr.» ir dokuments par pirmām cīņām

neatkarīgās, brīvās Latvijas valsts labā.

PRIEKŠVĀRDS

otram izdevumam. Izdevusi Komanditsabiedrība

«Taurētājs» 1911. gada, Rīga.

Šis izdevums saucas: «Vēja nestas lapas». Dzejoļu krā-

jums. levadā bija nodrukāts priekšvārds no «Klusās grā-
matas» 1909. gada izdevuma un pēc tam beigās sekošās

rindiņas:
Gadu atpakaļ tas bija, kad es, to paredzēdams, rakstīju,

un nu man pretī nāk mērenība, uz pirkstu galiem virzī-

damās, brīdinot rokas pacēlusi, 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 nolauztas,
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 vaļējās lapiņas klīst vien. Vai nemanāt, ka rite-

nis pārvar nāves punktu? Ka lēni pārvēršas ikdiena par

svētdienu? Lai klīst lapiņas vējā, lai cik maz jūs viņas uz-

lasāt — viņas ir zīmes no bijušās un — nākošās svēt-

dienas.

1911.
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TREŠAIS1
IZDEVUMS

Šoreiz tiek pārdrukāts pilnīgs «Klusās grāmatas» saturs,
tāds, kāds bija 1909. gada izdevumā. Dažas epigrammas
tikai ir drukātas pa divām uz vienu lappusi, kamēr pir-
mais izdevums bij drukāts ērti un mākslinieciskā iekārto-

jumā. Arī grāmatas formāts un papīrs ir šoreiz cits.* Tek-

stā nekas nav grozīts.

Ja Horāca vārds ir patiess, ka grāmatām ir savi lik-

teņi,
2 tad «Klusās grāmatas» liktenis ir sevišķi raibs. Viņa

rakstīta reakcijas vissmagākā laikmetā 1907. un 1908. ga-
dos, kad mūsu zemi un tautu mīdīja un dedzināja vācu

baroni un krievu birokrāti — tās saucās sodu ekspedīci-

jas — un mūs sodīja par to, ka iedrošinājāmies būt par

cilvēkiem un runāt par brīvību. Nāves klusums bij no-

skaņa visam, kas vēl bij dzīvs; apdegušas miesas un asins

tvans bij atmosfēra, kurā vajadzēja elpot visam, kas vēl

bij dzīvs. «Klusā grāmata» atskan no šīm briesmām, un

tomēr viņai vajadzēja būt klusai.

Lai viņas balss jel maz tiktu dzirdama Latvijā, va-

jadzēja lūkot rakstu laist klajā ārpus Latvijas, Pēterpilī,
kur cenzūra bij tanī laikā tomēr vēl cik necik iesoējama:

galvaspilsētā cara valdība gribēja ārzemēm rādīt, ka ir

Krievijā zināma eiropība. Bez tam par cenzoru Pēterpilī

bij vecais Remiķa tēvs, kura vārds godam minams lat-

viešu literatūrā tādēļ, ka viņš nebij preses bende.3 Lai

še — kaut nevietā — ir atzīmēts tas fakts, ka viņš atļāva
arī Aspazijas «Sidraba šķidrautu», kad šo rindiņu rakstī-

tājs bij aizbraucis dot paskaidrojumus, atļāva arī «Tālās

noskaņas», par kuru izlaišanu bij rūpējies Rūdolfs Blau-

manis, ko ar pateicību vēl tagad pieminu. Remiķa tēvs

izlaida cauri «Kluso grāmatu». Bet — atbildīgā cenzora

caurizlaisto grāmatu aizliedza neatbildīgie: tikko iznākusi,

grāmata tika konfiscēta, un drukātavai izdevās paglābt
tikai kādus 200 eksemplārus

4. Autors toreiz nesaņēma ne-

viena eksemplāra; man vēlāk kāds draugs to iedāvāja.
Grāmata bij tik reta, ka viens viņas cienītājs to pārrak-

stīja ar savu roku, — tā mīļā roka man sirdi veldzēja.

Vēlāk pienāca ziņas, kādi dzejoļi bijuši vainīgi, ka

grāmata aizliegta
5

; mani uzaicināja izdot «Kluso grā-

* Pirmais «Kl. gr.» izdevums bija viens no vissh-istākiem manu

grāmatu izdevumiem; tagad viņš ir bibliogrāfisks retums. Fiez. 1025. g.
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matu» par jaunu, un tā iznāca ar nosaukumu «Vēja nes-

tas lapas». lekārtojumā bij daži pārgrozījumi; klāt bij pie-
likti trīs jauni dzejoļi: «Vēlīns dzimums», «Negrozāms

spriedums», «Dižtēva zēnam». No cenzūras vainotie dze-

joļi, kas nu netika uzņemti, ir sekošie: «Nabaga brālis»,

«Klusie kapi», «Savādā valoda», «Teiku ļaudis», «Dzīves

sējējs», «Moderns ārsts», «Ceļš uz jaunu», «Uzvarā miers»,

«Zemes sapnis», «Patiesība», «Atkal nakts», «Darbu

darbs», «Pirts», «Karā kauta dvēselīte». Es uzskaitu še visu

rindu, jo raksturīga un pamācoša būs arī tagad vēl cenzū-

ras psiholoģija.
Tagad pienācis laiks izlaist pirmizdevumu pilnīgu; mēs

nu varam uzelpot, bet man saka, ka grāmata neesot tikusi

lieka arī šinī laikā. Laiks griezis savu riteni spējāk, nekā

mēs to cerējām, darba tauta iekarojusi sev neatkarīgo

Latviju un iet ierīkot jauno, brīvo demokrātisko repub-
liku. Lai vecā miņa palīdz dot jaunu spēku!

1921.

AVE SOL!

Pirmie sākumi šai saules dziesmai meklējami ne dien-

vidos, kur saules daudz, bet ziemeļos, kur pēc viņas ilgo-
jas.l Ilgas pēc saules aizveda uz dienvidiem, tikai ne pa-

rastā kārtā un ne labu prātu: — trimda deva dienvidus,

un dienvidi deva saules dziesmas nogatavošanos. Ne velti

Mefists žēlojas, ka viņš ir spēks, «kas ļaunu vienmēr grib
un labu vienmēr nes» 2.

Slobodskā cēlās pamatdoma par saulesdziesmu un tika

uzrakstīti pirmie dziedājumi; toreiz viņa saucās «Dziesma

par sauli». Atkal uzņemta tika dziesma Castagnol'ā 1906.

gadā un turpināta 1907. un 1908. gadā, kā var redzēt no

pirmrakstiem.

Atsevišķi gabali tika iespiesti dažos laikrakstos 3
.

Mē-

nešrakstā «Auseklis» nr. 1 aprīlī 1907. gadā parādās
dziesma ar virsrakstu «Zem saules stariem» 4

; — vai viņa
tur tika nobeigta, nevaru šimbrīžam konstatēt, bet, tā kā

uz dažiem rokrakstiem ir gadskaitlis 1908, tad laikam

darbs bijis vairākkārt pārtraukts un nobeigts tik tanī gadā.
Pēc «Ausekļa» apstāšanās «Zem saules stariem» tika

iespiests žurnālā «Stari»5
.

Grāmatā dziesma izdota laikam
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1910. g. (jo gads grāmatā pašā nav minēts); izdevējs ir

«Dzirciemnieks» Birznieks-Upīts
0

; izdevums apzīmēts ar

nr. 8. Gluži tāds pats ir otrais izdevums ar to pašu nr. 8,

tikai ar piezīmi «otrais izdevums». Trešais izdevums pa-

rādās arī pie «Dzirciemnieka» ar nr. 59 un ar gadskaitli
1914. Visos trijos izdevumos dziesma saucas «Ave sol!».

Abi pirmie izdevumi ir ļoti krāšņi, ar Jaunsudrabiņa vāka

zīmējumu: stilizētu sauli, iespiestu zeltā uz zaļganpelēka
fona un zilas krāsas burtiem. Tekstā ir Jaunsudrabiņa trīs

melni zīmējumi nodaļu sākumos, un grāmata noslēdzas ar

melnu saules ornamentu. «Ave sol!» ir viens no skaistā-

kiem «Dzirciemnieka» izdevumiem.

Virsraksts «Ave sol!» — «Esi sveicināta, saule!» — ir

ierosināts no kādu svētku iespaidiem Castagnol'ā, kur tika

atgādināts sensenais romiešu sveiciens.

Vēlāks «Ave sol!» izdevums iznāk jau A. Gulbja ap-

gādībā kā «Universālās Bibliotēkas» nr. 203 un ir apzīmēts

nepareizi ar trešo izdevumu, kamēr viņš bija jau labi

tālāks7
.

Interesanta ir piezīme virs virsraksta: Zur Ver-

breitung und zur Ausfuhr zugelassen. Presseabteilung
А. О. K. 8.8 — no vācu okupācijas varas, tātad vācu oku-

pācija nevarēja apturēt latviešu apgādnieka kultūras

darbu.

«Ave sol!» teksts nav grozīts; cenzūras izlaidumus arī

še9
nevarēja vairs izlabot, un tikai II nodaļā 13. un

14. dziesmā ir ielikti nedaudzi vārdi, kuri bija nepārpro-

tami un atjaunojami pēc satura un salīdzinājumu rakstu-

riem.

Pēc sacerēšanas un klajā laišanas laika šai saulesdzies-

mai vajadzēja nākt jau otrā sējumā, bet hronoloģisko
kārtību nevarēja visur ieturēt, sacerēšanas un publicēša-

nas laiks reti kad saskanēja, un bija jāievēro citi redzes

stāvokļi, kamēr I un II sējuma grāmatas seko viena otrai

tā, kā viņas iznākušas klajā. Pilnīga hronoloģiska kārtība

jau bija lauzta ar to, ka tiek izdotas vienkopus lirikas un

drāmas grāmatas, kamēr īsti viņas parādījās klajā maisītā

rindā.

«Ave sol!» rakstīta gan smagākos reakcijas gados, bet

ar savu gaišo nokrāsu atceļas no tā laika drūmajiem rak-

stiem, un tā man šķita iespējams saulesdziesmu likt par

ievadītāju gaišāka laikmeta grāmatām šinī, 111 sējumā:

«gals» bija pārciests, kaut tikai politiskā ziņā, un vaja-

dzēja nākt jaunam «sākumam», — «esi sveicināta, saule!».

Drīz tam sekoja arī dzeja «Sveika, brīvā Latvija!»
10

.



533

Pēc «Ave sol!» visas dzejas šinī trešā sējumā ir no

viena laikmeta, izdotas un pa lielākai daļai arī sacerētas,

dzimtenē esot; tikai ar Dagdas vārdu apzīmētas dzeju

grāmatas
11 izšķirtas laukā atsevišķā sējumā.

Trimdas laiku lirika izbeigta, bet dzimtenes laiku sāk

dziesma, kas izaugusi no divām trimdām un no divējādām;

laicīgas un garīgas. Tas ir atspulgs no mūsu tautas gaitas,

tas ir atspulgs no pašas saules gaitas. Saule spēj nest dau-

dzas trimdas, mēs ne. «Rādies, rādies, jaunā saule!»

TIE, KAS NEAIZMIRST

pirmā izdevumā iznāca 1910. gadā 1
; dzejoļi sacerēti 1908.,

1909., 1910. gados — gandrīz visi Castagnol'ā vai pa ceļo-
jumiem Tičīnas kantona kalnājos, tādēļ dzejoļos tik daudz

kalnu ainu un kalnu tēlojumu. Dzejoļi tēlo laiku pēc nik-

nās reakcijas pārskriešanas, kad

jau miņas dzisušas,
jau vātis dzijušas

un dzimtenē sākas atkal ikdienas materiālā dzīve, atstā-

dama neaizmiršanu trimdeniekiem. «Т., к. n.» cerēja
par saviem lasītājiem atraitnes un varoņus, un lasītāji
viņai nāca laipni pretī; samērā īsā laikā parādījās klajā
trīs izdevumi.

Otrais un trešais izdevums nes atzīmi: «Dzirciem-

nieku» izdevums nr. 16 un 582
; pirmā un otrā izdevumā

Vinčenca Veļa statujas «Sēras» attēlojums. Klajā nākša-

nas gadskaitļi nav minēti pirmos izdevumos, bet trešais

nes atzīmi — Rīgā, 1914.

Aiz «Dzirciemnieku» firmas slēpās — tas ir jāzin —

mūsu iemīļotais stāstītājs un jaunatnes rakstnieks Birz-

nieks-Upīts Pastarītis, kurš reakcijas tumsības laikos paš-
aizliedzīgi strādāja, gādādams tautai garīgu gaismu ar la-

bām, progresīvām grāmatām, izdodams vēl bez tulkoju-
miem Sudrabu Edža, Akuratera, Upīša, leviņa, Linduļa,

Apsesdēla, Kraujas, Laicena, Kļaviņa v. c. rakstus. Aspa-

zijai un man Birznieks-Upīts bija ilgāku laiku visu rakstu

apgādātājs un ne vien apgādātājs, bet mīļš apgādnieks.
Kad mūsu drauga A. Gulbja izdevniecība no nelabvēlī-

giem apstākļiem vienu metu bija apstādināta, tad saule,

kas man vienmēr bijusi laipna, no dienvidiem, no Kau-
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kaza, lika nākt vēstij, ka var turpināt darbu. Mums bija
prieks redzēt pie sevis ari personiski dzejnieku un kultūr-

darbinieku.3

«Dzirciemnieki» izdeva garu rindu Aspazijas un manu

rakstu — visi skaistos, mākslenieciskos izdevumos. «Dzir-

ciemnieki» bija arī pirmie, kas izdeva manus kopotos rak-

stus divos sējumos. «Т., к. n.» iznāca vēl ceturtā izde-

vumā, bet es tagad vairs nekā tuvāka neatminu. Visos

izdevumos teksts nav grozīts. Sinī, piektā, izdevumā pie-
lieku šur tur piezīmes un atmiņas pie dažiem dzejoļiem

pašā tekstā, kur viņas ērtāk lasāmas.

Pie tās pašas nodaļas «Fatamorgāna» lai ir atļauts man

piezīmēt, ka viņa visa iet uz mūsu tautas, pareizāk, mūsu

toreiz nākamās valsts, miņu
4
; Fatamorgāna ir parādībā

skatīta mūsu valsts nākotne ar viņas attiecībām. Jau tanī

laikā — niknākā reakcijas kulminācijā un atsļābē — dze-

jas grāmata «Tie, kas neaizmirst» izsaka latviešu politi-
kas — arī tagadējās — pamatdomu pirms pašas Latvijas —

mūsu vienību ar latgaļiem, brālību ar lietaviešiem un

draudzību ar ēstiem — igauņiem: «Sadodas rokas ar sa-

vām māsām.»

Dzejols «Mirkļa aina» izsaka ari to politisko domu,

ka — sen sacerēta aina (t. i., ideāla prasība) «Ij ikdienu

maina». Tiešām, ideja pārvērta ikdienu, un no Baltijas

provinces tapa Latvija.
Ko vēl lai minu? Vai to, ka grāmatas melanholiskais

pareģojums, ka man nekad neredzēt dzimtenes lauka, —

ka tas nav piepildījies? Es esmu viņu redzējis, es esmu

laimīgs. Bet es jau esmu saules bērns, un saule man vēlē

labu. Bet nav piepildījies arī cits pareģojums: dzejolī

«Stiprā paaudze» izteikta pārliecība, ka minēs stipro

paaudzi, kritušos brīvības cīnītājus, bet — mēs viņu

aizmirsuši ij likumā, ij tikumā. Vai mēs tomēr neesam

tie, kas aizmirst?

GALS UN SĀKUMS

ir pirmo reizi izlaists klajā 1912. gadā. Nevienā izde-

vumā (arī ne otrā un trešā) gan nav minēts izlaišanas

laiks, jo mūsu grāmatu iespiedēji turējās pie vācu vidus-

laiku drukātāju parašas; tikai tie vismaz atzīmēja uz sa-

vām grāmatām: «gedruckt m diesem Jahr» — «iespiests
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šinī gadā». «Galam un sākumam» man izdevās aprēķināt
izlaišanas gadu skaitli ar vecā franču matemātiķa Bieza

Paskāla palīdzību: dzejolim «Daba un dvēsle» moto ir

ņemts no Paskāla, un reizē minēts, ka pašlaik ir 250. gada

piemiņa pēc viņa nāves; tā kā viņa nāves gads ir zināms,
tad tika zināms arī «G. v. s.» dzimšanas gads.

Sacerēta lielākā daļa dzejoļu atkal Castagnol'ā un da-

žādos ceļojumos pa Šveici un Itāliju, laikā no 1910. līdz

1912. gadam. Bet grāmatā ietilpst arī daudz dzejoļu no

citiem laikiem un citām vietām, un citām, senām jūtām,
kuras negribēja rimt. Es manu še dzejoļus pat no tāliem,
seniem ziemeļiem, no pirmās trimdas: ziemeļu drebuli

negribēja atlaisties ne siltos dienvidos. Viena drudža sa-

jūta pat bijusi tik stipra, ka atsniegusies līdz dienvidiem

un vīra gadiem no pašas manas bērnības un atbalsojusies
«Drudža sapnī». Mana vaina un mans liktenis — kādēļ
es ar esmu dzimis ziemeļnieks, bet pēc dabas dienvid-

nieks?! Vai nu es atkal vienotājs? un man liekas: mani

plēš gabalos.
Es drīkstu par to te runāt, jo šī ir mana intīmākā un

personiskākā dzejma. Nekādu piezīmju viņai ar īsti ne-

vajadzētu, jo viss, ko jūs gribat zināt, viņā ir jau izteikts.

Līdz tam

Man nebij laika bijis
Pie sevis padomāt,

Bij visi spēki jāliek
Pie lielā darba klāt.

Toties bērnībā un jaunībā es biju pārāk daudz pie
sevis piedomājis, tā ka pietika arī vīrībai. Ap 1910. gadu
«lielais darbs» bij atlaidies, manis pie viņa vairs nevaja-
dzēja, es varēju iet pie sava darba, sirds varēja sevi sa-

stapt, — un «G. v. s.» sākas ar tiem vārdiem, kuri skan

«To, kas neaizmirst» beigās — «No tāles dzirdu: aizšalc

lieli vēji...».
Es varēju dziedāt savu dziesmu, bet tā nu jau iznāca —

ziemas dziesma. Rudens dziesma bij nesen bijusi, pava-

sara dziesma bij sen bijusi — tikai vasaras dziesmas rie-

bij ne sen, ne nesen. Vēlāk, kad pārbraucu mājās, es gan

sāku vasaras dziesmu, bet tā tika drīz aizsaldēta: vasaras

jau Latvijā nemēdz būt siltas, un tās pašas bieži aizlīst.

Pārlasot tagad «G. v. s.», es brīnos par sevi: grāmatā
ir tik konsekvents pesimisms, aizvests līdz pašam galam,
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kur tas lūst, — un es varēju to aizmirst! Tas nāk no tā,

ka nelasu savas grāmatas. Prātīgam rakstniekam tas gan
nekad negadās. 1

Bet viens prieks man jāmin: kādai dvēselei bija pa-

līdzējusi šī grāmata, un viņa bija to visu norakstījusi ar

savu roku un sūtījusi citai. Es varbūt tomēr rakstīšu

jums savu vasaras dziesmu, bet man tā pirms jādzīvo, un

kad tas būs?

DAGDAS PIECAS SKIČU BURTNĪCAS

Dagdas skiču burtnīcas apņem piecas dzeju grāmatas:
«Addio bella», «Čūsku vārdi», «Uz mājām», «Sudrabota

gaisma» un «Mēness meitiņa». Pirmās trīs grāmatas iz-

nāca 1920. g. A. Gulbja apgādībā — atsevišķi un arī visas

trīs vienā sējumā ar virsrakstu «Treji loki». Izdevums

bij grezns ar profesora akadēmiķa V. Purvīša 4 vāku

zīmējumiem krāsās. Māksliniekam bija dota brīva roka

izmantot visu lappusi gleznai, jo tur nekāds virsraksts,

ne citas tipogrāfiskas piezīmes nebij paredzētas; apgā-
dība ar to bij uzņēmusi uz sevi neērtības, jo grāmatas
tituls nu bij redzams, tikai atšķirot grāmatu vaļā. Kā ārēji
visās trīs grāmatās bij vienība, tā arī iekšēji, kaut gan

viņas nāca atsevišķi kā pakāpes vienas patības attīstības

gaitā; tā kā tas nebij īpaši uzsvērts, tad arī uz to nav

tikusi griezta uzmanība. «Sudrabota gaisma» iznāca kā

«Dagdas skiču burtnīcu» otrā daļa. Tagad, kad visas burt-

nīcas tiek savienotas un pienāk klāt vēl grāmata «Mē-

ness meitiņa», nevar vairs uzturēt veco sadalījumu, un

viņas saucas par «piecām burtnīcām». Tagad arī uzsvērta

visu šo grāmatu vienība kā Dagdas romāns.

Šī vienība bija vispirms izjusta tikai kā iekšēja, kā

Dagdas liktenis, kurš norisinājās viņa dvēseles attiecībās

pret ārējo pasauli. Nebija arī domāta sākumā romāna

forma. Izauga dzejoļi paši no sevis, kā zemei izaug zāle,

bez dārznieka māksliskas izvēles. Dzejoļos kā dienasgrā-
matā izsacījās dienu secenība un dvēseles pārdzīvojumi.
Netīšām tie dažās vietās savēlās novēlās un risinājās tā-

lāk. Beigās, skatoties atpakaļ uz noieto gaitu un pametot

acis uz priekšu, izrādījās, ka tas ir romāns par vienu

dzīvi, organisks radījums.
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Par šī romāna formu sacerētājam jāatvainojas, jo viņš

galīgi atkāpās no visa, kas šādos darbos parasts. «D.

skiču burtnīcas» varētu vislabāk apzīmēt par topošu ro-

mānu, jo lasītājs varēja novērot, visas viņa tapšanas pa-

kāpes. Labi vēl būtu, ja šo romānu varētu ierindot rub-

rikā «romāni pantos», bet arī tas neiet. «Romāni pantos»
tēlo laika un vietas apstākļus un notikumus, tos atstāstot

gluži episki, tāpat kā romāni prozā; še turpretī izsakās

dvēsele tieši dzejoļos kā sajūtās un atmet visu apstākļu
atstāstīšanu: romāns ne pantos, bet dzejoļos; ne nepār-
trauktā lēnā episkā plūdumā, bet atsevišķos, izceltos

momentos. — Lai netraucētu šo romāna noskaņojumu,
ievada piezīmes ievietotas pirms darba. Arī pielikumi —

zīmējumi izraudzīti pēc iespējas tā, ka nejauktu darba

koncepciju, kurš domāts kā Dagdas pašrakstīts autobio-

grāfisks romāns. Šī autobiogrāfiskā forma daudzkārt tikusi

pārprasta, jo viņa vēl neparasta mūsu attīstības līmenim.

Dagdas vārds ņemts no Latgales. Ģenitīvā lietota ga-

lotne -as, kaut gan, pēc mana ieskata, pareizāk būtu

-a; bet tautā visbiežāk dzird pirmo veidu, un tam es pie-

mērojos. Sacerēšanas vieta un laiks ir pirmām trim burt-

nīcām Castagnola — ap 1918. un 1919. gadiem. «Čūsku

vārdiem» daudzi dzejoļi ir senāku laiku, daži pat sniedzas

līdz pirmajai trimdai un pāri tai, izkaisīti pa visu garo
laiku un tikai kopoti otrās trimdas pēdējos gados. Dzejā
«Uz mājām» ir pirmās trimdas māj braukuma atskaņas,
kas bija iespiestas jau tūliņ pēc pārbraukšanas 1903.;

viņas savijās kopā ar otrās trimdas beigu cēlienu kā fan-

tāzijas par trimdnieka sapni starp diviem ceļiem. «Sud-

rabota gaisma» ir sacerēts, jau pārbraucot dzimtenē

1920. gadā, Torņakalnā, jūrmalā un citās vietās Latvijā.
Tā ir pilna sveicieniem un pati liels sveiciens jaunajai
dzimtenei. Bet sēras skaņas drīz sāka jaukties priekā un

lielais prieks pārvērsties par feju — Fata Morgānu
5
; velta

palika Leldes meklēšana kā Totam. «S. g.» rakstīta 1921.

gadā un iznāca nākamā gadā skaistā izdevumā, ar S. Vid-

berga sudrabotu vāka zīmējumu. Dzejas veids bija nepa-

rasts, grāmatas iekārtojums neparasts, varbūt pat viņas

prieks un sajūta neparasti, un tā viņu arī saņēma. «Mē-

ness meitiņa» sacerēta 1923. gadā un varēja nākt klajā
tanī pat gadā, bet aizturēta aiz sajūtas, kas attēlota Dag-
das romāna ievada piezīmēs.
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ZELTA SIETIŅŠ

Bērnu dzeju rinda sākās ar «Zelta sietiņu» — gluži
netīši un negaidot man pašam. Pašlaik biju dziļi iegrimis

traģēdijas «Spēlēju, dancoju» darbā1
un stipri aizņemts

un nopūlējies; vajadzēja ļoti steigties un līdz zināmam

laikam paveikt nolikto tiesu, te piepeši ienāca prātā do-

mas, kam nebij ne mazākā sakara ar nupat darāmo darbu

un kuras varēja to tikai traucēt: ieskanējās jautras bēr-

nības skaņas drūmajās mākslenieka liktens cīņās. Bet

jautrās skaņas nebij atvairāmas, uzmācīgās domas nelaida

vaļā, un nevarēja no viņām izbēgt citādi, kā vien viņas

uzzīmējot. Par divām dienām bija uzrakstītas «Zelta sie-

tiņa» dzejas
2
,

un bij jāsteidzas viņas salikt grāmatiņā un

nosūtīt draugam A. Gulbim klajā laišanai, lai, aiztekot

uz jauno paaudzi, dotu mieru man citam darbam. Kad es

tagad atceros «Z. s.» vēsturi, tad nāk prātā, ka ierosinā-

jums uz sacerēšanu varbūt tomēr ir bijis un nācis no ārie-

nes, jo grāmatiņa dāvāta R. kluba3 bērnu nodaļai, un lai-

kam tanī brīdī man būs atnākusi ziņa par bērnu nodaļas
dibināšanu. Bet apziņā man gan toreiz nebij šāds sakars.

Varbūt ir arī dziļāks un iekšējs sakars starp darāmo

lielāko darbu, traģēdiju, un vieglo bērnu dzeju: dziļāki
daba varbūt pretojās tā pret traģēdijas drūmumu un pe-

simismu, izteikdama ne domās, bet gleznās, ka dzīvei

pašā pamatā ir tomēr gaiša nākotnes un bērnības sajūta.
Daba jau domā ne domās, bet gleznās.

«Zelta sietiņš» iznāca pirmizdevumā ar Jaunsudrabiņa

zīmīgu vāka zīmējumu; gada skaitlis nav minēts4
.

Šis iz-

devums ir nepārgrozīts, tikai pašās beigās pielikts mazs

dzejolīts 5
.

Kā netīši nāca «Z. s.», tā viņš netīši iekaroja
daudz mazas sirsniņas; izdevums tika atkārtots6

.
«Z. sie-

tiņš» pieveda man mazo draugu pulku, kurš ierosināja

uz jaunu bērnu dzeju sacerēšanu: sekoja vēl trīs bērnu

dzeju grāmatas7
,

kurās pa daļai izlietoti veci materiāli no

līdzīgām agrāku gadu grāmatām
8
.

«Zelta sietiņš» ir arī vēl trimdas grāmata, sacerēta

Castagnol'ā. Trīs vēlākās ir visas sacerētas jau dzimtenē.

Dzimteni atkaroja atpakaļ tagad jau vecā paaudze ar

ieročiem un sagatavoja pērkli jaunai paaudzei — jaunai

paaudzei pērklis jāizdaiļo un jāiekaro jauno dzimteni

gara ieročiem mazajās rokās.
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PUĶU LODZIŅŠ

Dzejoļi sacerēti Torņakalnā, Rīgā, 1920.—1922. g.

un klajā izlaisti 1924. g. ziemā — Valtera un Rapas ap-

gādienā. Izdevums grezns, ar mūsu slavenā jaunā vir-

ziena gleznotāja Nikolaja Strunkes ilustrācijām un krā-

sainu vāka zīmējumu; klāt pieliktas sešas gleznas krāsu

reprodukcijās. Ilustratīvā daļa pagatavota ārzemēs, kas

prasīja daudz laika, divus gadus.
Liela daļa dzejoļu bija agrāk iespiesti dažādos laik-

rakstos un žurnālos, un citos izdevumos.1

Maniem lasītājiem jādod daži komentāri: «čigānu skai-

tīšana» dibinājās uz manu čigānu valodas prašanu, cik

es tās ieguvu satiksmē ar klejojošiem čigānu bariem un

no mātes un tēva atstāstījumiem; šie čigānu valodas

skaitļi rāda, ka viņa pieder pie t. s. āriešu valodām, kuru

grupā ietilpst arī latviešu valoda; ar to es neesmu vēl

teicis, ka visas valodas ceļas no mūsējās un ka čigāni ir

aizmaskojušies tautieši.

Vairākos dzejoļos atradīs tautas motīvus2
— es domāju,

tautas mantas būtu izlietojamas un tālāk attīstāmas arī

šinī laukā.

Mīļiem maziem lasītājiem vēl lai ir teikts, ka sludi-

nājums par nozudušo inci ir patiess notikums un incis

tā tika atrasts un dzīvo vēl tagad.

VASARAS PRINCĪŠI UN PRINCĪTES

Grāmatiņas dzejoļi sacerēti ari Torņakalnā 1923. un

1924. gados un parādījušies klajā dažādos laikrakstos un

žurnālos, visvairāk «Jaunības Tekās» un «Jaunākās Zi-

ņās». Grāmatiņā dzejoļi izdoti no A. Jesena, pazīstamā
jaunības drauga un «Jaunības Teku» izdevēja, ziemsvēt-

kos 1924. g. Vāku zīmējis A. Kronenbergs, pazīstamais
bērnu grāmatu ilustrētājs. Vāks iespiests vairākās krāsās.

Šinī izdevumā teksts nepārgrozīts, bet pievienots
viens dzejolis «Vasaras princīši — saules brālīši», kurš

bij nodomāts šai grāmatiņai ari pirmā izdevumā, bet tur

neatradis vietu.
1

Latviešu tautas motīvi
2 «Vasaras princīšos» izlietoti vēl

konsekventāk; piegriezta sevišķa vērība arī lietaviešu
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motīviem, un laikrakstos un žurnālos nodrukātiem dzejo-

ļiem pievienotas par to piezīmes.

Dzejols «Meita un saule» ir tulkojums no serbu tau-

tas dziesmas, kura mani pārsteidza ar savu skaistumu.

Lai man atļauts arī šinī vietā griezt vērību uz serbu

tautas dziesmu ritumu — piecu pēdu horeju; šis ritums

ir valdošs ne vien garajās episkās dziesmās, bet arī īsa-

jās liriskās; tātad episkais pants var arī saskanēt ar

lirisko.

Labprāt vēl teiktu kādu vārdu par dažiem bērnu lite-

ratūras jautājumiem un principiem, kas man gadījušies

dzejas ceļā, bet te nav tam vietas. Vārds še un dzeja ne

principiem, bet «princīšiem».

LELLĪTE LOLĪTE

Lellītes Lolītes dzīve un traģiskais gals piedzīvoti un

aprakstīti Torņakalnā 1924. g.; grāmatiņu izdeva tanī pat

gadā uz ziemassvētkiem A. Jesens savā bērnu grāmatu

sērijā «Mazajiem lasītājiem». Pirmajam izdevumam vāku

zīmējis un grāmatiņu bagātīgi ilustrējis zīmētājs A. Kro-

nenbergs; vāks krāsains. Atsevišķi dzejoļi bija agrāk

iespiesti dažādos laikrakstos.

Lellītes Lolītes dzīve un gals nepalika bez iespaida
vismaz uz pašu sacerētāju: viņš sāka aprakstīt arī savu

dzīvi, kaut gan vēl nelaikā, bez pienācīgā gala, un sauk-

sies apraksts par «Saules gadiem».
1

PUTNIŅŠ UZ ZARA

kā bērnu grāmata tika izdota 1925. gadā A. Jesena bērnu

grāmatu sērijā «Mazajiem lasītājiem», Nr. 35. Grāmatā

uzņemti dzejoļi, kuri parādījušies tikai 1925. gadā, pa

lielākai daļai «Jaunības Tekās» un «Mazajās Jaunības

Tekās». Sacerēti dzejoļi visi Torņakalnā. Ilustrējis izde-

vumu A. Kronenbergs. Daži dzejoļi, kuri bija nākuši klajā
citos laikrakstos, bija tur ilustrēti tikuši no citiem māksle-

niekiem — piem., ziemsvētku pasaku «Rudais, baltais un

zaļais» bija pušķojis zīmējumiem S. Vidbergs. Dzejolis
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parādījies «Jaunākās Ziņās». «Jaungada pasaka» pirmo-
reiz iespiesta «Sociāldemokrātā»; «Sargu priede» 1 K. Frein-

berga antoloģiskā žurnālā jaunai dzejai «Līra».

Krājums «Putniņš uz zara» sadalīts divās daļās: «ma-

zajiem bērniem» un «lielajiem bērniem», lai būtu piemē-
rots abiem augumiem; lielākā daļa dzejoļu bija gan

iespiesti «Mazajās Jaunības Tekās». «Mazajiem bērniem»

nodomāti trīsdesmit dzejoļi, «lielajiem» drusku vairāk par

pusi
2

,
toties tie garāki. Bērnu vecākai paaudzei vairāk

piemērots balādes un stāsta veids; balādes temati ņemti

pa lielai daļai no mūsu tautas gara mantām, bet ir arī

dažas ieskaņas no svešām tautām, piem., no grieķu pa-

saules. Kā vienmēr, vairāki leišu temati.

Starp balādēm ir arī viena, kas runā pretī tautas mo-

tīviem, kuri vienmēr tik sirsnīgi un mīļi piemin kumeliņu

un cildina to kā «staltoni», ja ne varoni. Še turpretī «Ku-

meliņa nākotnē» ir tēlots šis staltonis kā nožēlojams ra-

dījums, kura nākotne ir tik drūma un draudoša. Ko teiks

laucenieku bērni? Pilsētnieku bērni gan vairāk sapratīs,
ka kumeliņam nav nākotnes, jo tie redz ikdien uzvaro-

šos automobiļus. Bet nožēlot nožēlos gan visi kumeliņu,
kurš bija kā māju draugs, ar kuru varēja saprasties un

kopā strādāt. Kas var sarunāties ar automobīļu? Bet Zolā

romānā mašīnists sarunājas ar savu lokomotīvu, nez vai

šoferi neatrod arī tuvākas personiskas attiecības ar sa-

vām mašīnām? Vai cilvēks nepadara visu cilvēcisku un

dzīvu, arī nedzīvo?

SAULES GADI

nāca klajā 1925. gadā «Jaunības Teku» janvāra, februāra,

marta un aprīļa burtnīcās. Rakstīti «Saules gadi» ir Torņa-
kalnā. Pirmā dziesma sākta 2. novembrī 1924. g. un tur-

pināta 3., 10., 15., 18., 19., 20., 21., 24. un 29. novembra

dienās.1 Otrā dziesma sākta 26. decembrī2 1924. g. un tur-

pināta 28. decembrī un 7., 8., 10., 11. janvārī
3 1925. g. Par

trešo un ceturto dziesmu nav datu.4 Pirmie plāni par «Sau-

les gadiem» attiecas uz 22. septembri 1922. gadu. Pirms

tam bija gan domas par bērnības gadu atmiņām, bet tad

atmiņas bija domātas tikai prozaiskā veidā, kā tas jau

parasts. «Saules gadi», kā tie še iespiesti, atkāpjas pilnīgi
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no parastā veida un grib dot ko citu nekā epizodes no

bērnības gadiem vai plašu bērnības aprakstu. Bērnība še

top ņemta kā viela, kura apstrādāta dzejiskā formā. Va-

rēja šo vielu ieliet idilles formā, jo te būtu zināms tālums

no sabiedrības, zināma mākslas radīta parādība, cilvēki

pirmatnējā mierā un laimē.

Bet idille tomēr būtu piemērotāka vairāk epizodēm,

neaptvertu dzīves arī viena posma visumu un, galve-
nais, nepieļautu nekādas katastrofas tēlošanu. Turpretī,

pēc mana uzskata, bērnība nav idille, nav arī epizode

dzīvē, bet vesels posms un tai ziņā arī svarīgākais posms,

ka viņā kā dīglī ietverta visa cilvēka tālākā nākotne ar

tās lūzumiem un katastrofām. Ar katastrofu ari beidzas

katra bērnība pati.

Epa forma šinī darbā man likās arī teorētiski iespē-

jama tādēļ, ka tas atbilst galvenam šīs formas prasībām:
vielas svarīgums, jo tā dīglis nākotnei; pilna pasauls aina

un liela aina, jo bērnu pasaule ir gluži atsevišķa pasaule,
kas noslēgta sevī un sveša un maz pieejama pieaugu-

šajiem. Tālāk — bērnība rāda ari cīņu starp gribas vir-

zieniem: bērnu pašu vidū un bērniem pret pieaugušiem;
tad cīņu pret dabas pretekļiem, dabas noslēpumu; beigās

pret likteni, kas samaļ bērnības laimīgo pasauli, jo bēr-

nībai fatāli jābeidzas un «visam daiļam būs bojā iet»
5
,

kad visu «pastāvošo pasauli» lauž tuvojošās pubertāte
kā kas briesmīgs un nesaprotams, kā liktens. Paliek tikai

ilgas palikt ilgāk bērnībā un pēc atkal tapt par bērniem;

mērķis novirzās aiz mums, ne cerība, bet neatgriežams

zaudējums, un kā vienīgais glābiņš: tikt par bērniem

citādā veidā un citā atmosfērā.

Tā radās doma rakstīt savu bērnību kā epu. Tur ne-

būtu ticis uzsvērts šis liktens un šī gaita kā kas indivi-

duāls un kā gadījums, bet vairāk svara būtu pielikts do-

mai par katru bērnības liktenīgo sākumu un galu. Nebija

viegli iedzīvoties citā, atsevišķā dzīvē, kura tikusi varbūt

mehāniski pārāk tāla, bet jūtās pārāk tuva, lai to varētu

objektīvi, ar aukstu prātu, tēlot. Un, kad nu vēl pienāca

ārēji traucēkļi, kad vajadzēja gatavot visu gadu cauri

šo kopoto rakstu izdevumu, tad «bērnības epus» apstājās
ritēt. Kad atkal būs laiks atgriezties pie iesāktā darba?

Kas to zina? Ir tik daudz prasību pret dzīvi, un dzīve ir

tik īsa. Kad vēl šīs prasības būtu — ars, māksla, bet cik

daudzām tad ir daļa ar mākslu? Un nu vēl arī ars longa,

un atkal vita brevis6
.
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«Saules gadi» ir palicis fragments, bet ir cerības to

nobeigt.

Mana biogrāfija, kura ari ir viena no prasībām pret
manu dzīvi, šo «bērnības epu» sevī neietilpinās, — ma-

nas individuālās bērnības atmiņas gluži nopietnā prozā,
bez kādiem blakus nolūkiem ievadīs manu biogrāfiju —

protams, ja es tiktāl tikšu, ja rakstīšu «mēness gadus»
un «zvaigžņu gadus», kā sludina «bērnības epus», un ja
neatnāk varbūt vēl agrāk un bez rakstīšanas «aizsaul —

gadi».

MŪZA MĀJĀS

ir sveicienu un prologu kopums no dažādiem laikiem;
viens sveiciens uzglabājies pat vēl no pirmās trimdas 1

.

Daļa šo dzeju rakstīta Castagnol'ā, tikpat liela daļa jau
še, dzimtenē. «Mūza mājās» tika izdota grāmatā A. Gulbja
Universālā bibliotēkā kā Nr. 244/45 1923. g. Ta-

gad izdevums ir papildināts ar pēdējo gadu prologiem
un personiska rakstura dzejoļiem, kuri sakopoti atsevišķā,

grāmatas otrā daļā. Pārbraucot no ārzemēm, sakari, i sa-

biedriskie, i personiskie, ar mīļajām dzimtenes

dvēselēm tika nesamērojami plašāki un dzīvāki; viss

šķetinājās gan personiskā satiksmē, bet dzeja kā līdzeklis

domu un jūtu izmaiņai un psihiskām attiecībām tikai vēl

izauga kuplāk. Maza tiesa no tā visa atspoguļojas šinī

dzejas grāmatā; arī tas, kas domāts gluži personiski, to-

mēr aizsniedzas uz kopumu. Modernā tehnika taisa stip-
rākās saites ne viengabalainas, bet no daudzām mazām

daļām. Tūkstots vissīkākās zīda stīdziņas — katra sa-

raujama, uzpūšot dzestru dvašu vien, — kopā tomēr ir

tā stiprā saite, kas tura pie dzimtenes un kas nav pār-
cērtama ne ar nāves ieroci.

MANI VĀCU DZEJOĻI

rakstīti gandrīz visi agrākos gados. No jaunības laikiem

man reti kas būs uzglabājies, un tas pats man šobrīd nav

sasniedzams. Otrs posms vācu valodā sacerētiem dzejo-



544

ļiem bija daudz vēlāk, manos cietuma gados. Tad bija
ārēji apstākļi, kas spieda piegriezties vācu valodai: visi

raksti, kas izgāja no cietuma sienām, tika stingri cenzēti.

Un latviskie raksti cenzūrā vienmēr aizkavējās, kamēr

vāciskie gāja ašāk cauri caur strojām. Tā mēs ar Aspa-
ziju sākām sarakstīties vāciski, arī dzejoļi izteicās vācu

valodā.

No cietuma laika vāciskiem dzejoļiem man šo bridi

nav nekas sadabonams; tie atrodas Lugānā un tikai vēlāk

varēs nākt klajā. Bet vecā kladē1
, starp latviešu dzejoļiem

no «Tālo noskaņu» un agrāka laika, atradu kādus piecpa-
dsmit vāciskus. Viens no tiem bija pat apzīmēts ar da-

tumu 3.10.1897. g., un citi būs sacerēti apmēram tanīs

pat gados. Pēc satura spriežot, tie attiecas uz laiku pēc
cietuma un pēc trimdas; varbūt dažs arī būs radies Jel-

gavas laikā.

Vēlākos gados reti kad vairs gadās kāds dzejolīts
vācu valodā; ja ir, tad gan tikai tulkojumi. Arī krieviski

un itāliski nekas negadās, visu pārņēmusi vienīgā latviešu

valoda un valda kā vienvaldniece arī šinīs tik republikā-
niskos laikos.

Pašā pēdējā laikā tiku pamudināts uz savu latvisko

dzeju tulkošanu vāciski, kad bija jāizlaiž latviešu liriķu

grāmata vācu valodā: «Lettische Lyrik»
2
.

Tad ari A. Gul-

bis projektēja izdot atsevišķu manu dzeju krājumu vā-

ciski; 1923. gadā tiku pie tā diezgan daudz strādājis. No

šiem vāciskiem dzejoļiem neviens še netiek ievietots.

Turpretim tiek še uzņemtas desmit latviešu tautas

dziesmas vācu tulkojumā
3
; tulkojumi rakstīti emigrācijā,

pirmā gadā; daļa no tautas dziesmām tulkota svinīgam

gadījumam — emigrantu sarīkotam muzikāli-literā-

riskam vakaram par labu trūcīgiem emigrantiem 1906.

gadā. Man vēl ir uzglabājusies šī vakara programma:

«Programm des im Rigiblick stattfindenden lettischen

musikalisch-literarischen Abends». Vakarā tika dziedātas

vāciski tulkotās latviešu tautas dziesmas, tika deklamē-

tas vāciski tulkotās latviešu dzejnieku dzejas, tika no

latviešu runātājiem vācu valodā attēlota latviešu 1905.

gada revolūcija un jauniesākusies kontrrevolūcija ar sa-

vām šausmīgām sodu ekspedīcijām. Runāja ari šveiciešu

vācu runātāji: populārais Pflūggers un pazīstamais pe-

dagogs un dzejnieks šveicietis Roberts Zeidels; tika

deklamētas vācu brīvības dzejas, un vācu strādnieku ko-

ris dziedāja savas dziesmas. Tas bija īsts tautu brālības
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vakars; piedalījās arī daudz cittautiešu emigrantu. Lat-

vieši propagandēja emigrācijā savu mūziku un dzeju

revolūcijas laikā, kad dzimtenē par līdzīgu propagandu

nebija ne runas.

Otra daļa tautas dziesmu tulkota arī vēl trimdas laikā.

Tautas dziesma par lāču bērniem tulkota uz kāda lat-

viešu skolotāja (ja atmiņa mani neviļ — Jirgensa) pamu-

dinājumu, — šveiciešu berniešu bērni, kurus viņš mā-

cīja, bija to lūguši pēc dziesmas par lāču bērniem, jo
berniešos lāči ir ļoti populāri — lācis ir arī Bernes pilsē-
tas ģerbonī, un Bernē ir slavenā lāču ala, kur vēl tagad
uztura vairākus lāčus. Šai lāču uzturēšanai bernieši dod

lielas dāvanas, tā ka lāči skaitās par Bernes bagātākiem

pilsoņiem. — Latviešu dziesmu par lāča bērniem dzied

vēl tagad berniešu bērni.

HUMORS

ieņem ļoti lielu vietu visā manā rakstniecības darbībā,

sevišķi viņas pirmajos posmos. Jau manos jaunības dze-

joļos parādās humors; un, ja arī paši pirmie dzejoļi, kā-

dus vēl atceros no pamatskolas Grīvā, nav humoristiski,

tad jau ģimnāzijā, Rīgā, liela daļa dzejoļu, varbūt pat

lielākā, ir pilni zobgalības, asprātības un zināmas skepses,
un kritikas.

Pirmie iespaidi un paraugi, kas veicināja šo nosvēr-

šanos uz humora un sevišķi satīras pusi, nāk laikam no

mūsu latviešu, leišu un baltkrievu tautas dziesmām. Mūsu

tautas dziesmas, kuru tik daudz zināja un kuras tik bieži

minēja mana māte gandrīz katrā dzīves gadījumā, —

mūsu tautas dziesmas mēdz bieži aplūkot parādības ar

humoru arī tad, kad šīs parādības ir itin nopietnas.
No lietaviešu tautas dziesmām man bērnībā nāca liela

bagātība no Marčuļa, un dziesmu starpā bija daudz ne-

bēdīgi un pārgalvīgi jautru übagu dziesmu; dažas tiku

uzrakstījis vēlāk no atmiņas, ģimnāzijas gados, un pāris

pēcāk tika ievietotas dažādos kalendāros un ir uzņemtas

arī «Nemierīgā sirdī». — Ģimnāzijas gados kopā dzīvoju

pansijā ar kādu lietavieti, manu mīļo draugu Leonu Da-

ra škeviču, kurš vēlāk tika par psihiatru. Viņš ļoti mīlēja

savas leišu tautas dziesmas un viņu oriģinelo humoru.

Tēva muižās bieži bija kalpi baltkrievi; no tiem mā-

cījos viņu elēģiskās tautas dziesmas un asprātīgās, elē-
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ģiski satīriskās paruņas un pieruņas. Apspiestām tautām

ir tik savāds — pazemīgs, bet tomēr satīrisks uzskats

par sevi un kungiem; tāds sērīgs un naivs humors, uz

kuru nespēj ļaunoties ij ļaunākais kungs. Dziesmiņa par

trim brāļiem Vasiļiem un baltkrievu dūdu-mierinātāju
man bija palikusi prātā vēl līdz šim un iezagusies manās

bērnības atmiņās «Saules gados». Daudz vēlāk, jau trimdā

ārzemēs, biju saticies un ātri iedraudzējies ar kādu balt-

krievu kā ar vecu paziņu.

Bet satīriskā dzīsliņa manī nāk no mana tēva, kuram

raksturā esmu daudzkārt līdzīgs. Viņš bija visu sasniedzis

ar savu spēku, sīvā cīņā pret zemi un zemes kungiem,
un bija nodibinājis sev oriģinālu pasaules uzskatu, kas

prata novērtēt cilvēkus un apkārtni pēc viņu īstās vēr-

tības: — iznākums bija, ka viņš varēja par visu smieties,

visvairāk par kungiem, laicīgiem un garīgiem. Bet vecais

liberālais mācītājs Svensons bija viņa draugs. Tēvs prata
novērtēt ij idejas, ij cilvēkus un nebija vienpusīgs.

Tautas jokus, dažādus humoristiskus nostāstus par

kungiem, čigāniem, mācītājiem, vagariem un kalpiem,
un visādiem ļaudīm — tautas anekdotes — tās atkal prata

nepārspējami atstāstīt mans krusttēvs Apsāns, muižturis.

Mans tēvs tādas anekdotes nezināja un nestāstīja; viņš

bija vairāk satīriķis un garzobis, kurš prata cilvēkus, tiem

gluži nemanot, smalkā veidā caur zobiem izvalkāt šurpu
turpu. Bet savu draugu Apsānu viņš klausījās ļoti lab-

prāt; kad Apsāns atbrauca pie mums ciemā — kas gan
notika diezgan reti, jo mūsu muižas bij attālu viena no

otras, — tad visi, arī mēs, bērni, salasījāmies ap krust-

tēvu, kurš varēja stāstīt bez apstājas dienām cauri stās-

tus, vienu par otru pievilcīgākus. Žēl, ka no šīm bagā-
tām mantām nekas nav palicis pāri. Tikai retas tautas

anekdotes atcerējos un uzņēmu vēlāk «Mazos Dunduros».

Humora uzņemšanai tā es biju no visām pusēm labi

sagatavots un ģimnāzijas gados tad interesējos arī daudz

par humoristiem, sevišķi klasiskiem. Kaut gan Homērs

un liriķi un traģiķi — šie gan vairāk tulkojumos — man

bija vistuvāki, tomēr ļoti iemīļoju Marciālu un Lukiānu,

vēlāk Teofrastu. Epigramma, sevišķi ar satīrisku nokrāsu,

palika man no tiem laikiem kā viena no visvairāk lieto-

tām formām. Gandrīz visās manās dzeju grāmatās vēlāk

ielaužas arī epigrammas.
No tēva mantotais un pēcāk pusneapzinīgi izkoptais

satīriskais elements manā raksturā ir manā dzīvē bijis ne
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labi kratītu mēru, bet bijis stiprākais pretsvars arī liris-

kajam elementam manā raksturā. Abu maisījums ar tēva

holērisko dabu būs ievirzījis dramatismā raksturu ar dau-

dzējādām dziņām.

Pēc pirmiem māju un skolas iespaidiem universitātes

gados Pēterpils brīvais un plašais miljonu pilsētas gars

pārnesa savā atmosfērā. Humora paraugi še bija progre-

sīvie krievu rakstnieki, pirmā kārtā Ščedrins-Saltikovs,

asais, nesaudzīgais krievu cariskās dzīves graizītājs, kurš

man bija pēc dabas vistuvāks; viņam līdzās maigākais
Antons Čehovs, lielais krievu novelists un vēlāk drama-

tiķis, kurš tanīs gados bija vēl plaši pazīstams humo-

rists — Čehonte un rakstīja bieži Pēterpils humoristiskos

žurnālos. Gogols gan man ļoti patika, bet tomēr atstāja
mazāku iespaidu — viņa episkais stils man nebija tik

tuvs; tad jau man bij draugi vairāk Puškins un asais Ļer-
montovs.

Līdzās krieviem vērība piegriezās ar sevišķu intensi-

vitāti angļu humoram, kur mani mīluļi tika Dikenss un

amerikānietis Marks Tvens. Pie angļu humoristiem laikam

biju ticis, nākot no Bairona, Šellija un Bernsa, no kuriem

abi pirmie mani aizrāva ar neatvairāmu varu; Šellija
spēks un smalkums mani vēl tagad apbur. Dikensu un

Marku Tvenu daudz tulkojām toreiz; es biju iedomājies
manus iemīļotos Dikensa «Pikviķiešus» darīt pieejamus
arī latviešu publikai un sāku «Dienas Lapā» savā redak-

cijas laikā pasniegt, tos feļetonā
1

,
bet tad lasītāji tik bargi

protestēja pret tādu viņiem nodarītu pārestību, ka aši vien

«Pikviķiešu» drukāšana bija jāpārtrauc. Latviešiem angļu
humors bija svešs, laikam vēl tagad «Pikviķu klubs» nav

tulkots; arī Marks Tvens tikai pēdējā laikā pamazām tiek

uzņemts mūsu literatūrā. Un es biju taisni iemīlējies šinī

mums svešajā angļu humorā; varbūt arī mans humors tā-

dēļ mums tik svešs. — «Mazajos Dunduros» sevišķi stipri
manāms angļu humora atskaņojums.

Franču humors man bija mazāk tuvs; labprāt lasīju
Klodu Tiljē un Labrijēru; visu Rablē nemaz nepazīstu, jo

fragmenti, ko lasīju, mani atbaidīja ar savu vienmuļīgo

rupjumu; Moljērs man bija mīļš, arī Lesāžs. Itālietis Džu-

zepe Džusti man iepatikās; pirmā grāmata, ko nopirku

Lugānā, bija Džusti; bet drīz vērība aizvērsās uz citu pusi.

Stiprāk un ilgāk mani ieinteresēja čeķis Neruda un vī-

nietis Pecls. Fricis Reiters neatstāja paliekošu iespaidu, un

547
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ar Vilhelmu Rābi iepazinos tikai daudz vēlāk. Toties Vil-

helms Bušs bija un palika man kā māju draugs, vēl tagad
lasu ar prieku viņu, Marku Tvenu un senos epigrammati-
ķus, arī Lesingu un Haugu.

Tā esmu pārstaigājis gandrīz visus humora laukus, un

pēc lielās un plašās skolas man vajadzēja īsti plaši dar-

boties kā humoristam, bet patiesībā manā darbībā humo-

ram bija maza telpa un vēl mazāki panākumi. Lielākā daļa
darbu aizgājusi sīkumos; rakstīta viena vien komēdija,
gan labi konstruēta, bet neiekonstruēta sabiedriskā

dzīvē. — Nodomāts bija liels komisks eps, bet laiks aizrā-

vis no tā projām.
Kad tagad atskatos, kādi bijuši cēloņi šai parādībai,

tad jāatgādina jau sacītais, ka mans humors palicis lat-

viešiem svešs. Bet pašu latviešu agrākais humors palicis
mums arī svešs, mēs taču esam attīstījušies, vismaz šinī

ziņā, prom no sevis pašiem ne sev par labu. Mūsu hu-

mors, sevišķi tautas dziesmās, ir asi uztverošs un dziļš, un

tomēr maigs — šīs īpašības tagad nav vairs mums rakstu-

rīgas, sveši iespaidi visas trīs aizēnojuši; dzīve aizbērusi

dziļumu un notrulinājusi maigumu. Bet man liekas, ir

iespējama, pat nojaužama atmošanās, tikai, protams, ne

speciālistos, kuri, ja iet atpakaļ, tad uz alunānismu visļau-
nākā nozīmē. Bet es jau minēju, ka angļu humoru sāk pa-

mazām pie mums pielaist un ciest. Varbūt.

Pēdējā laikā šad tad man vēl ir gadījušās domas par

kādiem humora uzņēmumiem; gribēju rakstīt kādu komē-

diju, bija runa par «Valiti», bija arī citi projekti, bet —

vai ir taisnība Horācijam, ka grūti nerakstīt satīras? Viņa
laiks bija gan samaitāts un prasījās pēc satīras, bet bija
tomēr liels laiks, — mūsu laikam to neviens nevarēs pār-
mest; grūti par tādu sīku vielu rakstīt satīru.

Viens no maniem neizvestiem projektiem bija — sala-

sīt visas manas izkaisītās epigrammas kopā atsevišķā grā-
matā, kur šo masu varētu apformēt pēc vēsturiskiem un

vielas momentiem.

Par manu humoru ir rakstījis laikam tikai Antons Bir-

kerts; cik tagad varu atcerēties, bija rakstiņš par to kādā

Liepājas kalendāri, kad es biju vēl Castagnol'ā, apmēram

ap 1910. gadu.
2

Lai man ļauts, kad runāju par epigrammām, aizrādīt

beigās, ka mums vēl tagad ir skaists epigrammatiķis —

Zvārguļu Edvards, tikai mēs par maz par viņu zinām un

minam.
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MAZIE DUNDURI

iznāca klajā 1888. gada pašā sākumā. 1
Grāmatiņa saucās

«Mazie Dunduri», I. pundurs; ar moto no Marciāla epi-

grammām; drukāta tā bija pie M. Jakobsona, Vēverielā

Nr. 5. Cenzūras piezīme bija: Дозволено цензурою —

Рига, 5-го января 1888-гог.

Sacerēta «dunduru» grāmatiņa ir 1887. g. beigās;

priekšvārds ar V. Buša moto ir apzīmēts: Pēteros, ziemas

mēn. 20. d. 1887. g. Sacerēti «Mazie Dunduri» ir kopīgi no

P. Stučkas un manis (nepareiza ir mūsu lomu sadalīšana

J. Misiņa bibliogrāfijā
2
,
kur teikts, ka dzejoļi ir no Raiņa,

proza no Stučkas). Lielāko daļu rakstiņu var vēl noteikt

pēc piederības vienam vai otram sacerētājam, bet viena

daļa paliek nenoteikta vismaz šinī izdevumā, kuru izlai-

žot man nebija iespējams sazināties ar otro autoru. — Bet

ir arī vairāki artiķeļi, kuri nav pieskaitāmi ne vienam, ne

otram, bet ir kopēji rakstīti, vismaz koncipēti.
Šinī izdevumā uzņemti tikai tie raksti, kuri man likās

nešaubāmi mans piederums; atlikti arī tie, kuri man likās

cēlušies kopdarbībā. Tā «Mazie Dunduri» parādās še ne

vairs pirmatnējā veidā; un, reiz jau zuda agrākais kop-
iespaids, tad nebija arī iemesla uzturēt agrāko iekārto-

jumu, kurš tam bija piemērots. Tādēļ sakārtoju atlikušo

materiālu pēc dzejas un prozas veidiem. Ja būs sajūtams
vēlējums redzēt grāmatiņu pilnīgu viņas pirmatnējā formā

un nebūs šķēršļu, varbūt viņa arī tā parādīsies; vēsturiska

interese gan būtu.

Bet, ja arī būtu atjaunots pirmā izdevuma iespiestais
veids, tad tā tomēr vēl nebūtu «Mazo Dunduru» grāma-

tiņa, kā tā bija domāta un iesniegta cenzūrai. Cenzors bija
tik neganti izpludinājis sarkano tinti pa mazo brošūrīti, ka

no grāmatiņas bija atlikusi sveika tikai trešā daļa, pilnas
divas daļas bija izstrīpotas. Dažu ko lūkojām glābt tādā

veidā, ka nodevām cenzēto eksemplāru Fr. Bergmanim,
lai tas strīpoto uzņemtu «Dienas Lapā»; bet arī šim mēģi-

nājumam bija maz panākumu, jo nežēlīgais sarkanais zī-

muls strādāja ļoti nopietni iznīcības darbu. Tagad, šķirstot
vecos «Dienas Lapas» gada gājumus, uzgāju gan daudzus

pārdiukājumus no «Maziem Dunduriem», bet tikai pāris

strīpoto. Tos tad ievietoju šinī izdevumā, piem., «No ga-

lējas Malienas».

Še ievietoju ari vienu «M. Dunduros» neuzņemtu senu

tautas anekdoti «Kurš māk labāk melot?». Man tā intere-
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santa tanī ziņā, ka, pēc rokraksta spriežot, ir rakstīta loti

agrā laikā, varbūt pat manos ģimnāzijas gados, un rāda,
ka jau toreiz biju gatavojies uz tautas anekdotu krāšanu,
ko daudz vēlāk pa daļai izvedu «M. Dunduros», t. i., jau
studenta gados.

Mūsu cienītais psihologs un tautas gara mantu jauns
krājējs P. Birkerts šogad izlaida mazu, bet ļoti interesantu

grāmatiņu, kurā sakrājis vairāk simtu latviešu tautas

anekdotu. Tas ir jauns, pie mums vēl nepiekopts folklora

krāšanas veids; uz grāmatiņu griežama nopietna vērība

tiklab no zinātnieku, kā arī vispār lasītāju puses, jo šie

mūsu tautas nostāsti lasās kā pievilcīgākās anekdotes.

Autors priekšvārdā aizrāda uz manu mēģinājumu «Mazos

Dunduros» krāt tautas anekdotes, un man še jāaizrāda
ne vien uz augšējās rindiņās minēto, bet arī uz maniem

plāniem studenta gados un daudz vēlāk — jau Castagno-
la's trimdā — izdot līdzīgu krājumu, kāds nu parādījies no

P. Birkerta. Man bija liels prieks, ka nu neaiziet postā
viens veids no mūsu tautas gara mantām un arī ka mani

agrie nodomi par tādu krājumu nav bijuši aplami.
Lai man ir atļauts še atgādināt, ka vēl tautā stāsta da-

žādas senlaiku anekdotes par kungiem, vagariem, čigā-
niem un mācītājiem; bet jau retāk un retāk gadās tādu

anekdotu labi atstāstītāji. Man bija gadījums trimdā,

Šveicē, kādā Bernes emigrantu sapulcē dzirdēt ļoti daiļru-

nīgu anekdotu atstāstītāju par seniem mācītājiem; mēs,

visi klausītāji, locījāmies no smiekliem. Bet uzrakstīti šie

nostāsti netika, kaut gan toreiz daudzi apņēmās to darīt.

Varbūt jel šīs rindiņas pamudinātu kādu glābt šo skaisto

tautas mantu. —

Citas tautas gan prot ļoti cienīt savas folkloru anekdo-

tes; daudz tiku lasījis, sevišķi «Jūddische Witze», kas arī

nav nekas cits kā vecas tautas gara mantas. Daudzas no

Bokačo anekdotēm ir folklors. Es nešaubos, ka anekdotes

peršu «tūkstots un vienā naktī» ir arī viņu tautas

manta. — Dažas mūsu tautas anekdotes ir ietikušas mūsu

pasaku un teiku krājumos un tā glābušās no iznīcības.

«Mazajos Dunduros» ir noskaņas ne vien no šī tautas

humora; stipri dzirdami Marka Tvena amerikāniskie

smiekli, sevišķi t. s. otrajā redaktorā. Ne velti abi sace-

rētāji tika drīz vien ij par pirmiem redaktoriem, neaiz-

mirsdami arī tad tipisko «otrā redaktora» figūru. Vilhelma

Buša jautrais sejs parādās paša priekšvārda pašā priekš-

galā; Bušam gan nekad nebūtu ienācis prātā, ka viņa
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vārds būs kādreiz jānoslēpj aiz W. burta — cenzūras po-

litikas dēļ. Bet tanī laikā svētulīgais Bušs (latv. grāmat-

izdevējs arī) bija persona, kuru apsargāja cenzors ar sar-

kanu zīmuli. —

Pat senie grieķi un romieši bija celti augšā, lai nāktu

par ceļa vadoņiem latviešu topošam jaunajam humoram.

Lukiānam un Marciālam bija ierādīta goda vieta «M. Dun-

duros». Ideja bija toreiz tiešām: kopot visus humorus, laist

klajā brīvi pēc Herdera jaunas Stimmen der Volker, tikai

ne m Liedern, bet m Humoren, «tautas balsis ne dziesmās,

bet smieklos». Un fantāzija bij, ka mūsu tautas humors

visu tautu humora vidū celsies uz jaunu brīvu lidojumu.
Tās divas daļas cenzūras izkauto dunduru būtu gaišāk

parādījušas šo domāto ideju.
«Mazo Dunduru» humora grāmatā varbūt dažam labam

būs savādi izlicies sastapt tik daudz skaidras lirikas un

vēl tulkotās. Man tas tagad tik pierāda, kāds neparasts uz-

skats man toreiz bija uz humoru, kura lidojums bij tik

tuvs poēzijai; humors man būs bijis pacelšanās pār ap-

kārtējo pasauli tanīs pašās sfērās, kurp laižas arī poēzija;
abi vēl nebūs bijuši galīgi nošķīrušies. Tik tagad īsti sāku

mācīties saprast, ka humors var būt ne vien debešķa, bet

arī zemiska rakstura.

Ap «Mazajiem Dunduriem». Šinī izdevumā

«Mazo Dunduru» tekstam pievienoju arī mazu nodaļu

«Ap Mazajiem Dunduriem», kur ievietotas kriti-

kas par grāmatiņu un polemikas, kādas tā toreiz sacēla

mūsu presē. «Mazo Dunduru» klajā nākšana toreiz

bija notikums, jo pirmo reizi parādījās satīrisks uzskats uz

mūsu pašu latviešu lietām; kamēr līdz tam visa satīra bija
vērsusies tikai pret vāciem un viņu kundzību. Diemžēl ne-

varu še ievietot pretinieku uzbrukumus «M. Dunduriem».

«Mazo Dunduru laika atskaņas» tiek arī pie-

slēgtas «Mazo Dunduru» grāmatai. Atskaņās ir uzņemts

tikai viens raksts, kurš parādījās «Dienas Lapā» tanī pat

gadā kā «M. Dunduri», bet nebija bijis rakstīts «Dundu-

riem». Stils šinī rakstā ir tas pats «M. D.» stils un atgādina
Marka Tvena figūru, pārceltu mūsu apstākļos. «Neapmie-
rinātais lasītājs» ir tipisks tam laikam, tikai idealizēts; tas

bija kā radīts «stāvošai figūrai», bet nav ticis vēlāk

izlietots.

«Neapmierinātais lasītājs» parakstījies par «Bezdarbi»,

kāds toreiz tiešām bija sacerētājs, jo augstskola bija nupat

nobeigta, bet nebija vēl iesākta darbība Viļņas apgabal-
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tiesā un pavaļas kādi pāris mēneši tika pavadīti Rīgā,

«Neapmierinātais lasītājs» varēja toreiz saukties ar lie-

lāku tiesību par «apmierinātu rakstītāju», kas tam vēlāk

vairs reti gadījies dzīvē.

Aizrādu, ka piezīmes zem teksta, kas rakstītas šim iz-

devumam, apzīmētas ar burtu R. Agrākā izdevuma piezī-
mes dažādi parakstītas.

APDZIEDĀŠANAS DZIESMAS

tika izlaistas klajā 1888. gadā1, vēlā rudenī; uz grāmatiņas
atzīmēts 1889. gads, Rīgā; drukāta tā Bisnieka un Šnei-

dersa drukātavā, Pauluči un Arķitektu ielu stūrī, Nr. 15.

Cenzūras piezīme saka: «Дозволено цензурою: Рига;

28 ноября 1888 г.»

J. Misiņa un Р. Ermaņa bibliogrāfija, kura ir tik ek-

sakta un pilnīga un pie kuras datiem arī es vienmēr esmu

pieturējies, daudzreiz nevarēdams nekur citur dabūt pa-
reizus datus, še ir pielaidusi drukas kļūdu un apdziedāša-
nas dziesmas nosaukusi par «apsveikšanas dziesmām». Tā

ir vienīgā kļūda, cik es, mazākais, atradis, un, ja man

kādreiz būtu jāpelna maize kā korektoram, tad es to no-

stādītu par savu labāko rekomendāciju: es atradis kļūdu

pat Misiņa bibliogrāfijā.

«Apdziedāšanas dziesmām» priekšvārdā teikts, ka tās

rakstītas Jasēnos, veļu laikā, 1888. gadā; kā dziesmu sa-

krājējs minēts «Jāns Jasēnu Plikšis». — Veļu laiks pēc

agrākās terminoloģijas bija oktobra mēnesis; novembris

bija zemlikas mēnesis; tagad tādi nosaukumi izliekas

svešādi, kaut gan lietavieši vēl tagad lieto savus senos

mēnešu vārdus.

Sacerētas tika apdziedāšanas dziesmas pa lielākai daļai

Vasiļevā un Jasmuižā, Latgalē, bet kāda daļa radusies arī

Rīgā, — visas tanī jautrajā pavaļas laikā, kad pēc univer-

sitātes beigšanas kādu pusgadu pavadīju tēva muižā un

ciemojos arī Rīgā. Tā laika jautrība un bezbēdība atspo-

guļojas gaiši grāmatiņā, par kuru jautrākas es laikam ne-

esmu vairs rakstījis. Dante gan saka, ka neesot lielāku

sāpju, atcerēties bēdās bijušu prieku, bet vai agrs prieks
kā tāļa saule nesilda arī • vēlās bēdās? Potifers saka par

jaunību: «Vai jaunās dienas nav tev iepriekšalga? Tas zelt'

un kristāltrauks ar ziediem piebērts.» 2
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Rīgā jautrā pulciņā būs radušies laikam arī tie pan-

tiņi, kuri parakstīti ar dažādiem burtiem kā ne mani. Burts

«W» un «W. J.» laikam apzīmēs Jāni Vidiņu, manu mīļu

studiju kolēģi Pēterpilī, vēlāk manu pastāvīgo līdzstrād-

nieku, «otro redaktoru», kad es biju «Dienas Lapā» pir-
mais redaktors. Ko apzīmē burti «B» un «B. W.», es vairs

nezinu, varbūt Birznieku Pēteri, tas tad būtu Stučka, vai

Bergmani?
Viegli ironiskais priekšvārds min dziesmas, kas vēstu-

lēs piesūtītas, bet par tādām vairs neko neatceros. Es at-

ceros turpretī citu ko: kā es pa Vasiļevas laukiem stai-

gāju un kā visur atradu pa mazam vieglam pantiņam, kā

no mātes pierunām ierosinājos un beigās braucu uz Rīgu

ar gatavu mazu grāmatiņu.
Arī to vēl atceros, ka aiznesu cenzoram, vecajam Ru-

pertam, savu manuskriptu un pēc ne visai ilga laika da-

būju to atpakaļ ar samērā ļoti maz strīpojumiem; — man

jau vēl bija prātā, ka no «Mazajiem Dunduriem» cenzors

bija atstājis sveiku tikai trešo daļu. Cenzors, kā no runas

varēju nomanīt, nebija nekā sapratis no apslēptās ironijas
un satīras un bija grāmatiņu noturējis par īstu tautas

dziesmu krājumu; cara pantiņi bija arī ieguvuši viņa pa-

tiku.

Man tad palicis atmiņā arī mans ceļojums pie izdevēja
Pētera Bērziņa Suvorova ielā, kur man par manuskriptu

solīja piecus rubļus. Tagad redzu, ka izdevējs grāmatiņā
nav minēts un ir piezīmēts tikai, ka tā iespiesta Bisnieka

drukātavā, — laikam tad būšu atdevis «apdziedamās dzies-

mas» Bisniekam par velti, jo maksāt viņš tā kā tā nemak-

sāja.

Tad tikai vēl atceros, ka, būdams jau Viļņā par

sekretāru, saņēmu no mājām paciņu ar desmit eksemplā-
riem «Apdziedāšanas dziesmām» un māsas vēstuli, kurā

viņa ļoti brīnījās, ka es sarakstījis un izdevis tādas dzies-

mas. Mājeniekiem nebija ne jausmas par manu dzejnieka

karjeru, no kuras toreiz tik ļoti kaunējos. Bet es, grāma-

tiņu saņemdams, ļoti raudāju, — par ko īsti? nezinu tagad
pateikt; laikam gan pirmo reizi apzinājos, ka esmu ticis

par dzejnieku, un instinktīvi paredzēju, ka tā ir liela ne-

laime, ka dzejniekam būt nozīmē nelaimīgam būt.

Jāmin, ka manas apdziedamās dziesmas vēl vienu reizi

atgādināja man par savu eksistenci — laikam gan nekad

nedzirdētā, nevarbūtīgā gadījumā — sakarā ar cara žan-

darmēriju! Kad pirmo reizi Paņevežā soc. demokrātu
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prāvā izkratīja mani un manu dzīvokli, tad žandarmu rot-

mistrs pārmetoši man pierādīja, ka es taču esot jau senāk

saņēmis nelegālas literatūras sūtījumus un stāvējis sadar-

bībā ar grāmatu kontrbandu, — tā kontrbanda bija 10 ek-

semplāri apdziedamo dziesmu! Un pierādījums bija —

manas māsas vēstule, kurā viņa man ziņoja par šo sūtī-

jumu; šī vēstule bija saplēsta, un man lika priekšā
тридцать два куска — trīsdesmit divus gabaliņus pa-

pīra, — vai es tos atzīstot par man rakstītiem. Es nevarēju

liegties un stipri smējos. — Tā manas apdziedamās dzies-

mas lika man vienu reizi stipri raudāt un otru reizi stipri
smieties, — ko var vairāk prasīt no sava gara ražojuma?
Pēc tam tās manām acīm izzuda.

«Apdziedāšanas dziesmām» tiek klāt pielikta garāka
rinda paskaidrojumu, kuri tagadējiem lasītājiem būs tā kā

mīklu minējumi. Šai paaudzei visi grāmatiņā minētie no-

tikumi un norādījumi uz personām būs gluži sveši un ne-

saprotami — vecais laiks tik ļoti pagājis, ka laikam nepie-
tiks pat ar šiem paskaidrojumiem un būtu bijis vajadzīgs
atsevišķs garāks raksts par toreizi, bet tāds man šobrīd

nav iespējams.

«Ap «Apdziedāšanas dziesmām»», kriti-

kas un polemikas top še pievienotas kā atsevišķa

nodaļiņa; uzņemta te tikai kritika «Dienas Lapā»
3
; polemi-

kas raksti no «Balt. Vēstneša» puses tagad nebija man

īsā laikā sadabonami. «Apdzied, dziesmām» žēl par to ne

bez iemesla, — bet laimīgs jau nekad nav prieks.

SEPTIŅI MALĒNIEŠI

bija domāti kā epus, kuram ņemti par vielu tautas dau-

dzie nostāsti par dažādiem tautā bieži sastopamiem tipiem,
visvairāk jocīgiem un uzkrītošiem ar izcilus savādībām.

Tauta šīs savādības bija asi uztvērusi un attēlojusi pa lie-

lākai daļai anekdotu veidā, nevis aprakstot, bet liekot

darboties iezīmētiem tipiem.

Ko gan visu nestāstīja:
Gan par kungiem, mācītājiem,

Muļķiem, dzērājiem un sliņķiem,
Čigāniem un dienaszagļiem. 1
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Par tād[u] tautas anekdotu krājumiem biju jau minējis

Kopotu rakstu X sējumā humora nodaļā (56. lpp.)
2

un se-

višķi aizrādījis uz Pēteri Birkertu kā šī folklora veida krā-

jēju. P. Birkerts savā grāmatā «Latvju tautas anekdotes»

(izdotas no L. Neimaņa, Jelgavā, 1925. g. kā «Skolu folk-

lors») savācis trīssimts anekdotes un satura rādītājā uz-

skaita vēl, ka tās nodarbojas ar jokiem par bērniem, da-

žādām savādībām runā, fiziskiem un morāliskiem trūku-

miem: muļķību, uzpūtību, skopumu v. t. 1., smejas par pre-

cībām un preciniekiem, neveikļiem no laukiem, kas

iebraukuši Rīgā, par vāciem un skalu vāciem, krieviem,

žīdiem un, protams, čigāniem, lielkungiem, mācītājiem un

vagariem. P. Birkertam krājumā esot ap 2000 anek-

dotu3
,

— mūsu tauta plaši attēlojusi reālo dzīvi savās ne-

rakstītās gara mantās tanī laikā, kad vēl rakstītā litera-

tūra bija nespēcīga un nevarēja uzņemties šo lielo uzde-

vumu.

Savā laikā tiku arī es krājis tautas anekdotes (vēl ta-

gad man ir burtnīca ar virsrakstu «Latviešu joki»)
4

,
bet

ne tikai un ne tik daudz ar nolūku izdot krāto grāmatā,
kā ņemt tautas doto bagātību par vielu un apstrādāt to

episkā tēlojumā.
Domas par komisku epu ir bijušas man vairākkārt.

Kop. rakstu X sējumā, 154. un 155. lappusē, ir minēts pro-

jekts par komisku epu «Pērkoņa ceļojums»; tas attiecas uz

ļoti agriem laikiem, varbūt pat ģimnāzijas gadiem. Tanīs

pat gados bija arī citi plāni par komisku epu: komiska

varoņa brauciens no Latgales, no Daugavpils apkārtnes,
uz Rīgas «dziedamiem svētkiem» 1888. gadā. Laikam šis

Latgales ceļotāja projekts ir vecāks par «Pērkoņa ceļo-

jumu», kurš varētu būt pat ierosināts no pirm[ē]jā.
«Brauciens uz Dziesmu svētkiem» ir uzmests plānā,

kurš man vēl uzglabājies pa daļai.
5 Ir vēl labs skaits at-

zīmju, uzrakstītu anekdotu, humoristisku vārdu un tei-

kumu, kādi tiek lietoti Daugavpils apkārtnē; ir pat pāris
manu zīmējumu, kuri būtu iederējuši viņa «brauciena»

aprakstā; apraksts būtu bijis paša autora ilustrēts. Izvestu

gatavu skatu «braucienam» vairs neatrodu vecos rokrak-

stos; ir tikai nedaudzi dzejoļi, kas būtu tur ievietojami.

Tagad, kad radies plāns par tautas anekdotu izmanto-

šanu komiskā epā, daudz kas uznirst no abiem agrākiem

epu projektiem, sevišķi no «latgalieša brauciena». Tau-

tas anekdotes arī viņā būtu tikušas izmantotas. Senie no-
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domi pārgrozītā veidā prasās jaunajā projektā. Un, kur

senāk bija domājis ceļot uz Dziesmu svētkiem viens klen-

deris — latgalietis, tur tagad to pašu ceļojumu taisās uz-

ņemties «septiņi malēnieši», starp tiem tomēr arī tas viens

klenders latgalietis, izbijis latgalietis, kurš nu parādās kā

iniciators — ierosinātājs braucienam uz Rīgu un uz kopē-

jiem latviešu dziesmu svētkiem, lai saistītu pie latviešu

lietas arī cit[a]s tautas brāļus un cittautiešus, līdziemīt-

niekus. Mums vēl nav vispār lietojama vārda šiem līdz-

iemltniekiem, kuri, kaut gan nav latvieši, bet ir Latvijas

pilsoņi — latvijieši.
Viena no galvenām personām domātā komiskā epā

būtu latgalietis, naivais Odums-Ādams no Vucanu mājām.
Vecais Vucans ir jau man sena paziņa no «Mazo Dun-

duru» laikiem un domāts kā stāvoša persona līdzās ve-

cajam Brencim un Žvingulim; «Mazajos Dunduros» bija

publicēta Vucana vēstule Brencim. Vecā draudzība un rad-

niecība būtu nodomātā komiskā epā atjaunota. Odums,

Vucana dēls, tiktu sūtīts uz Rīgu nostiprināt radniecības

saites. «Septiņi malēnieši» parādās bērnu žurnālā

«Jaunais Cīrulītis», Nr. 7—9.6

«Septiņi malēnieši» še gan tiek doti tikai kā fragments,
bet man ir cerības, ka viņu nostāsti varēs tikt turpināti, —

Kaut vēl būtu krusttēvs Apsāns,
Tas gan skaistāk izstāstītu, —

Tagad ņemiet šo par labu,

Tālu atbalsi no smiekliem. 7

HUMORS LAIKRAKSTOS

izsakās daudzās humoristiskās piezīmēs, prozā un dzejā,

epigrammās, garākos dzejojumos un tēlojumos un visāda,

ļoti dažāda veida izplūdumos; humors jau mīl kā Protejs 1

rādīties visādos veidos.

Pa laikrakstiem izkaisītie rakstiņi nekad nav kopā sa-

krāti bijuši; bija gan nodoms, par kuru augšāk minēts un

kurš vēl tagad pastāv: dot visu epigrammu kopojumu, bet,

kad tas tiks izvests, nevar tagad noredzēt. Bija arī cits

nodoms: tos humora rakstus, kuri parādījās kādā cīņas

gadījumā un atbalstīja polemikas, pievienot attiecīgiem

cīņas rakstiem; bet arī šis nodoms nebija šoreiz izvedams.



557

Liela daļa epigrammatisku un satīrisku rakstiņu, ku-

riem bija vispārējs raksturs un kuri nebija saistīti pie kāda

sevišķa gadījuma vai pie kādas polemikas, — uzņemti

dzeju krājumos, kad bija iepriekš iespiesti kādā laikrak-

stā. Tas attiecas īpaši uz sentencēm un maksimām. Tomēr

daudzi sīki pantiņi būs palikuši nevienā krājumā, arī še,

neuzņemti; grūti tos sameklēt.

Raksturīgi šim humoram, ka tas nav mīlējis rādīties

pastāvīgi un kārtīgi, bet te paspīdējis, te atkal uz laiku it

kā apdzisis ārēji, kaut gan iekšēji vienmēr turpinājis degt.
Tāda humora īpašnieks nekad nevar būt par profesionālu
humoristu pēc amata; viņā humors gan var visbiežāk at-

mosties cīņas laikos, kad ir cienīgs pretinieks, pret kuru

vērts griezt savas bultas.

Humors un komiskais elements manos rakstos bija jau
raksturots augšā; laikrakstos un it īpaši še uzņemtos pa-

raugos tas parādās visvairāk no satīriskās un ironiskās,

ne no humoristiskās puses, jo tas rotaļojies cīņas laik-

metos. Vēl asāku raksturu pieņem humors 1905. g. un se-

kojošos cariskās un baroniskās reakcijas gados; tas kon-

centrējas ap «Virpuļiem» un tiek tur apskatīts.
Puslīdz visos progresīvos laikrakstos atrodas pa pan-

tiņam, bet visvairāk gan mans humors būs rādījies «Die-

nas Lapā», «Mājas Viesī» un «Pēterburgas Avīzēs», un

daudzajos izdevumos ap 1905. g. un pēc tam. — Mans hu-

mors «Dienas Lapā» «jaunās strāvas» laikā netiek še uz-

ņemts, bet tiks ievietots citu tā laika rakstu kopējā iz-

devumā.

Epigrammas un humoristiskās piezīmes še vispirms
kopotas ap «Cīņu par jauno latviešu valodu

un par literatūras fondu». Šīs cīņas notika ap

1897. un 1898. g. un tika vestas «Mājas Viesī» pret «Balt.

Vēstneša», «Tēvijas», «Austruma» v. c. uzbrukumiem

rakstniekiem un sevišķi progresīvākiem rakstniekiem —

Ādolfam Alunānam, Rūdolfam Blaumanim, Aspazijai,
Dr. phil. P. Zālītim, «Fausta» tulkotājam v. c. Uzbrucējos
izcēlās Pūriņu Klāvs un Dravnieks no «Balt. Vēstneša»,

Graudiņš no «Tēvijas» un pazīstamais valodnieks Mīlen-

bahs; viņu nopelni tika atzīti, bet viņu uzmācība un va-

došās lomas tika noraidītas. Vājās vietas bija: «Fausta»

tulkotājam jauninājumi valodā, Dr. phil. P. Zālītim viņa

toreizējs ārzemju doktora tituls, bet Pūriņu Klāvam —

viņa «mūžīgā studentība», «skolas nebeigšana» un viņa

lugas; Dravniekam viņa notulkotā konversācijas vārdnīca;
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Mīlenbaham viņa neiecietība pret jauno valodu. — Lite-

ratūras fonds toreiz gribēja pabalstīt mūsu rakstniecību

un tai piespriest līdzekļus arī no zinību komisijas, kura

pabalstīja tikai studentus, sevišķi korporeļus; un jau toreiz

valdošais uzskats bija, ka tie izlieto pabalstus ne studijām,
bet izdzīvei. — Tika no mūsu pilsonības apkarota ari

jaunā reālistiskā literatūra, tiklab mūsu, latviešu, kā ari

vācu un tulkotā; tās bija jāaizstāv.
«Atsevišķās epigrammās» uzņemtas tās, kuras

neattiecas uz kādu sevišķu dzīves posmu; arī tās rakstītas

90. gadu beigās un sekošos gados.
«Kādi raksti ir praktiski?» ir garāks dzejo-

jums burleskā stilā, pus žargonā rakstīts un parodē va-

lodnieka Mīlenbaha garos polemikas rakstus ar viņu
daudzām nodaļām un panodaļām; raksts attiecas uz

«Fausta» polemikas laikiem.

«Modernu ģēniju līgojums» ir atskaņa no cī-

ņas pret diletantismu dekadencē mūsu rakstniecībā; de-

kadence pie mums nāca kā pretspars pret reālismu un

revolūcijas laiku dzeju un iegāja otrā ekstrēmā.

«Baltiešiem» veltījums bija iespiests «Pēterburgas
Avīzēs» tāpat kā «Modernu ģēniju līgojums» tanī laikā,
kad Rūd. Blaumanis rediģēja tur feļetonu, apm. ap 1902.

gadu. Dzejolī izteiktas latviešu patstāvības jūtas tanī agrā
laikā, kad tas vēl bija gluži nemoderni vai priekšmoderni.

Dzejols rakstīts distihos.

Vēlāk parādās humors tikai vēl «Virpuļa» cīņā 1905.

un sekojošo gadu laikā; tad pēc tam humorists vairs ne-

aizstāvas, nav cienīgu pretnieku; darīts tiek pozitīvs darbs.

Atbaidošs bija Heines piemērs: viņš izdevās negatīvā
darbā, gan skaistā, bet viņš būtu daudz ko lielāku pa-

strādājis pozitīvi, viņš to spēja — nepabeigts palika brī-

nišķais — Bimini.

«Pērkoņa ceļojums» vai «Pērkoņa viesojums»,
no kura še top pasniegti tikai divi mazi iesākuma frag-
menti, bija domāts kā lielāks komisks epus. «Mājas Viesa

Mēnešraksta» prospektos tas bija reizi vai divas reizes

minēts kā darbs, kas atrodas sagatavošanā un tiks publi-
cēts žurnālā. Bet ne reizi šis prospekta solījums no autora

nav ticis izpildīts, un ari še pasniegtie fragmenti parādās

klajā pirmo reizi.

Nodoms par šo komisko epu ir diezgan vecs un attie-

cas, spriežot pēc rokraksta, uz universitātes vai pat ģim-

nāzijas gadiem. Pērkons no saviem debesu tālumiem un
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seniem laikiem iedomājies aplūkot, kāda izskatās mo-

dernā Latvija. Ar laikiem viela vairākkārt mainījusies,
ievērota gan literatūra, gan sabiedrība, bet forma palikusi

tā pati un arī tagad vēl būtu izlietojama, ja būtu viela

pieņemama.
Episki temati, arī ne humoristiski, šad tad man uzmā-

kušies; daži tikuši diezgan tāli apstrādājumā, bet neviens

nav galīgi izvests; minēt varētu 1905. gada tematu un

vēsturisku vielu, bet plašāk ko teikt vēl par agri.

VIRPUĻI

tika izdoti 1907. un 1908. gadam, bet 1909. gadam sagata-

votais palika rokrakstā neizdots aiz tehniskiem iemesliem.

Abiem izdotiem «Virpuļiem» bija pievienoti kalendāriji ar

vispārējām kalendāru ziņām, un viņi tā arī saucās par

«Virpuļa» kalendāriem. Kalendārijs ieņēma vienu, pirmo,
drukas loksni, tai sekoja I. 5 un 11. 4 loksnes teksta ar at-

sevišķu virsrakstu: «J. Raiņa Virpulī». Aiz teksta bija vēl

divas loksnes sludinājumu.

Grāmatiņas saucās: I. «J. Raiņa Virpuļa Kalendārs 1907.

Pēterburgā. A. Gulbja apg. Druk. J. Ozols, С ē s I s». Teksts

bija citur iespiests: «Druk. Chr. Bredenfelda drukātavā,

Pēterburgā.» 11. «J. Raiņa Virpuļa kalendārs 1908. ga-

dam. Otrais gads. P. Jagara apgādībā, Pēterburgā». Dru-

kāts Chr. Bredenfelda un biedru tipogrāfijā, Pēter-

burgā. — Abiem «Virpuļiem» vāka zīmējums, bet bez

mākslinieka vārda; arī es neatceros mākslinieka.

Savā bibliogrāfijā J. Misiņa k. piezīmē pie «Virpu-
ļiem»: «Tā kā rakstiem nav autoru parakstu, tad nevar

īsti noteikt, kuri izdevēja un kuri līdzstrādnieku darbi.»

Patiesībā nekādu līdzstrādnieku pie «Virpuļiem» man nav

bijis; ir tikai daži ar «A.» apzīmēti dzejoļi, kuri nāk no

Aspazijas, un «11. Virpulī» ir viens stāstiņš: «Kredīts».

Humoreska no A. Deverota, tas ir sarakstīts no A. Deg-
lava. Viss pārējais ir mans darbs, izņemot vēl kalendāriju
un sludinājumus, kur pūlējušies man nepazīstami līdzstrād-

nieki. Bet pašā darba būtībā, ierosinājumā uz darbu un

pastāvīgā līdzdalībā, kā arvien, tā arī še man jāpateicas

Aspazijai.
Bet, kad «Virpuļos» man arī nav tiešu līdzstrādnieku,

tad netieši tur strādājusi līdzi vai visa pasaules literatūra:

diezgan daudzi ir tulkotu dzejoļu, bet gandrīz visi prozas
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stāstiņi ir tulkoti, un es domāju labi darījis, ievezdams

mūsu literatūrā maz pazīstamus, bet pasaules literatūrā ļoti

pazīstamus progresīvus rakstniekus, kā, piem., Multatuli,

Ludvigu Bērni, Ludvigu Tomā; arī Edgaru Po labprāt būtu

propagandējis.

Vēl viena vieta jāaizrāda, kur devu vārdu pasaules lite-

ratūrai: «Saucēju balsis». Tur ievietoti teikumi no pasau-
les lielākiem gariem, un visi runā par labu brīvībai, per-
sonas patstāvībai, līdzīgām tiesībām, jaunai pasaules
iekārtai, kas dibināta uz taisnību. Tie man visi bija lieci-

nieki par lielās brīvības cīņas pareizību un nepiecieša-
mību. Es nezinu, kur viņi būtu piesaukti tikuši tādiem

mērķiem.
Tik tuvas attiecības ar pasaules literatūru neviens ka-

lendārs laikam nav pielaidis un arī neviena humora grā-
mata; bet laikam tas taisni ir nācis par ļaunu «Virpuļiem».
Parastie joku kalendāri še nebija, te bija par daudz no-

pietnības un par daudz literatūras; arī humora grāmatas
nepanesa tik daudz smaguma. — Un pats «Virpuļa» hu-

mors, vai tas bija piemērots publikas prasībām? — Arī

par daudz literārisks.

Pēc šī literāriskā rakstura «Virpuļi» stāv vistuvāk

«Mazajiem Dunduriem», kuri arī gribēja apņemt vispa-
saules humoru. Tikai «Virpuļos» nebija kā pretsvara tā

tautas humora, kurš ieņem tik redzamu vietu «Maz. Dun-

duros». Arī pats «Virpuļa» humors nav vairs tik jautrs un

piemīlīgs kā «Mazos Dunduros», nele vēl «Apdziedāšanas
dziesmās».

Bija pats niknākais laiks, kad tika rakstīti «Virpuļi», —

cariskā un baroniskā reakcija sasniedza savu augstāko
varmācības pakāpi, viņas upuri skaitījās ne vairs simtos,

bet tūkstošos; zemnieku mājas tika nodedzinātas; zemnieki,

kas bij palikuši parādā baroniem nomas naudas tika va-

jāti; revolucionārā kustība tika asinīs noslāpēta, atrieb-

šanās bija ilga un pamatīga. — Pret šādu pretnieku, kam

cilvēcība bija sveša, gāja «Virpuļi» ar savu humoru. Vai

šis humors varēja būt maigs? Vai šinī cīņā varēja citādi

uzvarēt kā vien ar visasākiem un visaugstākiem garīgiem
ieročiem? Vai varēja saukt palīgā citādus spēkus kā vien

visaugstākos cilvēces garus, kas liecinātu par cilvēces vis-

augstākām tiesībām? Tas bija visaugstākais gara starptau-

tiskums, uz kuru tika liktas cerības nomocītās tautas

vārdā. Cerība nav atstājusi kaunā, un arī nākotnē nav ci-

tas cerības kā šīs: glābs garu starptautiskums un cilvēcība.
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Kritikai un publikai «Virpuļi» nepatika, kā jau augšā
aizrādīts, kritikai tie bija par asiem, publikai par literā-

riskiem. Tomēr abi izdevumi tika pilnīgi izpirkti. Tad rak-

stīju vēl trešo izdevumu un nobeidzu to galīgi, bet izrā-

dījās, ka mans otrais izdevējs man maksāt nebija ar mieru;

es tikko izdabūju honorāru Aug. Deglavam par viņa stās-

tiņu. Par trešo izdevumu arī nebija paredzama maksa, un

tā tas palika rokrakstā. Man vēlāk paskaidroja, ka 1908. g.

reakcija jau bijusi tikusi tik stipra, ka izdevēji negribējuši
uzņemties risku izdot grāmatu, kuru varētu konfiscēt; ja

jau riskējuši, tad vismaz nemaksājuši honorārus. Izskaid-

rojums bija pieņemams, bet darbs tādos apstākļos man

nebij pieņemams.

Paskaidrojumus pie atsevišķiem faktiem un epizodēm

«Virpuļos» neesmu devis tā kā pie «Maz. Dunduriem»,

«Apdziedāšanas dziesmām» un pie «Humora laikrakstos»;

es ceru, ka 1905. gads un reakcija, kas tam sekoja, būs

vēl pietiekoši dzīvā atmiņā. Fakti arī ir tik briesmīgi, ka

vēl pēc divdesmit gadiem ne labprāt viņus pieminam.
Tā kā «Virpuļi» aši bija izpirkti un nedabūjami, tad

liela daļa dzejoļu tika vēlāk pārdrukāta manās dzeju grā-
matās; tie tad šinī izdevumā netika vairs uzņemti; tāpat
netika uzņemts A. Deglava stāsts un arī Aspazijas dzejoļi,
kur viņi nebija taisni nepieciešami, lai uzturētu kolorītu.

Garākie tulkojumi tāpat palika ārpusē.
Kāda bij sajūta «Virpuļa» izdevējam tanīs gados, rāda

daži pantu dāvājumi draugiem, kam piesūtītas «Virpuļa»
grāmatiņas. Vienā dāvājumā ir teikts:

Dienas, nedēļas, mēnešus,

Debess zīmes un saulgriežus,
Aukstumu, karstumu, slapdraņķi,
Jautrus brīžus un saulgozi,
Laiku, kad art un kad sēšanu sākt,
Laiku, kad pļaut un labību vākt,
Visus tos laikus mums kalendris rāda.

Trūkst tikai tāda,
Kad mājās mums nākt.

Nebija mums, emigrantiem, toreiz ne mazākās izredzes

uz atgriešanos mājās, un tomēr visas intereses bija tur. —•

Otrs novēlējums rāda, kad kalendāris rakstīts:

Lietus laikā šis kalendris taisīts,

Lietus ar negaisu maisīts, —
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Es Jums to nododu nedroši:

Lai laiks Jums ir labāks par kalendril 1

Jā, lai mums visiem laiki ir labāki par šinī grāmatā
tēlotiem!

Jāpiezīmē, ka V. Zeltiņa še ievietotais vāka zīmējums
nav bijis domāts «Virpuļa» kalendāram, bet kādam humo-

ristiskam laikrakstam «Virpulim», kuru mēs abi gribējām
izdot vēl 1905. gadā. Šim laikrakstam V. Zeltiņš bija arī

zīmējis dažas karikatūras, kuras 1906. gadā bija palikušas

Rīgā un pazudušas. Zīmējums ir raksturīgs tam laikam un

māksliniekam.

NEMIERĪGA SIRDS

Grāmata iznāca 1921. g., komanditsabiedrības «Daile

un Darbs» apgādē. Sakopoti dzejoļi Torņakalnā, bet sace-

rēti ļoti dažādos laikos, gandrīz pa visu rakstniecības

gaitu, uzlasot ceļmalā svešumā ziedus, no kuru piemiņas

bija grūti šķirties.

Ideja par šai līdzīgu grāmatu cēlusies jau ļoti sen, pa-

šos bērnības gados, kad kā neaptverama smaršojoša un

krāsās žiboša prērija sāka atvērties jaunai sirdij pasaules

dzeja dažādo daudzo tautu valodās. Tad pārsteidza kā uz-

brukums Herdera leģions: «Tautu balsis dziesmās» 1
.

Mūsu

un lietaviešu un baltkrievu tautas dziesmas izgāja skanē-

damas pretī. Visa mana bērnība pilna brīnišķu skaņu un

krāsu; visa peldējās kā lielā dzejas jūrā. Kad jaunā būtne

lūkoja pacelt arī savu balsi, tā drīz jutās, it kā viņai elpa
aizrautos no skaistuma un būtu tik jāklausās tūkstots ga-

dus. Tā pasakā tas puisīts klausījās balto putniņu un aiz-

mirsa sevi trīssimts gadus. Atjēgdamies tas laimīgais sa-

krita par pelnu kopiņu. Mums nebij ļauts atjēgties tik

pilnīgi.
Jaunībai plāni bij fantastiski lieli un spoži; viņai vaja-

dzēja pietikt ar fantāziju vien. Vismazākais un reālākais,

jo visvieglāk izvedamais no visiem plāniem bija arī neiz-

vedams: «tautas balsīm dziesmās» likt atskanēt ari lat-

viski. Nebija toreiz intereses par lielo dzeju; vai viņa ta-

gad ir, neesmu manījis; arī nemierīgā sirds nav manījusi.
Uz vēl mazākiem plāniem nekā šie vajadzēja sašaurinā-

ties šai grāmatiņai.
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«Nemierīga sirds» salasīja vienu otru tautas dzeju,
liriku un epiku no seniem laikiem un līdzās arī senāku

un jaunāku mākslas dzeju, nelūkojot ne sistematizēt, ne

šablonizēt. «N. s.» grib tikai drusku pavērt pirtiņas vēj-
lodziņu un pamest skatu uz ārpasauli: cik tā ir brīnišķi
dažāda un bagāta.

Šinī izdevumā no jauna uzņemta kāda Nīčes dziesma2
,

kas iespiesta jau 1899. g. «Dienas Lapā», un somu Kārlo

Kramsa dziesma par somu tautas varoni zemnieku liku.

Somu dramatiķa Jerviluoma luga par «ziemeļnieku varo-

ņiem»
3 atradusi pie mums dzīvu atbalsi kā savēja, un, es

ceru, arī viņu varonīgais lika būs mums mīļš.

Atsevišķā grāmatā iznāks vācu pašas jaunākās, pēc-

kara, lirikas izlase4

,
no kuras daži dzejoļi iespiesti laik-

rakstos.

«Dziesmas no visas pasaules» uzņemtas še starp paša
dzeju grāmatām: viņas man tik tuvas jau kopš bērnības,
es vēlētos viņas darīt arī par mūsējām un ievest mūs Her-

dera dziesmu starptautībā. «Nemierīga sirds» būtu ciema-

kukuls, pārvests no svešām zemēm, lai līdzi skanētu dzies-

mām, kas jau ietrīsējušas dzimtā zemē pēc garās trimdas;
lai visas pasauls dziesmas noslēgtu mūsu dziesmu rindu

skaistumā un lielumā. Dziesmās nemierīgi trīs visas pa-

saules sirds.

SVEIKA, BRĪVĀ LATVIJA!

Dzejas izdotas 1919. gadā, kā atzīmēts pašā grāmatā;
rakstītas viņas Castagnol'ā jau 1918. g. un vēl agrāk gai-
dās uz Latvijas patstāvību un brīvību. Tā viņas pieder
vēl pie trimdas dzejām, bet viss viņu saturs ir pilns domu

par atgriešanos mājās, par māju dzīvi, par pēdējām cī-

ņām un priekšā stāvošiem uzdevumiem un darbiem. Dvē-

sele nedzīvo vairs trimdas dzīvi, bet visa viņas būtne iz-

garo cerības un ilgas, un jauno, nākošo dzīvi — neatka-

rībā un brīvībā; viņas dzejas iekšēji nav vairs trimdas

dzejas.

Dzejas griežas pie visas tautas, bet sevišķi pie pamat-

šķiras kā šo valsts neatkarības un brīvības ideju nesējas,

un dāvātas jaunai «Izglītības» 1 apgādībai, kura tās tad

klajā laidusi, lai savu tiesu stiprinātu cīnītāju iespējas

idejiski un materiāli.



564

Grāmatā ir vairāki dzejoļi (12), kuri tika uzņemti arī

«Daugavā» 2
,

kas iznāca apmēram tai pašā laikā un kas

pārplūst no tā laika gara. Še valda tas pats gars, tikai

meklē sev citu izteiksmi.

Pats virsraksts grāmatai ir sveiciens, un tā viņas do-

mas tik bieži veidojas kā sveicieni. Tas bija par iemesli,

ka vēlāk, 1923., daudzi dzejoļi — sveicieni tika ievietoti

prologu un sveicienu grāmatā «Mūza mājās».

Tagad še nav vairs uzņemti ne dzejoļi no «Daugavas»,
ne sevišķie sveicieni, kuri atrodami grāmatā «Mūza mā-

jās»
3
, šinī 111 sējumā.

Pāri palikušie dzejoļi
4
,

kas še sakopoti un citādi sa-

kārtoti, lai dod kaut vāju atspīdumu no spilgtām jūtām,
kas nav gaisušas vēl tagad mūsu tautā un kas gaisdamas
vilktu aizmirstībā līdzi pagātnei arī nākotni; aizmirstot

savas jaunības cīņas, mēs aizmirstu savu jaunību, bet

mums jābūt mūžam jauniem, lai mūžam dzīvotu.

PUSIDEĀLISTS

sacerēts trimdā, Slobodskā, 1901. gadā. Sākums idejai
sniedzas atpakaļ līdz 1897. gadam, manam cietuma laikam

Rīgā, kad es Jaunavas ielā izbaudīju ieslodzīšanu — vis-

neģēlīgāko no visām man piešķirtām. Gandrīz neiespē-

jamo varēja panest un pārvarēt laikam tikai ar humoru,

un, labsirdīgi smiedamies par saviem mīļiem tautiešiem —

cita nekā jautra tiešām nebija cietumā
—,

smiedamies

aizmirsu savu apkārtni. Nopietnais Fausts 1
man gan arī

stāvēja sargādams klāt un būs klusībā pavīpsnājis par

mūsu Andēlu, kurš gan ne gudrāks, bet dziļāks par viņa

Vāgneri
2. Jāsaka, ka Andēlam jau ir augsti radi — krust-

tēvi: viņš sākumā bija nosaukts dona Kihota, augstdzi-
muša muižnieka, vārdā3

; par «pusideālistu» viņš pārdēvēts
tikai vēlāk.

Viela «Pusideālistam» vēl vecāka, no pirmcietuma, no

maniem redakcijas gadiem; un viņu varētu saukt par «pa-

tiesu notikumu»: patiesi bija 90. gadu vidū vēl kāds «tau-

tiets», inteliģents, laikam skolotājs, un saucās laikam

Fridrihsons, kurš gluži nopietni propagandēja arī presē,
ka vajagot braukt nekaltiem riteņiem, lai veicinātu «tau-

tību», t. i., mūsu nacionālo īpatnību.
4

Tikpat nopietni kāds

Klusiņu Kārlis, toreiz ļoti cienīts un slavens rakstnieks,
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propagandēja, ka — aiz tiem pašiem nacionāliem cēliem

mērķiem — vajagot ēst siderbikšus un barkšķus, ko pra-

sot «pavārības pamatideja».
5

Citi, ne mazāk slaveni vīri

un tautieši, propagandēja vecus, fantastiskus saucamus

vārdus, kuru saražoja tik daudz, ka pietika ne vien cil-

vēkiem, bet ij kustoņiem. Tādā fantastiskā pasaulē —

nav brīnums — ka nejutu ne zemes zem kājām, ne blak-

tis zem salmu maisiņa.
«Pusideālists» ir vecākā no manām uzrakstītām un iz-

dotām lugām; pirms viņas ir tikai vai nu neizdotas, vai

pat neuzrakstītas lugas. Pirmā, pa lielai daļai uzrakstītā,

luga bija «Imants»6, kura sacerēta vēl skolas gados, vis-

lielākā slepenībā. Ilgi man glabājās noraksts, bet pa pār-
vērtību gadiem viņš nozudis. Vēlāk, pirmos redaktora

gados, man gadījās cita luga 7, no modernās dzīves: cienīts

vīrs, atklātības darbinieks, ieguvis ievērojamu stāvokli

sabiedrībā, atsvabinādamies no saviem jaunības ideāliem;
viņš sastop savu jaunības draugu, nabadzīgu, neievēro-

jamu skolotāju, kurš pilnam uzturējis savus ideālus un

tos izved dzīvē; cienītais vīrs sabrūk. — Luga bija pilna
mana neaprobežotā pesimisma; es laikam būtu no tā ar

šo lugu atraisījies un visa mana dzīve būtu ņēmusi citu,

gaišāku virzienu, bet: luga tika izdomāta un sacerēta

līdz galam visos sīkumos — Ibsens mēdzis izdomāt līdz

galam savas lugas un tad tikai tās uzrakstīt
—,

bet mana

līdz galam izdomātā luga — netika uzrakstīta. Es tagad
zinu, ka man pietrūka nervu enerģijas, es biju mazasi-

nīgs un nervozs, bet toreiz es sevi mierināju ar to, ka

pilnīgi pietiek izdomāt darbu un nevajga to uzrakstīt,

jo darbs ir sevis paša redzēšana un pietiek, ka redz pats
sevi, nevajga citiem redzēt. Kāds mazs šo domu pārpa-
likums vēl tagad ir manī dzīvs, bet es zinu tagad, ka darbs

nav gatavs, pirms nav uzrakstīts, jo daudz vēl nāk klāt

miesas un asins; jā, darbs nav gatavs, pirms nav klajā nā-

cis, — jā, nav gatavs, pirms nav tautas uzņemts un pār-
strādāts. Tā bij toreiz mana vientulība ar savu filozofiju,
no kurām es grūti un ar sāpēm atraisījos, galīgi gan

nekad.

«Pusideālista» sacerēšana ir izaicināta no gadījuma, tā-

pat kā jau bija ar «Uguni un nakti», kā ar «Zelta zirgu»,
ar «Pūt, vējiņi!»

8
v. c. Viela ar saviem tēliem, ar savu sa-

jūtu un nokrāsu radušies un dzīvo sen dvēselē, — ārējs

gadījums izaicina viņus laukā no skaistās brīvības dzīves

fantāzijā un novelk reālā dzīvē: robežās, saistībā, važās
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un — ak, cik bieži — nelabā sabiedrībā. Vai brīnums,
ka tie tēli negribētu nemaz atstāt savu skaisto dzīvi un

pāriet uz citu, neskaistu, negribētu dzimt, kā Materlinka

bērnu dvēseles9?

«Pusideālists», tāpat kā «Uguns un nakts», tika iesniegts
uz kādu konkurenci, kuru bija izrakstījusi atturības bied-

rība «Auseklis» 10
,

— cik atceros, viņa jau toreiz tā sau-

cās. Vielai vajadzēja būt ņemtai no reālās modernās dzī-

ves un propagandēt atturības ideju. Konkurences izsludi-

nātāji acīmredzot bija domājuši lugu, kurā būtu tēlots

žūpības posts nabagu ļaužu dzīvē; bija gaidījuši kaut ko

līdzīgu G. Hauptmaņa lugai «Priekš saules lēkta» 11
,

kura

toreiz bija ļoti populāra; pirms un pēc viņas tādu lugu

bij simtām. «Pusideālists» prēmiju nedabūja, tāpat kā ag-

rāk jau «Ug. un nakts».

Nosaukums «Pusideālists» īsti dibināts uz pārpra-
tumu, — vajadzēja lugai saukties «Pusideālisti», jo pats
Andēls ir īsts ideālists, tikai komisks; kamēr viņa aprindu

ļaudis jau nespēj pacelties līdz ideālismam.

Izrādīts 12 «Pusideālists» tika pirmoreiz 1903. g. Jelgavā
no Ādolfa Alunāna, un kā honorārs tika saņemta un ko-

pīgi iztukšota butele konjaka. Vairākus mēnešus agrāk
tika vestas sarunas ar Duburu, tika kopīgi izstrādāts teksts

skatuvei un viss sagatavots izrādei Rīgas latviešu bied-

rības teātrī, bet es nezinu, kamdēļ izrādes nenotika. Tāpat,
es atminu, nenotika «Pusideālista» izrāde Jaunajā teātrī,
kur luga bija jau iestudēta, — tur izrādi piepeši aizliedza

policija, jo, par nelaimi, presē bija parādījusies ziņa, ka

kāda strādnieku deputācija nodomājusi apsveikt autoru.

Vēlāk Jaunajā teātrī gan luga tika izrādīta un Māriņu

tēloja jaunā skaistule Tija Banga, vēlāk tik slavenā

aktrise; Andēls bija Tautmīls-Bērziņš un ļoti labs Andēls.

Izrādēm luga tika atļauta 16. oktobri 1902. g.

Kā grāmata «Pusideālists» iznāca gadu vēlāk ar at-

zīmi: Дозволено цензурою Рига. 9 сентября 1904 г.;

klajā to laida A. Gulbis Pēterburgā; skaistu vāku, Lat-

vijas birzi, bija zīmējis mākslinieks R. Pelše. Grāmata

saucās: «Nevēsturiska joku luga trijos cēlienos»,

tādēļ ka bija prasīta moderna luga; šobrīd viņa ir

vēsturiska joku luga, jo tur tēlotais'nacionālais

ideālisms ir aizgājis līdz ar Andēlu, varbūt arī tanīs lai-

kos vienīgo ideālistu, kurš bija ņēmis nopietni savu

ideju un gribējis to izvest dzīvē. Ap grāmatu un viņas

vielu sacēlās polemika. Bet mīļais, jocīgais Andēls bija
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ieguvis sev dziļu cienītāju un skaistu aizstāvi: jauko un

gluži jaunmodīgo, spožo kritiķi A. Krauju, kurš sarakstīja

par «Pusideālistu» brošūru (Raiņa Pusideālists. Dzirciem-

nieku apgādē. 1912.) un pierādīja ar to, ka kritiķi var arī

skaitīt par savu uzdevumu — izprast mākslas darbu. Diem-

žēl A. Krauja ar savām gluži retajām kritiķa spējām un

oriģinālo uztveri novirzījās uz citu, gan arī izcilus darbī-

bas lauku. A. Krauja sacerēja arī ļoti spilgtu «Uguns un

nakts» iztirzājumu, bet tas tika nosūtīts Jaunajam teāt-

rim nolasīšanai aktieriem un — pazuda; autoram cita no-

raksta neesot bijis.

«Pusideālists» iznāk trešā izdevumā un šoreiz pilnīgā,
nesaīsinātā veidā, tā, kā luga bija uzrakstīta bez cenzū-

ras un skatuves strīpojumiem; uzņemts arī pēdējais, ag-

rāk atmestais skats. Tāpat uzņemts «prologs», kurš rak-

stīts vienā laikā ar lugu, bet aiz dažiem iemesliem bij

palicis neievietots.

Pie «Pusideālista» stila viņa sacerētājs varbūt atkal

atgriezīsies, kad līdzīgs pesimistisks laiks prasīs viņa pār-
ciešanai humoru. Jāatzīmē, ka «Pusideālistu» laiks pats
sevi neieskaitīja par pesimistisku un pusideālistisku un

nepieņēma humoru. Gēte saka, ka filistrs ir vienmēr no-

pietns.

UGUNS UN NAKTS

tika sacerēta 1903. un 1904. gados dažādās vietās, vis-

lielākā daļa Rīgas jūrmalā, Jaundubultos. Visas ziņas,
kādas še varēšu sniegt, ir smeltas gandrīz tikai no atmi-

ņas; atzīmju par šo drāmu ir gan diezgan daudz, bet tās

atstātas Lugānā. 1

Bija domas sastādīt no atlikušiem materiāliem, atzī-

mēm un atmiņām atsevišķu rakstu par «Ug. v. N.» tap-
šanu, izveidošanos un tālāko gaitu tautā, uz skatuves un

grāmatā, sabiedrībā, kritikā, tēlojošās mākslās, dzīvē.

Raksts būtu saucies ««Uguns un nakts» gaita», un mani

būtu sevišķi interesējušas neapzinīgās un apzinīgās darba

radīšanas pakāpes; «radāmās domas» tās būtu tikušas

sauktas. Būtu tur meklēti pirmie nojaužamie sākumi jū-

tām un domām, un novērojumiem, kas aizveda uz gatavo

darbu; būtu bijis mēģinājums izprast un noskaidrot darba
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radīšanas procesu, kuram ar tādu neatlaidību lūko tu-

voties mans draugs psihologs Pēters Birkerts 2
.

Tādi pat
materiāli tika krāti citu darbu «gaitas» atzīmēšanai. Bet

tādiem materiāliem pie mums vēl nav intereses.

No atmiņas varu atzīmēt, ka jau sen pirms «Ug. v.

N.» mani dziļi un ilgi bija nodarbinājis problems par

latviešu varoņu teiku sistematizēšanu un sagatavošanu
dramatiskai iegūtnei. Par panākto sistēmu runāt nav še

īstā vieta; minēšu tikai, ka meklējumu rezultāti drīz sāka

izlieties dramatiskā formā. Jau pirmās trimdas laikā

Vjatkā ir uzmesti plaši plāni lugām no šīs vielas aplokiem
un izstrādāts gandrīz gatavs viens cēliens no cikla, kurš

grozās ap Kurbada teikām. No šiem skatiem dažs tiks uz-

ņemts šī izdevuma fragmentos drāmu sējumu pēdējā daļā.

«Ugunī un naktī» neviļus ir daudz kas ieplūdis no šīs

teiku atmosfēras, pat no situācijām, raksturiem un pat no

skatiem; tās studijas un sajūtas domātiem plašiem dar-

biem bija kā nepabeigtas piramīdu kraujas, kuras nu tika

izmantotas citām celtnēm; viņu pašu pabeigšana tā tapa

ar laiku arvien mazāk iespējama, līdz palika tikai simtiem

atšķirtu pantiņu un viens lieks žēlums.

Uz «U. v. N.» apstrādāšanu ierosināja sacensības iz-

sludināšana operas tekstam 1903. gadā, kad tikko pār-

braucu no trimdas. Minēšu tūliņ, ka šinī sacensībā es pa-

zaudēju; uzvarētājs bija kāds kungs, kura vārdu es ne-

atminu; citi to laikam arī neatmin. Temats bij dots: viela

ņemama no latviešu teikām; bij aizrādīts sevišķi uz Pum-

pura apstrādāto Lāčplēša teiku. Manai iedzimtai dabai

bija pa prātam, ka varēšu paveikt lielu darbu īsā formā,

jo operas libretam jau jābūt īsam. Tā es stājos pie darba

un pēc dažiem izkaisītiem skatiem, kuri sacerēti tāpat
izkaisītās vietās: jūrmalā, Jelgavā, šur tur pa ceļam, visu

pirmo cēlienu uzrakstīju itin aši, divās dienās — atkal

citā vietā — šoreiz Daugavpilī. Pirmo laiku pēc pārbrauk-
šanas mēs, bijušie trimdenieki, nebūt nevarējām justies

drošībā savā dzimtenē — nevarēja jau izvairīties no sa-

pulcēm un konferencēm, kuras visas skaitījās par aiz-

liegtām. Tā nācās doties uz Daugavpili. Neviens laikam

neiedomāsies, ka lepnā, skaistā Spīdola pirmo reizi pa-

rādījās netīrā, mazā, neuzkoptā viesnīcas istabiņā Dau-

gavpilī; bet to varēs gan katrs iedomāties, ka mēs abi

jau par divām dienām steidzāmies prom no šīs vietas.

Otrais cēliens ir rakstīts Jelgavā, pēc ilgāka laika, un

arī pabeigts dažās dienās. Tad viss darbs tika atmests, un
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tikai gadu vēlāk, kad bijām jau jūrmalā savā vasarnīcā,

kur bieži tikāmies ar neaizmirstamo Emīlu Dārziņu, šis

mans draugs mudināja atkal uz darba uzņemšanu. Bet arī

tas vēl nebūtu spējis pārvarēt manu darba negribu un

manu gribu nākt pretī simtiem draugu un paziņu, ja ne-

būtu bijusi viena, kas visu spēja, — Aspazija. Viņai lielā-

kais nopelns, ja es tomēr pabeidzu šo darbu; viņa ne vien

neatlaidīgi mudināja mani, bet neatlaidīgi atvairīja no

manis visus ciemiņus un dzina mani dziļi mežā uz darbu.

Viņa darīja vēl vairāk: viņa ar savu roku piecas reizes

pārrakstīja visu lugu, — es toreiz nebiju spējīgs pārrak-
stīt neko, nervi nebija diezgan izturīgi; tikai pašā pēdējā
laikā esmu sevi tiktāl izaudzinājis, ka spēju ne vien uz-

rakstīt, bet arī pārrakstīt savus darbus.

Pēdējos «U. v. N.» cēlienus sacerēju ar lieliem starp-
pārtraukumiem, katru arī nedaudzās dienās, piekto cē-

lienu 10 dienās. Rakstīju šo cēlienu vēlā rudenī, vientuļā,
aukstā vasarnīcā; ieradās tur pie manis kāds ārprātīgais,
un savādais skats ierosināja domu par Aleksandru Lielo

un ārprātīgo Babilonē, kas uzsēdies viņa tronī
3. Alek-

sandra Lielā traģēdija jau agrāk bija mani nodarbinājusi
un tika vēlāk turpināta.4

Pirmo reiz «U. v. N.» nodrukāja — pirmo cēlienu —

mans draugs Līgotņu Jēkabs kādā rakstu krājumā jau
1904. gadā. Visa luga 1905. gadā parādījās P. Zālīša va-

dītā «Māj. Viesa Mēn. г.».
5 Grāmatā lugu izdeva divus

gadus vēlāk «Jaunā Spēka» izdevējs6
.

Vēl 1905. g. bija domas «U. v. N.» uzvest Jaunajā

teātrī, un V. Zeltiņš bija uzņēmies gleznot dekorācijas;

priekškara skici tiku vēl redzējis, — bija skaista simfo-

nija sarkanā un zaļā. V. Zeltiņam jau toreiz tika izmak-

sāta samērā liela summa darba iesākumam, kas rādīja,
kādas cerības tanī laikā lika uz šo lietu; vēlākais ir tikai

turpinājums šim sākumam. Reakcija izjauca šos plā-
nus. — Pēc sešiem gadiem Kuģa gleznoja savas slave-

nās, vēsturiskās «U. v. N.» dekorācijas; bet man nebija
vairs laimes viņas redzēt; kad pārnācu mājās, karš bija

viņas izpostījis. Arī pirmās izrādes ar slaveniem tēlotā-

jiem netiku redzējis; tikpat maz kā citas manas pirmās

lugas. Man pārbraucot likās dīvaini redzēt to kā svešu

uz skatuves 7
,

kas man bij pazīstams tikai gara. Tā

arī tagad vēl man, tāpat kā Heinriham Kleistam, kurš arī

neredzēja savas lugas izrādām, liekas dabiski, ka rakst-

nieka darbs un interese beidzas ar lugas sacerēšanu.
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Beigās lai man ir ļauts minēt «Ug. un nakts» franču

tulkojuma autorus: darbā dalījās franču rakstnieks Ka-

mils Mobērs (Camille Maubert) un jaunā latviešu patriote
Natālija Robiņ. Tulkojums iznāca vispirms Parīzes žur-

nālā «La Nouvelle Journee» piecās burtnīcās un vēlāk

grāmatā. Jaunā rakstniece Talija drīz pēc pabeigta darba

nomira 31. janvārī 1918. gadā mazā klimatiskā veselības

vietā Miežā (Mieges sur Sierre ct. Valais). Viņa bija līdz-

strādniece vairākās franču avīzēs, sevišķi «Gazette dc

Lausanne» un «Journal dc Geneve»; rakstīja arī itāļu En-

rico Bignami rediģētā «Coenobium»8

.
Pa kara laiku viņa

darīja visu, lai izplatītu pareizas ziņas par mūsu Latviju
franču presē un atspēkotu mūsu ienaidnieku apmeloju-
mus. Latviski viņa bija rakstījusi kādu skaistu noveli,

bet, kur tā palikusi, nezinu. Pēdējā laikā viņa strādāja

pie raksta par garīgo dzīvi Latvijā. Avīzēs, kur viņa bij

strādājusi līdz, parādījās viņas nekrologi. Viņas piemiņu

Latvijā lai lūko uzturēt šīs rindiņas, — viņas karstajam

patriotismam nebija lemts piedzīvot valsts tapšanu.

«Uguns un nakts» tulkota ari krieviski un izdota Ufā

1920. gadā: «Огонь и ночь», старая песня на новый лад.

Tulkotājs Jānis Grunts, kā man teica, esot kāds jauns, sa-

jūsmināts aktiers; pats netiku viņu pazinis. Viņš ari sa-

rakstījis drāmai skaistu priekšvārdu.

«Uguns un nakts» ir tulkota arī vācu valodā no jauna
latviešu rakstnieka, bet grāmatas klajā nākšanai radušies

šķēršļi. Tiek gaidīts cits tulkojums.

Še «U. v. N.» iznāk septītā izdevumā.

ĢIRTS VILKS

rakstīts 1905. gada beigās Rīgā, pašas revolūcijas uztrau-

kumu dienās, kad no ielas uz augšējiem namu stāviem

viļņoja trokšņaino gājienu atbalsis un ļaudis caurām die-

nām, gandrīz arī naktīm, drūzmējās gaidās, bailēs un ce-

rībās. Kā visa dzīve toreiz bij gabalos saraustīta, tā arī

darbs: daļas no šīs lugas rakstītas arī jūrmalā un daļas

Daugavpilī; pirmais cēliens, kurš še iespiests, nobeigts

manā šaurākā dzimtenē, kur izdzīvots mana mūža pirmais

posms, — Randenē, pie Daugavas. Un, kā visa dzīve toreiz
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palika gabalaina un revolūcija pret carismu nenobeigta, tā

arī šis toreizējais dzīves sacerējums palika gabalains un

nenobeigts.
Lai nezināmo pieslēgtu klāt pie zināmā, drāmas noti-

kumiem dotu pazīstamu un tādēļ vieglāk aptveramu iz-

ejas punktu, tad, turoties pēc dramatiskas regulas, uzmek-

lēju plaši pazīstamu vielu: Prospēra Merimē un Gustava

Flobēra episki apstrādātos nostāstus par Korsikas varoni

Mateo Falkoni. Viela bija plaši izplatīta arī mūsu publikas

apziņā un viegli pieejama lētā 1899. gada krievu izde-

vumā, kurš maksāja tikai 5 kapeikas. (Издание M. Доро-
шенко, Маттео Фальконэ, Итальянский охотник. Раз-

сказ Проспера Мериме.) Izdevējs tam bija piemetinājis
ļoti populārā veidā rakstītu ievadu, kā jau tautas grāma-
tai. Kad biju ņēmis šo pazīstamo vielu un pārstrādājis to

drāmā, radās kāds gudrs latviešu tebaniets1, kurš atrada

kādos vecos biezos akadēmiskos sējumos, ka viela esot

man ņemta no kāda veca rakstnieka Prospēra Merimē,
kurš dzīvojis senos laikos. Šādi gudri tebanieši un teba-

nietes pie mums, latviešiem, ir gandrīz normāla parādība
arī tur, kur cerama literāriskā izglītība.

«Ģirtā Vilkā» pārcēlu notikumus latviešu apstākļos,
kas prasīja arī visu raksturu grozīšanu; sevišķi pats Mateo

kā raksturs nebija man lietojams, un viņa vietā vajadzēja
nākt Ģirtam Vilkam. Gambas un dažus citus vārdus pie-
paturēju.

«Ģirts Vilks» bija domāts kā traģēdija piecos cēlienos;
Mateo Falkona notikumi sastādīja tikai pirmo cēlienu un

deva ekspozīciju, līdz ar to nostādīja problēmu, kas atrisi-

nāms. Ģirta dēls Valdis tiek no paša tēva nošauts par no-

devību. Bet Valdis ir vēl zēns un ir ticis kārdināts un pa-

vests uz šo noziegumu; vai zēna vaina tik liela, ka pelna
nāves sodu? Vai tāda sodīšana un pārsteigšanās pat nav

mežonība? Vai Ģirta motīvi ir pilnīgi skaidri, bez kāda

egoistiska, varbūt godkārības iegansta? Un vai nav vairāk

vainīgs nekā zēns viņa kārdinātājs? Un vai arī tas nav

vainīgs aiz lielākas, tālākas vainas, par kuru nevar atbil-

dēt? Vai nav vainīga pati dzīve ar savu iekārtu, kas liek

mums tapt vainīgiem? Ihr, — Gotter — lasst uns Armen

schuldig werden, saka Gēte.2
— Te tikai cēlās īstais dra-

matiskais problems, kuru Flobērs un Merimē kā epiķi ne-

ņēmās apstrādāt. Šim problēmām bija nodomāti drāmas

pārējie četri cēlieni; «Ģirta Vilka» otrā izdevumā (kopoti
raksti 1912. g.) 3 beigās bija piezīmēts, ka nākošos cēlie-
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nos — kuri tagad nevar tikt laisti klajā — Ģirts izpērk

pats savu vainu un norēķinājās ar dzīves briesmām.

Priekšdarbi, scenārijs un daži skati tālākiem cēlieniem

ir turpināti arī vēlāk; dažs kas varētu tikt publicēts. Luga
nav pabeigta tādēļ, ka laiks, kas viņu saprastu, ir pagājis.
Bet problems pats manim pašam tik interesants, ka es viņu
tomēr kādreiz atkal uzņemšu, kaut arī pats priekš sevis

vien.4

«Ģirts Vilks» man interesants arī vēl tādēļ, ka tur rak-

sturi visi ņemti no toreizējās dzīves (tie nav vairs Falkona

stāsta raksturi); tā man toreizējo 1905. gada cilvēku un

varoņu piemiņa.
Luga pirmo reizi izlaista klajā laikrakstā «Rīts» un

iespiesta 5. un 6. Nr. 1907. gadā, marta mēnesī. Otru reizi

tā iespiesta Dzirciemnieku izdotos kopotos rakstos

1912. g.; trešo reizi Gulbja izdotos kopotos rakstos 1920.,

arī atsevišķā grāmatā. Šis izdevums ir ceturtais. 5

Tulkotas ir daļas no lugas vāciski un krieviski no

autora; pabeigti tulkojumi nav. Ari «Ģirts Vilks» ir pār-
rakstīts ar Aspazijas roku; viens noraksts man vēl tagad

uzglabājies. Ir iznācis arī krievu tulkojums no Grunta,

kas tulkojis arī «Uguni un nakti», bet redzējis neesmu šo

grāmatu.
Kāds lugas scenārija uzmetums un uzglabājies skats

no II cēliena tiek galā pielikts klāt.

ZELTA ZIRGS

iznāca drukā vispirms «Jaunās Dienas Lapas» pielikumos

(sestdienās) 1910. g. sākumā. Tanī pat gadā lugu izdeva

grāmatā Rīgas Politehniskā institūta studentu pulciņš (vē-
lākie «Zemgalijas» biedri) 1

.
Izdevums bij grezns, ar krā-

sainu vāku, ko bij zīmējis mākslinieks, vēlāk slavenais

Jūlijs Madernieks; viņa ornamentālās spējas un tieksmes

parādās jau še ļoti iespaidīgā veidā. Luga izdota pēc tam

daudzas reizes gan A. Gulbja, gan Upīša-Birznieka izde-

vumos, gan atsevišķi, gan Universālā bibliotēkā, gan ko-

potos rakstos. Universālā bibliotēkā 1923. g. rudenī izdotā

grāmata ir apzīmēta kā septītais izdevums2
; tā ka šis, taga-

dējais, izdevums būs jau devītais.

Tulkota luga «Zelta zirgs» tika vispirms krievu valodā

1915. un 1916. gados, kā redzams no priekšvārda «Latviešu
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literatūras krājumam», Сборник Латышской Литера-

туры
3, kurš parakstīts ar novembri 1916. Krājumā uzņemts

liels skaits latviešu literatūras darbu, — viss krājums ap

400 lappuses biezs. «Zelta zirga» tulkojums ir no Valerija

Brjusova, agri mirušā lielā krievu dzejnieka; grāmatas
tituls ir: И. Райнис. Золотой конь. Сказка в пяти

действиях.
Kā otrais iznāca vācu tulkojums no paša autora:

J. Rainis. Das goldene Ross. Ein Sonnenwendmārchen m

fūnf Aufzūgen. 1922. Riga. Grāmata ir IV sējums no sēri-

jas «Lettische Literatur». Rakstīts šis tulkojums ir 1920.

un 1921. gados pa vairākām lāgam. —

Angliski «Zelta zirgu» tulkojusi pazīstamā angļu dzej-
niece Grace Rhys, kura tulkojusi arī «Jāzepu un viņa
brāļi». «Zelta zirga» tulkojums nupat nobeigts un tiek no-

dots iespiešanai. — Dzirdu, ka tulkota šī luga arī lieta-

viešu valodā4
; bija arī jau pērn sarunas par lugas uzve-

šanu lietaviešu valsts teātrī Kauņā, bet lielie izdevumi ir

par nopietnu šķērsli. — Arī igauniski «Zelta zirgs» esot

tulkots, bet man nav tuvāku ziņu; tāpat par čeķu un itāļu

tulkojumiem.

Vēl agrāk nekā laikrakstā un grāmatā «Zelta zirgs»
parādījās uz skatuves: jau 1909. gadā ap ziemas svētkiem5

.

Atzīmēšu arī še tūdaļ, ka panākumi kritikā «Zelta zirgam»

bija visbēdīgākie: lielākajā avīzē «Baltijas Vēstnesī»6
bija

maza piezīme «vietējās ziņās» (ne mākslas nodaļā), ka

autors ķēris divus zaķus (t. i., gribējis rakstīt lugu ij bēr-

niem, ij pieaugušiem), bet nenoķēris nevienu. Pārējā

prese, arī draudzīgā, pilnīgi noklusēja lugu. Izglāba to

publika; un, kad luga bija jau izrādīta piecpadsmit rei-

zas — tas toreiz bija ārkārtēji liels izrāžu skaitlis —, tad

«Jaunā Dienas Lapā» bija ledus lauzts, un parādījās atzi-

nīga un skaisti rakstīta kritika par «Zelta zirgu»
7
; gribu

godam minēt kritikas autoru — tas bija Arnolds Priedīts8
.

Jāatzīmē reizē, ka viņš nebija un nav pēc amata rakst-

nieks; publika bija atzinēja, ne rakstnieki; tā tas gandrīz
arī palika vēlāk. Līdzīgi piedzīvojumi bija un ir, un lai-

kam taču arī būs nākotnē ar gandrīz visiem maniem dar-

biem, neizņemot ne «Uguni un nakti», kurai vajadzēja
daudz gadu, lai izlauztos cauri. Tas rakstniekam nozīmē

lielu un veltu enerģijas zaudējumu tālākam darbam, dau-

dzas no iecerētām lugām būtu tikušas izvestas, kurām nu

jāpaliek nerakstītām; bet ar to jārēķinājas. Grillparcers

savas slavas augstumā, sarūgtināts no cenzūras, pārstāja
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daudzus gadus laist klajā savus darbus, kurus tomēr tur-

pināja klusībā. 9 Gadījums tos izcēla vēlāk, viņam vēl

dzīvam esot. Vai tā būtu pareizā izeja? Neviens to gan
neteiks. Cīnīties pretī, — bet tas ir negatīvs, ne pozitīvs
darbs. Gēte un Šillers to reizi darīja, bet tas viņus ilgi ka-

vēja darbos. Un Heine — karoja visu mūžu un tik spoži
kā laikam neviens, bet savu lielo darbu viņš nevarēja pa-

beigt, viņš to tikai sāka.

«Zelta zirga» sacerēšana tika pabeigta tikai kādas di-

vas nedēļas pirms izrādes; lugai vajadzēja parādīties maz

sagatavotā veidā, sevišķi dekorāciju ziņā, tā ka savu īpat-

nēju dekoratīvu ietērpu «Zelta zirgs» vēl nav sasniedzis.

Vēlākos gados gan daži skati tikuši gleznoti no Nikolaja
Strunkes, bet laikam nav uzglabājušās ne skices, ne paši
skati, ne fotogrāfiski uztvērumi. Interesanti dekorāciju zī-

mējumi esot parādījušies dažos provinces un lauku teātru

uzvedumos, bet tie palikuši nepieejami plašākai publikai.
10

Gleznotājiem pie «Zelta zirga» varētu vēl būt atrisināmi

problemi.

«Zelta zirgu» parasti sauc par latviešu tautas pa-
sakas apstrādā jumu — neesmu nekur dzirdējis citādu

ieskatu, — bet patiesībā vielu man deva igauņu pasaka
Kreicvalda izdotā vācu tulkojumā

11
.

Tas lieku reizi rāda,

cik tuvi ir pasaku motīvi visām tautām un cik tuvi sevišķi

esam mēs ar saviem kaimiņiem.
«Zelta zirgs», tāpat kā daudzi mani darbi, rakstīts aiz

ierosinājuma, kurš nāca no āra. No «Jaunā teātra» man

atrakstīja, itin vēlu, laikam oktobra vidū, lai es dodot

kādu lugu uz ziemsvētkiem. Man gatavas lugas nebija, un,

protams, tik īsā laikā nedz varēja ko uzrakstīt, nedz ko

uzrakstītu sagatavot, — laika būtu ticis tikko lugas iestu-

dēšanai. Uzrakstīju vēstuli, ka lugas man nav, un nesu

vēstuli uz Lugānas pastu. Bet neviļus uzbudinātās jūtas

strādāja tālāk, seni motīvi spilgtāk ieskanējās, iemīļotie
raksturi tēlojās acu priekšā, un, pirms vēl bija pasts sa-

sniegts, drāmas viela man jau bija galvā. Griezos atpakaļ,
vēstuli nenodevis; pārrunājām jauno tematu ar Aspaziju,

un to pašu dienu uzrakstīju otru vēstuli, kurā solīju jaunu

lugu, aprakstīju vajadzīgās dekorācijas un noliku pats sev

termiņu. Par četrām vai piecām nedēļām luga bija sace-

rēta, pēc tam kad vēl kāda nedēļa vai vairāk tika pazau-

dēta, jo šķetinā jumam vidū gadījās mezgls. Sēdēju viens

un neziņā savā kalnā un sāku jau rakstīt kādu skatu «Jā-

zepā», kad man pārlaidās pār galvu septiņu kraukļu bars,
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pieteikdamies savām dziļām, melodiskām balsīm. Piepeši

man pazibēja acu priekšā kraukļu skats, Antiņš bija glābts
un jāja glāžu kalna virsotnē. Bija todienu spoža, silta

saule; saule man vienmēr palīdzējusi. — Jāzeps un visi

viņa brāļi toreiz tika atstāti atkal reiz uz ilgāku laiku.

Tā «Zelta zirgs» sacerēts Castagnol'ā 1909. gada vēlā

rudenī.

Otram cēlienam bija nodomāti gluži citādi skati nekā

tagad lasāmie; tie risinājās ap Antiņa tēva kapu. Bet tie'

bija vajadzīgi kādai citai lugai un tikai tai atdoti; vēlāk no

tās lugas tika uzrakstīti tikai fragmenti.
Tam pašam otram cēlienam bija sacerēti vēl daži skati,

kuri tika atmesti, lai cēliens nebūtu par garu; ja šie skati

vēl atradīsies, tie tiks še klajā laisti. 12

«Zelta zirgs» sacerēts, kad jau niknākās reakcijas laiks

bija pārgājis Latvijā, pašaizliedzīgais, visu ziedojošais An-

tiņš bija uzvarējis un sāka atkal rādīties cerības saule.

Antiņam arī provincē, uz laukiem, visur pretī sniedzās

laipnas rokas; «Zelta zirgu» uzveda krāšņos inscenēju-
mos vairākos lauku centros, — sevišķi skaista bijusi iz-

rāde Kauguros, kuru vadīja Biruta Skujeniek. Man dziļi
atmiņā palikusi Golgovskiešu izrāde jūlijā, tanī pat pirm-
izrādes, 1910., gadā13, jo daži izrādes apmeklētāji no Lejas-
ciema bija mani tik mīļi sveicinājuši. Visiem maniem dār-

giem garā tuvējiem iet vienmēr mani atbildes un pateicī-

bas sveicieni arī še un visur.

Kur draugi, tauta klus, — tur dzeja bālē,
Bet tautas miņā sirds man priekā celta.

Kāds skaistums ir jums mežā, zīda zālē

Un latvju dvēslē! — Tur mana doma smelta

Priekš jums. — Kā sveikt jūs? Es še lielā tālē.

— Nu tec tad, zirdziņ! Loms tev mazs: viens pantiņš

Pilns mīļu sveicienu; lai ved tos Antiņš! 14

INDULIS UN ĀRIJA

Luga rakstīta Castagnol'ā un apkārtnē 1911. gadā. Pēc

veciem rokrakstiem var uzzīmēt sacerēšanas laiku atse-

višķiem cēlieniem: sākti darbi 4. martā, bet pēc pirmā cē-

liena uzrakstīšanas atkal atmesti un uzņemti no jauna tikai

pēc pusgada. Par traucēkli bija ārēji naidīgi apstākļi.
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Otrais lugas cēliens tad uzrakstīts 12 dienās, augusta

mēnesī, no 18.—31. dienai, un cēliens ir 1200 rindas garš.
Trešais cēliens (pirmā aina) iesākts to pašu dienu, kad

nobeigts otrais, un sacerēts astoņās dienās (no 31. 8. līdz

7. 9.). Otrā aina tāpat bez starppārtraukuma rakstīta no

8. septembra līdz 28. septembrim. Arī ceturtais cēliens ar

savām divām ainām pieslēdzies cieši klāt trešajam un ir

veikts — pirmā aina no 28. 9. līdz 13. 10., otrā no 16. 10.

līdz 19.10. Tad pirms piektā cēliena sākšanas tiek izlaista

viena nepilna nedēļa, un cēliens sacerēts no 25. oktobra

līdz 2. novembrim.

Visa darba lielā daļa veikta gandrīz tikai divos mēne-

šos, strādājot ļoti intensīvi, jo luga aptver kopskaitā ne

mazāk kā 4010 pantus. 1

Pēc tam bija jāveic vēl otrs darbs — luga jāpiemēro
skatuves izrādēm; šo darbu atkal uzņēmās Aspazija, kura

visā lugas sacerēšanas gaitā bija to pavadījusi ar dzīvāko

līdzdalību. Izrādēm pantu skaits bija reducēts uz 2730.

Pilnā izdevumā panti pa cēlieniem sadalījās šādi: I — 600,

II — 1200, 111 — 1000, IV — 760 un V — 450 р. р., — re-

ducējumā turpretī bija šādi: I — 150 panti, II — 450 panti,
111 — 230, IV — 240, V — 210 p. p.

Lugu izdodot grāmatā pilnīgā veidā, liku vadīties no

pārdomām, ka grāmatas lasītājam, kurš neredz dzīvus cil-

vēkus uz skatuves, kas viņu ierosina, dziļāk jāiedomājas
un jāiejūtas katrā situācijā un sajūtā. To var panākt, tikai

katru vietu, uz kuru dramatiķis grib vērst lasītāja uzma-

nību, intensīvāk un plašāk izgleznojot. Drāmas notikumus

rādot uz skatuves, skatītājs tiek daudz netiešāk un ātrāk

ievests gaitas, personu, situāciju izpratnē un uzņēmē;

viena pati aktiera kustība, kāds rokas žests var apgaismot
visu raksturu un viņa attiecības un darīt dziļāk saprotamu

pašu ideju.

Te slēpjas attaisnojums prasībai, lai dzejnieka gara
acīm skatītās ainas, kuras lasītājam tāpat skatāmas gara

acīm, tomēr tiktu darītas redzamas arī miesas acīm un

ainu skaņas dzirdamas miesas ausīm: redzamība un dzir-

damība ir dramatiskās mākslas pirmprasības. Dzejai pie-

biedrojas citas mākslas, mūzika, glezniecība, plastika,
dzīvā darbīgā cilvēka tēlošana un dzejas klusās domas un

rēgus kā vieglu mūzu deju šīs mākslas nes masā un to

saviļņo; bet dzeja pati aiziet atkal vientulībā, «pie mā-

tēm», saka Fausts, lai skatītu pirmtēlus, ko dot citiem.
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- «Indulī un Ārijā» šīs pārdomas bij man visgaišāk jūta-

mas; grāmatu izlaižot, tad tika lietots apzīmējums pilniz-
devums, lai aizrādītu uz izšķirībām; vēlāk apzīmējums tika

atmests.

Par «Induļa un Ārijas» lugas sākumiem ir atzīme no

28. novembra 1906. gadā, kur iet runa par vadošām ide-

jām, tiek izcelta kultūras trauksme, novilktas vēstures

līnijas, izcelti raksturi un galvenā sajūta un atmosfēra.

«Viss svars uz skaistumu. Cauri caur pienākumu uz mīlas

vienību. Visa dzinējs spēks mīla.» (4. 3. 11.) Vēlāk: jaunī-
bas traģēdija.

Lielākā daļa darba atzīmju, uzmetumi un pirmraksti ir

vēl uzglabājušies, bet tie ar savu daudzumu prasa lielu

laiku kārtošanai un apstrādāšanai, kādēļ tos še nevar

izmantot.

Viela «Indulim un Ārijai» ņemta no pazīstamās vēstu-

riskās teikas, kura bija attēlota jau sen no Mirbaha (Briefe
von und nach Kurland)

2
septiņpadsmitā gadsimtenī, pēc

zemnieku nostāstiem, tāpat «Inland» 1859. g.
3

un vēlāk no

vairākiem apstrādāta episki vācu valodā, gan prozā, gan

dzejā. Viela ir gluži episka un tikai pēc «Induļa un Ārijas»
drāmas parādīšanās tika no latviešu rakstniecības atzīta

par dramatisku un vairākkārt apstrādāta.
4

— Saīsinātā

veidā «Induļa un Ārijas» viela tika pasniegta arī latviski

kādā no tā laika A. Gulbja grāmatu prospektiem 5
un ir

atkal atkārtojama. — Interesanti, ka 1905. g. vācu «Dūna-

Zeitung» pasniedz kādu balādi «Indul und Arri» no vācu

ārzemnieka dzejnieka Ludviga Brunsera, no viņa grāma-
tas «Ein kurlāndischer Liederstrauss». 6

Pēc tam kad «Ugunī un naktī» bija tēlota fantas-

tiskā gleznā jauna doma — toreiz vēl nedzirdēta — par

Latviju kā valsti, tad bij jārada šīs valsts pirmizveidojums
un viņas idejas augšana vēsturiskā ainā. Tas bija
jādara vēsturiski pazīstamā piemērā, kurš tomēr ļāva zi-

nāmu brīvību domu izzarojumos un nepiesaistīja par

daudz pie neatmaināmiem un neapejamiem vēsturiskiem

sīkumiem. Induļa un vēl vairāk Mintauta pilnīgi vēstu-

riskā un lielā figūra, kā arī vēsturē minētās komturu per-

sonas bija kā radītas šim mērķim. Vēsture (Livonijas kro-

nika) deva dažus faktus un pat tēlojumus, un teika, kura

ne velti bija uzglabājusies kā viena no ļoti nedaudzajām

latviešu vēsturiskām teikām, deva pat personu vārdus (ari

ārkārtēja parādība mūsu teikās). Teika turklāt bija diez-

gan pazīstama un tādēļ derīga drāmai. Man likās, ka lat-
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viešu dzejniekiem bija pienākums izcelt mūsu tautas tik

retos vēsturiskos un teiksmainos pieminekļus; tāpat kā es

t'diēju par savu pienākumu izcelt un attīstīt mūsu puspa-

sakaino, pusteiksmaino — arī pēc Pumpura aizmirsto —

Lāčplēsi un ielikt viņā latvju tautas un valsts ideju; tāpat
kā es aiz tām pašām pienākuma jūtām centos darīt dzīvas

un ievest mūsu garīgā ietversmē mūsu pasakas un tautas

dziesmas, piegriežoties mūsu bāreņu varoņu kultam

(«Zelta zirgā»), mūsu veļu teikām («Spēlēju, dancoju»),
mūsu joku pasakām («Mušu ķēniņš»), mūsu dziesmām

(«Pūt vējiņi»; «Krauklīts sēd ozolā»). Bet, ko dzejnieki tu-

rēja par pienākumu, to rakstnieki — viņi visi reālisti un

ļoti spējīgi izdomāt paši savas vielas — ieskatīja gandrīz
par pārkāpumu, kaut gan vietām atvainojamu. Kas stā-

vētu ārpus mūsu sfēras un to uzlūkotu, tas gan nodomātu,
ka viņš skatās kādā burvīgā ainā.

«Indulis un Ārija» bija domāta kā atsevišķa drāma

veselā latviešu vēsturisku drāmu virknē.7 Šinī drāmu vir-

knē būtu attēlota visa latvju vēstures gaita desmit lugās,
koncentrējot izcilus laikmetus ap lieliem, kaut arī aizmir-

stiem, notikumiem un personām, un šķiru un masu gru-

pām. Induļa traģēdija būtu nākusi ceturtā vietā. Nodoms

netika izvests, jo tas prasa līdzdalību un sapratni. Par to-

reizējiem plāniem plašāk runāt nebūtu tagad intereses;

plāniem vajadzēja padoties pasīvam spaidam un grozīties.

Nebija viegli rezignēt un atteikties no iemīļotiem tēliem —

un iemīļotas dzimtenes jūtu idejas, bet dzimtene pati par

sevi nesaprata, un — bija jāpadodas.

Tūliņ pēc sacerēšanas «Indulis un Ārija» iznāca klajā
uz ziemsvētkiem8

un jau drīz pēc jauna gada tika uzvesta

Jaunajā teātri
9

— skaistās Kugas dekorācijās, kuras ieva-

dīja atkal jaunu posmu mūsu skatuves glezniecības māk-

slā. Šīs slavenās dekorācijas, kuras vēl tagad visi piemin
ar sajūsmu, kara laikā diemžēl tikušas nelietojamas; man

nebija lemts viņas redzēt, tikai mākslinieku un dzejnieku

grupa ar dzejnieku Ķēniņu priekšgalā atsūtīja man kā

balvu meža skatu krāsainu skici, Kugas gleznotu. Arī lomu

tēlotāji bija izcilus mākslinieki: Amtmans kā Induls, Tija

Banga kā Ārija, Mirdza Šmithen kā Vizbulīte; tāpat citi.

Vēlāk, 1921. gadā, kad pārbraucu, redzēju lugu jaun-
uzvedumā10

ar Tiju Bangu atkal kā Āriju un Smiļģi kā ļoti

raksturīgu un skaisti spēcīgu Induli. Jaunas bija arī deko-

rācijas, atkal no Kugas, bet «pelēkais» jaunums un veca

luga publiku vairs tā neiesildīja.
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Vēl Castagnol'ā — mums par lielu prieku — mūs ap-

ciemoja mūsu mīļais Alfrēds Kalniņš ar kundzi un ieinte-

resējās par «Indulis un Ārija» kā operas libretu. Sāku

strādāt pie šī darba, un pirmo cēlienu komponists arī pār-
cēla mūzikā. Bet jau pie otrā cēliena, kuru es vēl nobei-

dzu, abi sākām apgurt, un darbs tā palika nebeigts. Pirmā

cēliena mūzika, ko dzirdējām paša komponista uz klavie-

rēm priekšā celtu, bija brīnum dzidra un skaista.

Līdzīgs liktens jau agrāk bija piemeklējis «Uguni un

nakti», par kuru interesējās Melngailis. Ne labāk gāja arī

vēlāk «Pūt vējiņam» kā libretam.

Izdots «Indulis un Ārija» ir četras reizes. A. Gulbis

bija nodomājis uzsākt savu Universālo Bibliotēku ar «In-

duļa un Ārijas» pirmizdevumu, bet es kautrējos pieņemt
to godu un liku priekšā atstāt to Gētem ar viņa «Faustu»,

ar kuru iesākās arī vācu Reclama «Universaibibliothek».

Tulkojumi no «Induļa un Ārijas» ir vācu un krievu

valodās. Vāciski lugu tulkoja vācu pazīstamais rakstnieks

Johannes von Gūnther, teātra apgādes «Triju Masku» re-

daktors; kara dēļ grāmata nevarēja tikt izdota, un sarunas

tika pārtrauktas; paredzēta izdošana sērijā «Lettische Lrte-

ratur».

Krieviski luga tika tulkota divas reizes; vienā tulko-

jumā, Kopmaņa, dabūju ieskatīties, otro neesmu redzējis.
Par abu tulkojumu tāļāko likteni man nav nekādu ziņu;
laikam būs izgaisuši pa kara laiku.

Rokrakstos ir atsevišķi skati no «Induļa un Ārijas», kas

nav ietilpuši izdotā grāmatā; viņi citā vietā tiks laisti

klajā.

PŪT, VĒJIŅI!

«Pūt, vējiņ, dzen laiviņu!»
Tās gari elstās sēri jautrās skaņas,
Kam līdzi mīļu pasaulē vairs nav,

Manmieru nedeva tos garos gadus ..
}

Vajadzēja mieru rast un nokratīt no sevis tās sērās

dzimtenes skaņas, kas tik neatlaidīgi seko tiem, kuri nav

vairs dzimtenē. Kad visa būtne piesātināta ar kādu sajūtu,
kura laužas uz āru, tad vajag tikai maza ierosinājuma
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no āras, lai sajūta izlietos darbā un atrastu sev izteiksmi;
bet vajaga arī šī ierosinājuma, jo sajūta var arī neizlie-

lies un sarūgt. Trimdas sajūta un ilgas pēc dzimtenes un

viņas nākotnes atrada sev gluži necerētu ierosmi uz izteik-

smi — kādā vēstulē no dzimtenes.

Pēterpils Latviešu Labdarības biedrības priekšnieks Lū-

ļas kgs 1913. gadā atrakstīja man, vai es nevēlētos dot

biedrībai uz viņas 35 gadu pastāvēšanas svētkiem kādu

piemērotu lugu vai prologu, kas atzīmētu šo svinīgo ga-

dījumu. Vēstule man laipni atgādināja, ka es pats
bijis šinī biedrībā par biedri, būdams students Pēterpilī,

aizrādīja uz biedrības cēlajiem mērķiem, kuri gājuši aiz-

vien plašumā un izvērtušies par īsti demokrātiskiem un

progresīviem; minēja, ka trimdenieki pēc lielā 1905. gada
atraduši biedrībā palīdzību un atbalstu trūkumā; atstās-

tīja, kā biedrības vadība un progresīvā latviešu daļa cīnī-

jusies savā aplokā pret nedemokrātisko veco raugu; at-

klāja arī humoristisko epizodi, ka cīņā pret progresu As-

pazijas «Zaudēto tiesību» cenzūras eksemplārs ticis no-

zagts, lai kaitētu izrādei un liberālajam cenzoram Remi-

ķim; ka pat aizliegts sludināt par izrādi vietējās baznīcas

parastā sludinājumu vietā. Beigu piezīmēs došu tuvākas

raksturīgas ziņas no biedrības protokoliem.

Mīļā vēstule un aicinājums mani aši pārliecināja, un

tādēļ atbildēju, ka man gan piemērotas lugas nav, bet es

apņemos sarakstīt jaunu lugu, kuru varētu uzvest arī uz

mazākām skatuvēm. Pa vasaru 1913. gadā uzrakstīju «Pūt,

vējiņi!»; pats sevi atsvabināju no apriebušās sajūtas un

devu visas savas sastrēgušās dzimtenes ilgas. Tā luga «Pūt,

vējiņi!» tapa par izteiktu trimdnieku psiholoģijas lugu un

dziesma «Pūt, vējiņi!» par trimdnieku ilgu dziesmu. Par

lugu un trimdu jāmin vēl daži vārdi, jo arī citā ziņā luga
ir trimdas atmosfēras auglis un viņas psiholoģijas at-

spulgs.

Toreiz trimdnieku dvēseles atmosfēra bija tapusi tik

smaga kā priekšpērkoņa gaiss, bet saule vēlēja man labu

arī šoreiz, — atraisījums nāca ne no pērkoņa, bet no

spirgtas, mīļas vēsmiņas, kas izkliedēja tveici un lika aiz-

mirst negaisa smagumus. Bij smaga toreiz trimdnieku at-

mosfēra ne vien no vispārējām trimdas nastām, bet ari

no biedru savstarpējiem konfliktiem un viņu citādas gara

orientācijas un uzskatiem uz disciplīnas un ētikas jautā-

jumiem; tas bija polemikas laikmets pret mani un prasīja

no manis atbildi, un — cik neticami tas arī neizlikās —
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«Pūt, vējiņi!» bija polemikas raksts no manas puses. Pro-

tams, savāds. Jo es biju noģērbis no sevis avīžnieku un

psihiski nespēju vairs polemizēt kā avīžnieks. Nekad, arī

manā avīžnieka laikā, polemika nav bijusi mans dzīves

elements, cīņa gan; bet to vienmēr esmu sapratis kā ko

pozitīvu, jauna uzceltni, ne negatīvu. «Jaunā strāva»,

piem., bija man jaunu ideju nešana, jauna satura došana

mūsu dzīvei, — es saprotu, ka vecā dzīve to uzskatīja kā

ko naidīgu, kā cīņu un kā polemiku. Man tā nebija pole-
mika. Lai šis viens piemērs ir daudzu vietā.

«Pūt, vējiņi!» izteica ne vien manu negribu negatīvi
darboties polemizējot, bet deva ari manu pozitīvu, jaunu
uzskatu par dzimtenes kautro skaistumu kā vēlamu ideālu.

Tanī pat laikā izauga arī «Jāzeps un viņa brāļi», arī kā

sava veida polemikas raksts, bet, kamēr «Jāzeps» raksturo

naida atmosfēru un iziet tieši uz viscilvēces gala mērķiem,
tikmēr «Pūt, vējiņi!» tēlo tēvu māju daiļumu un grib ga-

tavot to kā jaunu dzīvi uz lielo kopību —

Nes citā apvārsnī, kur top tā brīva,

Kur pats top skaists un smalks, ved lēnā varā

Uz jaunu būtni tautu cilvēcībā.2

Luga «Pūt, vējiņi!» sacerēta visa 1913. gadā, bet katrs

cēliens rakstīts savā mēnesī: pirmais cēliens — martā, ot-

rais — maijā, trešais — jūnijā, ceturtais — jūlijā un

piektais — augustā. Pirmās piezīmes par lugu ir atzīmētas

ar 2.3.13., pilnīgs plāns visiem cēlieniem uzmests 3.3.13.,
laikam tūdaļ to dienu, kad Pēterpils vēstule tika saņemta.

Kad arī viss sacerēšanas laiks apņem 5 mēnešus, tad fak-

tiskais darbs prasījis ļoti maz laika, tikai 34 dienas

(resp. 41). Pirmais cēliens rakstīts 4 dienās (martā no

15.—19.), bet pārrakstīts cēliens turpat tikai vēl maijā, no

11.—15. Otrais cēliens rakstīts 9 dienas (26.—29. maijam
un no 2.—5. jūnijam); trešais 8 dienas (10. un 13. un 23.—

J7. jūnijam); ceturtais 8 dienas (3.—12. jūlijam); piektais
5 dienas (10. un 24.—27. augustam). Viss darbs pārrakstīts

galīgā veidā 8.9.13. Apjoms ir 2335 pantu3, ar prozu kopā

apm. 2595 rindas (310, 660, 540, 510 un 316 pantu).
Pirmais cēliens, cik atceros, sākumā bija sarakstīts ļoti

ļsā veidā kā libretto operai; uz Aspazijas aizrādījumiem
to paplašināju. —

Atceros vēl, ka par modeli Baibiņai man noderēja kāda

serbu gleznotāja glezna: prātā man bija arī Gētes tulkotā
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serbu dziesma par Azan-Aga kautrīgo sievu un viņas tra-

ģiku; atminējos arī nostāstus par agrāku laiku smalkjūtī-

gajām un kautrīgajām latvju meitenēm.

Luga tika izrādīta pirmo reizi Pēterpilī, Latv. Labdarī-

bas biedrības jubilejā 6. oktobrī 1913. g. Tad arī tika no-

lasīts prologs, kurš iespiests še ar izlaidumiem; viss viņš
atrodams grāmatā «Mūza mājās»

4
.

Pirmā izrādē Pēterpilī

Baibiņas lomu tēloja Biruta Skujeniek.
Rīgā «Pūt, vējiņi!» tika izrādīts nākošā, 1914., gadā

Jaunajā teātrī. No sākuma lugai nelaimējās — tā man

tika stāstīts — pat tik tāļi, ka aktieri vai režisori liegušies
līdzi darboties; bet tad vēl to pašu pavasaru un vasaru

sacenšas pat 4 trupas
5 izrādīt lugu uz laukiem un mazākās

pilsētas Latvijā; vislabākās izrādes, kā teica, devusi Biru-
-1 tas Skujeniek trupa. «Pūt, vējiņi!» ar laiku tikusi par

manu vispopulārāko un visvairāk izrādīto lugu. To pašu
1914. gadu sākās pasaules karš, un, kad arī izrādes Rīgā
un Latvijā bija jāpārtrauc, tad toties jo vairāk luga tika

izrādīta pa visu Krieviju latviešu kolonijās un bēgļu no-

metnēs. Visu izrāžu skaitu nevar noteikt cik necik pa-

reizi, — tās iet vairākos simtos, — jo netika vesta gandrīz
nekāda statistika; vienīgais, kas plašāk interesējās par

lugu reģistrēšanu, bija nelaiķis Tautmīls-Bērziņš, kurš arī

izdeva kādu teātra žurnālu.

Lugas tālākā gaita bija laimīga: dekorācijas gleznoja
atkal J. Kuģa un parādījās atkal no gluži jaunas, skaistas

puses. Dekorācijas iekaroja publikas un kritiķu sirdis, un

ar nožēlošanu toreizējie apmeklētāji tagad atminas vecos

laikus; es nožēloju vēl vairāk, jo netiku tās nemaz redzē-

jis. Tēlotāji bija arī izcilus spēki, Mirdza Smithen bija

Barbiņa un radīja atkal tēlu, kādu grūti pārspēt viņa sir-

snībā un skaidrībā; es biju tik laimīgs, ka to redzēju pār-
braucot. Uldi tēloja Smilģis; redzot to pēc fotogrāfijas
vien, var iedomāties, cik skaists tas bijis; viņu es gan ne-

redzēju šinī lomā, bet Švarcu un Aaritmani-Briedīti, un abi

paliek atmiņā. Didzi tēloja Koškins, kuru var apbrīnot
raksturīgā fotogrāfijā. Vēlāk tā ir Podnieka spīdoša loma.

Kā Gatiņš tiek slavēts par agri mirušais Hamsters.

Grāmatā luga «Pūt, vējiņi!» iznāca vēl tanī pat 1913.

gadā, kad sacerēta; iepriekš bija atsevišķi gabali iespiesti
dažos laikrakstos un žurnālos. Pirmais grāmatas izdevums

ļoti glīts. Otrā izdevumā luga iznāca kara dēļ tikai 1918.

gadā Universālbibliotēkā, kuru iespieda 6000 eksemplāros.
Gribu te minēt, ka «Pūt, vējiņi!» pirmizdevums, kā arī
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daudzas citas manas grāmatas tanī laikā iespiestas «Han-

zas» spiestuvē, kurai esmu pateicību parādā par glīto
darbu, kurā savukārt atspoguļojas mūsu labās attiecības.

Uzglabāju vēl tagad spiestuves darbinieku 1913. un 1914.

gada apsveikumu kārtis. Esmu arī vecs spiestuves līdzdar-

binieks, kā avīžnieks, un dziļāk ieskatījies spiestuves dar-

bos, kas mūs vienmēr ir tuvinājis un tuvina arī vēl tagad;
es ļoti protu cienīt arī šī skaistā kopizdevuma klusos un

nekad neredzamos darbniekus un viņu centību un māk-

slas garšu. Tikai mans nejaukais rokraksts dara rūpes burt-

ličiem un man. — Bet, kad tik iedomājos «Pūt, vējiņi!»

meldiju, tad negribu minēt nekādas rūpes, arī ne vismazā-

kās —

No dziesmām laivu, skaņām vēju taisām,

Ar ilgu brāļiem kopā sasēduši,
Uz tālām sapņu mājām aizlidojam. 6

JĀZEPS UN VIŅA BRĀĻI

rakstīti Castagnol'ā, pa daļai Magadinā' pie Lokarnas un

citās Tičīnas2 vietās, pa daļai Cīrihē un Lozannā. Arī sace-

rēšanas laiki ir dažādi. Pirmie vēl uzglabājušies datētie

atzīmējumi par plāniem un izvestiem skatiem ir no 1909.

gada. Kaut gan melnrakstos būs uzmetumi arī no agrākiem

gadiem, tikai tie nav datēti; laikam jau tūliņ kopš 1906. g.
domas būs kavējušās pie Jāzepa problemiem.

Daļas no drāmas plāna ir uzmestas 7. 4. 9. g., pirms
tam ir mazāka atzīme 21. 2. 9.; ar 18. 5. 9. apzīmēts Jāzepa
un Jēkaba skata sākums I cēlienā. Ar 27. 4. 9. jau agrāk
apzīmēti atriebes skati 111 cēlienā; tie ir diezgan plaši iz-

vesti. Tāpat laikam tanī pat gadā būs rakstīti plāni pēdē-

jiem cēlieniem; vispār arī vēlāk rakstīti skati no dažā-

diem cēlieniem vienā laikā; arī citu lugu starpā bieži vien

iespraucas domas par Jāzepu un viņa brāļiem un tiek iz-

vestas atsevišķas situācijas vai gleznas un sajūtas.

«Jāzepa» darbus bieži pārtrauc citas lugas
3
,

nerunājot

jau nemaz par liriku; «Zelta zirgs», «Indulis un Ārija», arī

«Pūt, vējiņi!» tika sacerēti pa to laiku, kamēr «Jāzeps» ar-

vien vēl gatavojās un kavējās. Kad reizēm «Jāzepa» pa-

vediens bija sācis raitāk tecēt, tas tika sarauts arī no ārē-
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jiem apstākļiem, tā «Zelta zirgs» pāršķēla pušu Jūda skatu

IV cēlienā.

Visumā var teikt, ka lielākā daļa darba pie I cēliena
būs 1912. gadā, pie otrā un trešā 1912. un 1913. gados; no

ceturtā un piektā cēliena daļa sacerēta 1909. g., un tad

atkal vairāk pie tiem strādāts 1914. gadā. Bet luga no-

beigta nav 1914. gadā, bet gan daudz vēlāk, jo vēl 1919.

gadā, kad tā iznāca klajā, tika paveiktas dažas daļas. At-

sevišķi skati un cēlieni bija jau 6 gadus agrāk iespiesti
dažos žurnālos4

; šāda daļu klajā laišana turpinājās ari vēlā-

kos gados, 1914., 1915., 1918., un, cik es tagad saprotu,
tam bija savs nolūks: piespiest sevi turpināt un nobeigt
ar klajā laišanu jau solīto darbu.

Pa darba laiku 1919. gadā lasīju «Frankfurter Zei-

tung'ā», oktobra mēnesī, ka Londonā tikusi uzvesta luga
ar tādu pašu nosaukumu, «Jāzeps un viņa brāļi».

5
Feļeto-

nists, kas par to rakstīja, nebija minējis autora vārdu; es

tikai vēlāk uzzināju, ka sacerētājs esot Viliams Bakers
6
.

Lugu pašu netiku ne lasījis, ne redzējis. Mani viņa tomēr

pamudināja strādāt arī pie sava darba.7

Pa daudziem gadiem augdama, luga bija pieaugusi pla-
šumā, gan ne tik daudz kā «Indulis», tomēr pārsniedza trīs

tūkstošus pantus un bija jāīsina; to darbu atkal uzņēmās

Aspazija. I cēlienā bija 926 panti, II cēlienā 720, 111 cē-

lienā 650, IV — 515 un V cēlienā — 395, kopā 3205 panti.

Viegli nenācās turpināt un nobeigt lugu, celt vienmēr

atkrītošo smagumu — iz sevis tik daudz izraut un pārva-
rēt. Negribas ne tagad par to minēt.

Labāk minēt par «Jāzepa» laimīgām zīmēm. Aspazija
nekad neapnīkst stāstīt, ka «Jāzepa» vēsture sākās daudz

agrāk par 1906. gadu. Jau pirms revolūcijas laika Rīgas

jūrmalā, mūsu vasarnīcā, esot bijis pirmais aizrādījums uz

nākošo Jāzepu: kāds sapnis. Nākošais sacerētājs redzējis

sapnī Memfisas pilsētu Ēģiptē; stāvējis augstā tornī vai

piramidē un pārredzējis visu zemi; tas nevarot zīmēties

ne uz ko citu kā Jāzepu Ēģiptē. Un, kad pāris gadus pēc
tam mums nācās iet trimdā un beidzās viss esošais un

varbūtējais spožums, tad Aspazija redzēja tur tikai jaunu

pierādījumu savam uzskatam, jo trimdā sākusies Jāzepa

godība. Pirmā doma par Jāzepu radās gan 1906. gadā Cas-

tagnol'ā, augstā balkonā un skatā pāri skaistajam ezeram

Čeresio 8
. Kopš tā laika Jāzepa doma neatstājās vairs visus

trimdas gadus cauri, pavadīja viņus un ievadīja atpakaļ
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dzimtenē. Un vēl dzimtenē pašā un pirmās izrādes dienā

Aspazija redzēja labas zīmes ejam līdzi Jāzepam, jo visu

izrādes dienu mēs vērojām no saviem logiem Muitas ie'ā9

piektajā stāvā — pie debesīm skaistu varavīkšņu; un to-

mēr bija jau vēls rudens, novembrs, kad nemēdz vairs but

tādas dabas parādības.
17. novembrī 1920. g., dienu priekš otriem valsts dibi-

nāšanas svētkiem, «Jāzeps un viņa brāļi» tika uzvesti

Rīgā, Nacionālā teātrī. Lugu bija iestudējis un vadīja re-

žiju mūsu lielais mākslinieks Aleksis Mierlauks, kurš jau

bija ievadījis skatuves dzīvē «Uguni un nakti» un guva

jaunus laurus ar šo izrādi, kas stāvēja izcilus mūsu režijas
mākslā, sākdama jaunu inscenācijas posmu. Aktieri arī

bija izcilus tēlotāji; daudzi tikai še atrada un apzinājās
savus spēkus. Jāzepa tēlotāju nebija viegli atrast; lomu

iestudēja Vilis Segliņš, Amtmans-Briedīts un jauns aktiers,
kuram līdz tam vēl nebija uzticēta tik liela loma, — Jānis

Ģērmanis. Segliņš drīz atteicās no lomas, un to tēloja
pārmaiņus abi pārējie; Amtmanim-Briedītim bija Paula

Baltābol kā partnere — Asnate, Ģērmanim turpretī Lilija
Ērika — Asnate. Lielu ievērību ieguva arī ar samērā ma-

zākām lomām Osis kā Levijs, Švarcs kā Juda, Mārsiets kā

Simons, Timma kā Jēkabs, Lejiņš kā Izašars; bet it īpaši

jāmin Mirdza Šmithen kā Dina, — lomu pēc tam grūti
iedomāties citas aktrises tēlojumā. Citi aktieri tikpat
skaisti attēloja savas lomas; saskaņa uzvedumā bija
ideāla, sevišķi grupējumi dzīvi, pārliecinoši un drama-

tiski; Mierlauks un viņa aktieri varēja būt mierā ar sevi.

Kuģa, kas bija inscenējis arī jau «Uguni un nakti», parā-
dījās «Jāzepā» atkal jaunā un spožā mākslinieciskā attīs-

tībā. Jāzeps Vītols bija komponējis ceturtā cēlienā divas

dziesmas, kas bija tik oriģinelas un skaistas, ka vēl tagad
ik izrādē aizrauj klausītājus. Izrāde visās savās daļās to-

reiz likās man tik pārsteidzoša, kāda vien var būt pirmā
izrāde: viņa tiešām bija pirmā manu lugu izrāde, kuru es

pats noskatīju. Pārbraucot 1920. gada aprīlī es gan re-

dzēju «Pūt, vējiņi!» izrādi, bet aktieri paši toreiz lūdza to

neskaitīt līdzi. 10

«Jāzeps un viņa brāļi» pirmā sezonā tika izrādīti piec-
desmit reizes; tagad izrāžu skaits pārsniedzis 80 reizes.

Sevišķi skaistā atmiņā man paliks vienmēr Jāzepa izrādes,
kuras Nacionālais teātrs sarīkoja Lietavas pagaidu gal-

vaspilsētā Kauņā 11
,

kur mūsu brāļi lietavieši, neskatoties

uz mūsu valodu starpībām, sirsnīgi iejutās latviešu lugā.



586

Kā grāmata «Jāzeps un viņa brāļi» iznāca pirmo reizi

1919. gadā Rīgā A. Gulbja apgādībā pēc tam, kad frag-
menti no lugas bija jau agrāk parādījušies; arī šis izde-

vums nebija vēl pilnīgs, jo bija izkritis no II cēliena Dinas

skats; lugas rokraksts pa kara laiku bija dažkārt maldī-

jies. Gadu pēc tam, 1920. g., iznāca pilnīgs izdevums kā

pirmais sējums trešajam kopotu rakstu krājumam un

tūliņ pēc tam trešais izdevums; visi izdevumi bija lieli;
vairākos tūkstošos eksemplāru.

Piezīmju pie «Jāzepa un viņa brāļiem», tāpat veco

rokrakstu un plānu ir uzglabājies liels daudzums, vairāki

biezi sējumi
12

,
bet tos izmantot — taisni viņu plašuma

dēļ — nākas ļoti grūti; ja atļaus telpas, tiks uzņemtas kā-

das piezīmes; varbūt arī viss Dinas skats pirmā redakcijā,

jo priekš skatuves tas bija sevišķi stipri jāīsina.
Viela Jāzepam ņemta no bībeles un nekur nav patva-

rīgi pārgrozīta. Bija izteikti tikai pārmetumi — cik atce-

ros — no vācu kritiķiem, ka nesaskanot ar bībeli Jāzepa
aiziešana neziņā, — es pārmetumus labprāt pieņemu, jo
zinu, ka Jāzeps mira 110 gadu vecs Ēģiptē — ēģiptiešu

parastais teikums bija: dzīvo 110 gadu! — bet, kad jau
«nākošais ķēniņš Ēģiptē nezināja neko par Jāzepu», kā

teikts Moz. 2. gr. 813
,

tad viņa neziņā aiziešana būs mazāk

sajūtama kā nepieļaujama. Arī Ēģiptes tēlojumos un vēs-

turē esmu lūkojis nekur neatkāpties no dotiem dokumen-

tiem. No angļu puses Kakhemna14
bija nosaukts par manu

izdomājumu un vests sakarā ar Ahnatonu, bet kā Kak-

hemna tiek minēts kāds no seniem ēģiptiešu vezīriem un

gudrajiem, un vārava Huni mācība tiek rakstīta Kagem-
ni'm; autori lieto dažādu rakstību. Tāpat esmu centies

pieturēties pie ebreju un ēģiptiešu izteiksmes. Ceru, ka

mana iepazīšanās ar ēģiptiešu senatni noderēs man arī

kādam tāļākam darbam no Ēģiptes aplokiem. 15

«Jāzeps» ir tulkots vairākas reizes. Pirmais tulkojums

bija krievu valodā
16

— pēc mana uzskata, ļoti labs tulko-

jums —, bet iespiests tas vēl nav, vismaz es par to ne-

esmu dzirdējis; varbūt, šurpu turpu sūtot, pa kara laiku

būs nozudis. Otrais tulkojums ir vācu valodā no Aspazi-

jas; tas var stāties pilnīgi oriģināla vietā; tanī ir pat pār-
labojumi pret latviešu tekstu. Nevaru atstāt neminētu, ka

Aspazija pielika pie darba vislielākās pūles un tulkoja

lugu pa otru reizi, kad pirmais tulkojums likās viņai ne-

apmierinošs. Tagad no ārzemes vāciem pašiem top atzīts,

ka šis tulkojums atstāj oriģināla un ne tulkojuma
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iespaidu; tādai atzinībai ir nozīme jo vairāk tādēļ, ka

vāci paši ir laikam labākie tulkotāji visās literatūrās. No

Aspazijas vācu tulkojuma šī luga tulkota tad vēlāk angļu,
somu un čeķu valodās; pieteikti ir tulkojumi ungāru,
franču, itāļu un zviedru valodās. Lasījis esmu tikai angļu
tulkojumu, kuru sacerējusi pazīstamā angļu rakstniece

Grace Rhvs (Grēsa Reis); tulkojums no angļu preses top
slavēts kā ļoti tuvs oriģinālam (t. i., vācu tulkojumam) un

ļoti anglisks; rakstniece pievienojusi tulkojumam arī

skaistu rakstu par Latviju un ieved autoru angļu publikā.
Pateicoties mūsu ārlietu vadībai un mūsu literāriski izglī-
totiem sūtņiem Bisniekam un Vesmaņa kgm, un nenogur-

stošajam ģenerālkonsulam Bīriņa kgam, luga tika izrādīta

Londonā Skalas teātrī 22. maijā 1925. g. un guva atzinību

Londonas presē, kā «Times» un «Daily News»17
.

Pēdējā vārdā lai man atļauts minēt sirsnīgā piemiņā
tās balsis no lasītājiem, kas, svešas un tomēr man tik tu-

vas, mani uzmudināja un mierināja, un lūkoja līdzi risi-

nāt Jāzepa problemus; šinīs apcerēs ir dažas ļoti gudras
un dziļas domas, kurām būtu jānāk tik klajā, lai nestu

svētību.

SPĒLĒJU, DANCOJU

saucās agrāk «Lietuvēns»; vecās piezīmēs atrodu arī mi-

nētu nosaukumu «Vampīrs»; apakštitulī luga saukta ari

par «veļu lugu» un par «velnu karaļa nakti». Parasti viņu
mēdzam īsāki apzīmēt par «Spēlmani». Arī citām lugām
bija īsāki lietojami nosaukumi, tā «Pūt, vējiņi!», piemē-

ram, bija «Laivinieks»; tā bija projekts saukt lugu ari

grāmatizdevumā. «Pusideālists» bija «Don Kihots», bet tur

cenzūras dēļ bij jāmaina virsraksts. 1

Sacerēta luga «Spēlēju, dancoju» ir divu mēnešu

starpā: janvārī un februārī 1915. gadā.2 Pirmās ļoti īsās at-

zīmes ir no 6., 9. un 11. decembra 1914., kad uzstādīts pa-

gaidu lugas nepilnīgs plāns. Lugas I cēliens sākts janvārī
1915. un nobeigts četrās dienās 12., 13., 14. un 15. Citi cē-

lieni seko ātrā tempā: otrais sacerēts no 18.—22., 25., 27.

un 28. janvārī — 8 dienās; trešais 29. janvārī un no t.—

5., 8.—12. februārim — 11 dienās; ceturtais no 15.—18. —

4 dienās un piektais no 22.—27. februārim — 6 dienās,
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Luga aptver 2792 pantus (I cēlienā — 412, II — 632,
111 — 810, IV — 386 un V — 552); vairākas dienas ir rak-

stīti pāri par 100 pantiem; viss darbs pabeigts 33 dienās.

Rakstīta tātad luga ļoti ātri, ar lielu intensivitāti, tā ka

tūliņ pēc sacerēšanas iestājās nervu reakcija un enerģi-

jas pietika tikai pirmo triju cēlienu norakstīšanai (II cē-

liens norakstīts 8. 3. 15. un 111 cēliens 22.3. 15.). Tad ener-

ģija atslāba tā, ka pārrakstīšana bija jāpārtrauc uz vai-

rākiem — laikam 4 — gadiem, un luga ar lielām laiku

starpām parādījās klajā tikai no 1916. līdz 1919. gadam.
Toreiz gan man visu laiku aizņēma neatlaidīga nodarbo-

šanās ar «Šveices latviešu komiteju», bet es nekad, lai

cik uzcītīgu, nodarbošanos neesmu saucis par «produk-
tīvu strādāšanu» Pārāk intensīvā produktīvā strādāšana

man tādus nepatīkamus pārtraukumus, var teikt — pār-

steigumus — sagādājusi daudz reizes arī agrāk un vēlāk.

Šoreiz nepārrakstīšana bija sevišķi nepatīkama, jo lugas
izrādīšana tā nokavēja savu īsto laiku — 1915. un 1916.

gadus, un, kad viņa beigās parādījās uz skatuves 1921.

gadā, tad viņai aktuelas nozīmes vairs nebija. Laika sajūta

bija galīgi pārmainījusies, pat tikusi pretēja kara laiku

sajūtai: pilsonība, kura bija ar lielu sajūsmu gājusi līdz

tautas cīņā pret «mūža ienaidnieku» — vācu muižniecību,

ap 1921. gadu, kad bija jau panākta valsts patstāvība,
sāka izturēties vienā savā daļā ar lielu iecietību, pat līdz-

jūtību pret agrāko ienaidnieku — vācu muižniecību; viņai
kā vēlams mērķis rēgojās acu priekšā jaunas muižniecī-

bas nodibināšana, kura varēja tikai stiprināt vācu muiž-

niecību; dalīties varā ar šo veco ienaidnieku, padarīt viņu

sev par draugu priekš kopīga mērķa, lai varētu noveikt

jauno ienaidnieku — ceturto šķiru. Un luga «Spēlēju, dan-

coju» vēl uzskatīja par ienaidnieku veco un ne jauno

pretnieku; «mirušais kungs» lugā nevarēja būt pa prātam
tur, kur cerēja uz «dzīvu kungu».

«Spēlēju, dancoju» ir sacerēta kā sava veida humora

luga. Laiks mūsu tautai ar jauno valsts ideju bija tik tra-

ģisks, izejas nebija nekādas, no visām cerībām bija tik

pilnīgi jāatsakās, ka garam palika pāri: visas lielā pār-

varīgā ienaidnieka varas, tāpat kā visu dzīvi, ņemt tikai

kā rotaļu: lielākās, augstākās būtības priekšā viss sarau-

cas un top viegls. Tikai brīvs gars tā spēj skatīties uz

visu, un šinī lielā humorā gars uzvar, bet pats aiziet. Pa-

gātne un elle, un miroņu vara bija jāpārvar šinī laikā, un

tautas gars tos pārvarēja šinī laikā; mēs ceram, mēs vēla-
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mies un darām, lai tā uzvara būtu galīga un uz visiem

laikiem.

Mūsu pagātne lūdzas:

Neļauj mocīt mūs vēl tagad!
Pestī mūs! Izrauj mūs!

Izdzen velnus no tās rijas! 3

Domas par velna riju un par cīņu ar velniem un miro-

ņiem nebija radušās pirmoreiz 1915. gadā. Paši sākumi

šīm domām ir ļoti veci un iesniedzas pirmā jaunībā, īsti

bērnībā: velna nakts ar saviem miroņiem un briesmām

iznāk laukā no Randenes muižas rijas. «Saules gados» par

to minēts:

Pļavā pūne, — skrej uz pūni:
Pilna saldas siena smaršas!

Pļavā rija, melni vārti:

Pilna baigu noslēpumu.

Dienas vidū visi guļ:

Tīkam-baigi, draudam-maigi
Vienam pašam tumšā rijā:
Mēmi trokšņi, melni vēji —

Mēmi trokšņi, melni rēgi —•

Nu tie spēlē, nu tie danco
..,

— Arā bēga; Saule smejas:
«Labāk saules birzē tec!

Sudrablapas virinājās.» 4

Domas par velna rijas brīnumiem vēlāk vēl pieauga,
kad skolas un universitātes gados un arī pēc tam nodar-

bojos ar mūsu folkloru, tautas pasakām un teikām (īsti šī

nodarbošanās nekad nav beigusies); tad arī bieži senās

sajūtas un domas meklēja izteikties dažādos veidos, līdz

izlējās drāmā, no jauna iekustinātas no lielā laika. Tomēr

arī tad vēl — kad jau bija plāni celti — personas un

darbība, un krāsas un skaņas bija kā sastingušas un no-

vītušas, nekas nevīžoja risināties, līdz kādā laimīgā dienā

atskanēja arī no senas, senas pagātnes, no bērnības kāda

meldija — dzērāja spēlmaņa dziesma, un no šīs burvju
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dziesmas viss pirpeši atdzīvojās un salikās pats darbīgā
vienībā, kā Amfiona pils akmeņi5.

Vainu par «Spēlēju, dancoju» klajā neizlaišanu tiku

licis uz pārāk intensīvo strādāšanu un nervu reakciju; bet

varbūt pats laiks arī bija vainīgs, jo viņš visus prātus un

jūtas aizņēma ar savām lielajām briesmām. Arī mēs, emig-
ranti trimdnieki, uztraukumā mētājāmies, pūlējāmies ga-

rīgi aizstāvēt tautas dzīvi un rast viņai pamatu valsts or-

ganizācijā; toreiz — Šveices latviešu komitejā — ļoti in-

tensīvi strādājām ap sabiedrisku valstisku mēģinājumu,

par kuru gadu vēlāk rakstīju tik pesimistisku atskatu

(«Jaunajā Vārdā» 1917. g.)6
; garīgi mēs tomēr uzcēlām ij

valsti, ij sevi tai valstij.

Pirmie cēlieni no «Spēlēju, dancoju» parādījās atklā-

tībā veselu gadu pēc viņu sacerēšanas, ari ne dzimtenē,
bet «Jaunās Pēterpils Avīzēs» 7

; vēl gadu vēlāk lugu sāka

iespiest K. Freiberģa «Taurētājā» 8
,

ari ne dzimtenē, bet

Maskavā. «Taurētājā» parādījās ari skaisti zīmējumi pie
lugas no N. Strunkes. Tikai 1919. gadā luga parādījās
klajā ari dzimtenē, Rīgā, Gulbja izdevumā, pēc skaita ot-

rajā. Drīz pēc tam nāca trešais izdevums Gulbja apgādā-
tos kopotos rakstos.

Izrādīta tika luga 23. novembri 1921. gadā Rīgā, Na-

cionālā teātrī, ne īstā laikā, jo tas bija vēlēšanu laiks,

īstais, tas ir, pietiekošais, laiks nebija arī lugas sagatavo-

šanai, jo tā tika izlaista par agri, kā visi apgalvoja vien-

balsīgi. Režija bija atkal Alekša Mierlauka rokās, un de-

korācijas bija zīmējis J. Kuģa, kuru daudzi poētiskie
skati — sevišķi kapu parādība, kalve, rija v. c. — iespie-
dušies dziļi atmiņā. Galvenie tēlotāji bija labākie teātra

spēki, skaistule Lilija Ērika kā skaistule Lelde, Ģērmanis
kā Tots, Osis kā Kungs — varens kungs —, Lejiņš kā

vecais (un saka, ka viņš būtu vēl labāks bijis kā jaunais);
atmiņā arī Kvēpa velna zēns un daudzi citi. Mūziku bija
komponējis atkal Jāzeps Vītols savā parastā meistarībā;

simtās variācijās «Spēlēju, dancoju» —

Atbalss bija tava dziesma

Tai dziesmai, kas aiz laika,

Tā ij būs tavai dziesmai

Atbalss cita, kas aiz laika.8
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KRAUKLĪTIS

Senie rokraksti man rāda, ka «Krauklītis» sacerēts tanī

gadā, kas bija viens no ļaunākiem gadiem manā un —

varbūt — arī tautas dzīvē. Pēc uzliesmojuma uzvarētājs
ienaidnieks mūs nospieda, un nebija nekur nekādas cerī-

bas. 1 Ko visi garie trimdas gadi nebija panākuši pret

mani, to panāca šis viens — es nosirmoju. Es pretojos
ar iedomām un ilūzijām, ka ienaidnieks tiktu pieveikts,
un ilūzija uzvarēja tiešām. Doma uzvar aizvien, agri vai

vēli.

No seniem rokrakstiem es redzu arī dienu pa dienai,

kā luga rakstīta; tā sākta un beigta taisni divos rudens

mēnešos, septembrī un oktobrī, 1917. g. Pirmie panti uz-

rakstīti laimīgā dienā — Gētes dzimumdienā, 28. augustā.

Lugas cēlieni sacerēti šādās dienās: I cēliens — no 28. 8.

17.—8. 9. 17., II cēl. — 11. 9. 17.—18. 9. 17., 111 cēl. no 24.

9. 17—8. 10. 17., IV cēl. no 10. 10. 17. līdz 19. 10. 17. un

V cēliens no 23. 10. 17. līdz 28. 10. 17. Pirmais cēliens

beigts 10 dienās, otrais — septiņās, trešais 12, ceturtais 6

un piektais piecās dienās; visa luga rakstīta 40 dienās.

Visu pantu lugā ir 2342, — pirmā cēlienā 460,

otrā 406, trešā 640, ceturtā 440 un piektā 388, — apmē-
ram tikpat gara kā «Pūt, vējiņi!».

Man vēl ir uzglabājušies pirmraksti uz dažādiem ieti-

namiem papīriem: pasticceria Costanco Dammelli, kur

tiek ieteikta Torta Paradiso-Helvetia, un Calzoleria Italo-

Svizzera, kur tiek ieteikta specialitāte scarpe a mano.

Kas vēl vairāk var sajūsmināt, kā domas uz paradīzes
saldumiem un stipras, rokām šūtas kurpes, ar ko samīt

pretekļus?

Vecajā rokrakstu saikli ir vēl uzglabājušas arī sakal-

tušas ozola lapiņas, pat viena bērza lapiņa, viršu ziediņš,

vijolītes, viss, kas atgādina dzimteni. Un nebija viegli sa-

dabūt dienvidos kādas ziemeļu mantas, sevišķi pēc bērzi-

ņiem bija augsti kalnos jākāpj, jo tie aug tikai 900 metru

augstumā, kur var vairāk sastapt arī ziemeļu puķes. Bet

tādas ekskursijas padara sentimentālu, arī tad, kad eks-

kursijas tiek sarīkotas tikai atmiņās.
No «Krauklīša» ir man pāri palikuši arī rokraksti, ar

mašīnu manis paša rakstīti; to es minu ar nolūku izsacīt

savu apbrīnošanu mašīnu rakstītājiem, kas spējīgi visu

mūžu nodarboties ar šādu briesmīgu amatu. Mani mašīn-

rakstīšana tā nogurdināja, ka «Krauklītis» arī palicis
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mans pirmais un pēdējais noraksts un manī nostiprinājās

pārliecība, ka daudz vieglāk uzrakstīt lugu nekā pār-
rakstīt.

«Krauklītis» saucās sākumā «Brālis un māsa» un bija

jau vairākus gadus atpakaļ ierosināts no mūsu skaistajām
tautas dziesmām, kas tēlo savā aprautā, īsajā veidā brī-

nišķi maigās attiecības starp brāli un māsu, kādas gan

nekur citur tā nav tēlotas, varbūt arī tā nav justas. Tās

man bija kā no pašas dvēsles izdziedātas; tās varbūt ir

manas pirmās stiprākās jūtas un būs arī manas pēdējās.
Žēl tikai, ka «brālis un māsa» nedabūja izteikties skaidri

un piejaucās klāt citas jūtas un domas, un aizrāva sev

līdzi laiks.

Pirmās atzīmes par «brāli un māsu» ir no 15. 3.

13. gada. Luga saucās pēc arī «Krauklīts sēd ozolā», un

par to ir uzmests plāns 1916. gada 26. decembrī. Sis plāns
vēlāk piepaturēts gandrīz visu lugu cauri un tikai modifi-

cēts. Citādi gan ne 1916. gadā, ne agrāki nav daudz strā-

dāts pie «Krauklīša», ko rāda retās piezīmes; viss darbs

pieder 1917. gada pēdējiem mēnešiem.

Daļas no lugas «Krauklītis» tika nodrukātas dažos žur-

nālos; 1920. gada beigās luga parādījās Jesena «Jaunības

Tekās» un drīz pēc tam iznāca kā grāmata vairākos izde-

vumos un kopotos rakstos.

«Krauklītis» rakstīts citādā pantmērā nekā «Pūt, vē-

jiņi!», un tas atkal citādā nekā «Zelta zirgs». Šim lietots

spāniešu trohajs, tam tautas dziesmu trohajs, un «Krauk-

lītim» tautas dziesmu četrurindu pants. Gan redzu, ka

mūsu literatūrzinātniekus tas neinteresē, bet varbūt kādu

domīgu lasītāju.

Skatuvē «Krauklītis» parādījās 1921. gadā, oašas sezo-

nas beigās, 6. maijā Nacionālā teātrī. Tas bija visneizde-

vīgākais laiks, jo maijā jau sezona beidzas un luga varēja
tikt izrādīta tikai kādas 8 reizes. Bet nākošā sezonā luga
nevarēja vairs skaitīties kā jauna luga; tomēr viņa ieka-

roja sev publiku un palika viena no iemīļotākām.
«Krauklīti» Nacionālā teātrī iestudēja atkal A. Mier-

lauks; Magoni tēloja Mirdza Šmithen ar savu dziļo sir-

snību un Lilija Ērika ar bravūru; Ģērmanis bija Vents;

Svešzemnieks Rodrigo Kalniņš; arī mazākās lomās bija

ievērojami spēki. — Dekorācijas bija gleznojis Cimer-

manis, un tās piedei pie viņa labākiem darbiem.

«Krauklītis» pēc tam parādījās ari uz provinces ska-

tuvēm; es pats noskatījos skaistā izrādē Valmierā, un,
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kaut gan pēc ceturtā cēliena nogāzās priekškars un nebija
vairs uzceļams, tā ka publikai bija jānoskatās, kā visa

rinda tēlotāju noiet un pēc tam uznāk uz skatuvi, tomēr

i/rāde bija skaista un sajūsmināta. Bet — jau 1920. g. —

visur, tā Rīgā, tā provincē, man likās, ka sajūsma nenāk

vairs no patriotiskām jūtām lugā, bet no citām, no dailes

vai no fabulas; arī šī luga bija par vēlu parādījusies uz

skatuves. — Gēte saka:

«Begeisterung ist keine VVare, die man einpāckeln
kann auf manche Jahre».2

Man ļoti daudzi teikuši, ka es maldoties; es priecātos,
ja es būtu maldījies un viņiem būtu taisnība. Bet man

liekas, ka maigās jūtas, kas guļ pamatā tautas dziesmai

un dziesmas cēlai noskaņai, ilgāk uzturēsies svaigas.
Vēl vienu gribēju teikt: pirmā cēliena beigās tiek tē-

lotas žēlabas par zirgu sakropļošanu, — tās tiek tēlotas

tik spilgti, ka izliekas jau nedabiskas un nesaprotamas
mūsu publikai — vismaz es sajutu izrādē, ka mūsu taga-

dējā publika še nespēj līdzi just. Zirgs mums nav vairs

tdds draugs un biedris kā senos laikos, kā tautas dziesmu

laikos; zirgs ir mums tikai darba rīks, kurš drīz tiks iz-

spiests no labākiem un lētākiem darba rīkiem — auto-

mobiļiem. Zirgs mums ir tikai tik tāli dārgs, cik viņš ir

lēts. Mēs neesam vairs sentimentāli. Vai dzirdi, zirdziņ?
Vai dzirdi arī tu, krauklīti? Arī uz tevi tas var zīmēties,

un tu, brālīti?

DAUGAVA

sacerēta trimdā, Castagnol'ā. Lielākā daļa rakstīta 1916.

gadā, bet ir arī dzejoļi no 1915. gada, piem., «Mēs un

zeme», kas sākās ar

Lai mūs glauda glaudi,
Lai mums draudē draudi; 1

tad arī no 1917. un 1918. g. Arī 1919. gadā sacerēta daļa

dzejoļu, un darbs sakārtots un izveidojies tādā formā, kā

viņš parādījās klajā 1919. g. rudenī. No veciem rokrak-

stiem, kuri vēl visi ir uzglabājušies, redzu, ka 1. 7. 16.,

t. i., pirmā jūlijā 1916. g., iekārtota burtnīca ar virsrakstu
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«Daugava». Galvenie dzejoļi sacerēti 1916. g. Tā, piem.,
«Zeme, zeme, kur tā zeme?» ir rakstīta 11. augustā
1916. g.

Pareģojums:

Par diviem gadiem trešajā,
Tad saies valstis lielajā —

2

ir uzrakstīts 25. novembri 1916. g.; iespiests «Jaunā

Vārdā» gadu vēlāk. Ari otrais pareģojums:

Piecus gadus uguns degs,
Sesto gadu pelni segs —

3

ir rakstīts 1916. gadā 14. jūlijā. Tanī pat 1916. gadā sa-

cerēti «Mēs ne pret vienu nejūtam naidu» — 12. 10. 16.,

«Ilgu vējš, cīņas laiva» — 14. 8. 16. Arī smagais protests
un sūdzība saulei izteikti šinī gadā — 27. augustā.

Kalns,

Ko stājies man ceļā priekšā!?

Ezers,

Ko gulies, kur man ir jāiet?4

Un saule — viņa vienmēr bijusi man laba — saule pa-

klausīja manu sūdzību: Latvija ir! Tikai kalns atkal ceļas

priekšā, un ezers aizgulstas, ūn mākoņi kāpj debesīs, —

saulei būs otrreiz jāklausa — vai viņa to darīs?

Bet es nokllstu neviļus atkal dzejā — atmiņas ir pā-
rāk stipras —, un mans uzdevums ir taču tikai te dot da-

tus un faktus. Pirmie sākumi «Daugavas dziesmām» —

tā toreiz bij nosaukums — atrodami jau 1913. gadā5
; tad

arī ir mēģinājumi piemērot seno apdziedāšanas veidu

dziesmām par ozoliem un par sauli. — Dramatiskā forma

«Daugavas dziesmām» uzpeld apziņā tikai labi vēlu,

1918. vai pat 1919. gadā. Arī tad nebija domas par šīs

«dziesmas» izrādīšanu uz skatuves; tāda doma radusies

neatkarīgi no manis, kam? es nemāku pateikt, — vai Bi-

rutai Skujeniecei, kas pirmā «Daugavu» inscenēja?

Cik atceros, «Daugavas» rokrakstu 1919. gada vasarā

pārveda uz dzimteni kāds draugs (Afelds), jo nebija diez-

gan droši sūtīt rokrakstu pa pastu; neatminos, vai tika

sūtīts otrs noraksts pa pastu. Rokrakstā, kas uzglabājies

pie manis, lielas daļas ir rakstītas ar mašīnu; es lūkoju
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tanī laikā pāriet uz mašīnas rakstu, bet velti. — Rokraksts

tomēr bij nonācis A. Gulbja rokās un parādījās klajā
tikai septembra mēnesi. Bet arī tā Daugavas «sērdieņu

dziesma» bija nākusi īstā laikā. «Daugavai» tanī ziņā ir

līdzīgs liktenis ar «Tālām noskaņām»
6, ka tā nedz noka-

vēja savu laiku, nedz nāca par agri; reti tāda laime.

Kāds iespaids bija «Daugavai», par to lai dod liecību

no mūsu kareivju puses. Plašajā grāmatā «Daugavas
sargi»7

,
kurā sniegts daudz rakstu un dokumentu no mūsu

brīvības kariem un aizstāvēšanās laika pret Bermontu un

kur ievietoti arī gabali no «Daugavas», redakcija pieme-

tinājusi šādu piezīmi:
«J. Raiņa «Daugavas» pirmais izdevums parādījās

1919. g. septembra mēnesī, īsi pirms Bermonta uzbrukuma

Rīgai; šo izdevumu izpirka divās nedējās. Dau-

dziem kara vīriem, gan tieši frontē, gan atpūtas brīžos

tuvākā aizmugurē, varēja redzēt rokās «Daugavu», kur

tie smēlās sajūsmu: sakarā ar to daži kara vadoņi bij iz-

teikušies, ka Raiņa «Daugava» atsvērusi veselu pulku...
Ja ņemam vērā, ka «Daugava» uzrakstīta dažus gadus

pirms Bermonta uzbrukuma, ka viņas saturā gandrīz
uz mata atspoguļojas viss tas, kas notika Daugavas kras-

tos 1919. g. oktobrī un novembrī, ka dzejnieks tieši uz-

minējis lielo un izšķirošo notikumu vietu, ka, beidzot,
šī dziesma nāca visīstākā laikā, tad mums jāatzīst, ka ne-

mirstīgā sērdieņu dziesma ir gaišreģa pravietojums
visai tautai.»

Kad pārbraucu mājās 1920. gadā, man daudzi jautāja,
kā lai to izskaidrojot, ka es iepriekš varējis attēlot noti-

kumus un vietu tā, kā tie vēlāk norisinājušies? Kā es to

varējis zināt? Mēdzu atbildēt, ka var zināt nākotni, kad

labi zina pagātni un tagadni; uz to jau dibinājās visa lielā

stila politika. Un, otrkārt, dzejniekam, kad viņš ir īsts,

jābūt iedvesmes spējām attēlot sev garā arī nākotni. Varu

minēt vēl trešo avotu, no kura nāca man zināšana, bet

par to runāt nav še vieta, jo būtu jārunā plašāk.

«Daugavas» atsevišķi dzejoļi parādījās klajā jau gadus
četrus pirms grāmatas iznākšanas, 1915. un 1916. gados,
«Dienas Lapas» pēcniekos

8
v. c. izdevumos. 1916. gada

sākumā Maskavā iznāca K. Freinberga žurnāls «Taurē-

tājs»», kurš «noteikti un atklāti sāka cilāt mūsu tautas un

zemes pašnoteikšanās jautājumus patstāvības garā». Tur

parādījās fragmenti no «Daugavas» un arī prasība pēc
«mūsu valsts».
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Zeme un valsts

«Zeme, zeme, kas tā zeme,

Ko tā mūsu dziesma prasa?
— Zeme tā ir — valsts.» 9

Tā laikam ir pirmā noteiktā politiskā prasība pēc lat-

viešu valsts patstāvības, jo politiskas prasības iedrošinā-

jās uzstādīt toreiz tikai dzejnieki un trimdenieki. Un ne

bez iemesla, jo jau šī paša dzejoļa vidējo pantu cenzūra

nostrīpoja un tas parādījās tikai pēc revolūcijas 1917.

gadā.
10

«Daugava» kā grāmata iznāca tikai, kā jau teikts,
1919. g. Sī pirmā izdevuma man nav, jo viņš ticis izpirkts
divās nedēļās. Pēc otrā izdevuma atzīmes, pirmais izgājis
400G eksemplāros; arī otrais iespiests 4000 eksemplāros,
kas arī drīz tikuši izpirkti; cena atzīmēta tā pati, 4 latv.

rubļi. Otrais izdevums man ir; tas ir nepilnas piecas lok-

snes liels, uz vienkārša papīra. Trešais izdevums iznāca

1923. g. arī 3000 eksemplāros, ar ievadu un izvadu.

J. Misiņa un P. Ermaņa bibliogrāfiskos un biogrāfis-
kos materiālos («Kultūras Balss». Sabiedrisku un zinisku

rakstu krājums. I. 1921. g.) «Daugava» ir vēl uzskaitīta

«dzejas» darbos, ne «drāmās», bet pēc tam, kad «Dau-

gava» daudz reizes izrādīta, man likās tomēr vairāk pie-

mēroti ievietot to kopotos rakstos starp drāmām.

Tanī pašā 1919. gada rudenī, 18. novembrī (ja nemal-

dos), «Daugava» tika uzvesta uz skatuves Nacionālā

teātrī11
; inscenējusi bija Biruta Skujeniece, un pirmizrādei

bijuši sevišķi panākumi. Pārbraucot 1920. g. tiku vēl re-

dzējis izrādi šinī inscenējumā, kurš tik klusi noskaņots

un kuram vajadzēja būt uzkrītošā kontrastā ar izraisīto

skaļumu.

«Daugava» tika otrreiz inscenēta 1923. gadā un uz-

vesta pirmizrādē 18. novembrī. Šoreiz inscenētājs bija
režisors Fr. Rode, dekorāciju gleznotājs Artūrs Cimerma-

nis; muzikālo ietērpu bija veltījis Alfrēds Kalniņš. Līdzekļi

inscenējumam šoreiz bija daudz bagātīgāki, un tā tika pa-

nākts lielāks spožums un plašums un piegriezta dzīvāka

vērība tēlojumam. Neaizmirstama man paliks vecmā-

miņa — Rūmniece un daudzi citi skaistie tēlotāji, arī ma-

zākās un vismazākās lomās.

Šis otrais skatuves uzvedums izlietoja arī drusku pa-

pildināto tekstu, jo grāmatas «Daugava» trešā izdevumā

bija piemetināts prologs «18. novembris», kas rakstīts
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oktobra mēnesī 1923. g. un dod atskatu uz pagājušām brī-

vības cīņām un paceļ visu dziesmu parādības nozīmē.

Drīz jau viss tas laiks liksies pats kā tāla parādība un tā

laika darītāji par uzbāzīgiem brīvības atgādinātājiem,

protams, cik tāli viņi nav pārvērtušies par praktiskiem

politiskiem un sabiedriskiem veikalniekiem. «Daugavai»

piesprausts arī epilogs «Darba Daugava», kas runā par

nākamiem darbiem un cīņām jaunajā valstī.

Dēliņš saka:

Lūk, nāk šurpu jaunā tauta,

Jaunas dziesmas dziedādama!12

Nostājamies nomalis un klausāmies; bet pienāk stalti

un skaļi Izašars 13
un atbīda vēl tālāk nost, gluži projām,

un saka:

Tu dzīvoji, lai mums ir maizes, —

Nu ir, — nu mirsti! Tu vairs nevajdzīgs.

Labi, — bet pielūkojat, ka Izašari nedara to pašu un

nesaka to pašu arī — brīvībai. Izašaru ir daudz.

ILJA MUROMIETIS

sacerēts pa daļai Castagnol'ā, pa daļai Torņakalnā — reizē

trimdas un dzimtenes darbs, domāts kā izlīdzināšanas

darbs starp trimdu un dzimteni; bet, kāds izvērtīsies tā

liktens, kas to pasacīs? Līdz šim dzimtene darbam gata-
vojusi ne gaitu, bet gaidu.

Lugas pirmā un piektā cēliena daļas un viss trešais

cēliens sacerēti vēl Castagnol'ā, — ceturtais cēliens un

pirmā un piektā cēliena beigas turpretī dzimtenē. Starp
abām darba daļām liels laika sprīdis — septiņi gadi —

iegūluši starpā.

Pirmais, pilnīgi izvestais lugas plāns sastādīts 11. un

12. augustā 1915. g., agrāk par to ir tikai uzmestas plāna
domas.1 Šis plāns paliek cauri visam darbam; tikai nedau-

dzi pārgrozījumi.

Pirmās atzīmes par liju Muromieti ir no 22. marta 1912.

gadā; tās ir diezgan plašas un attiecas uz krievu varoņu
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teikām, uz vēsturi, valodu, pantmēru, raksturiem, filozo-

fiju v. t. t. Cik tagad atminos, tanī laikā tika man no kāda

drauga2 atsūtīta grāmata par krievu varoņu teikām; grā-
mata bija iesieta skaisti zilā gaišā vākā, un gaiši zilā krāsa

ieaudās radāmās domās. Grāmata atmodināja senās atmi-

ņas par seno varoni, veco zemnieka dēlu liju, par kuru

biju interesējies jau pirmos ģimnāzijas gados. — Rīgā,
ziemas svētku tirdziņā, rāts laukumā saceltās sīku pārdo-
tavu teltīs zēns bija no citām lubu grāmatiņām izracis

сказку об Илье Муромце, крестьянском сыне; atminos

vēl vāka zīmējumu, kurš man likās ļoti skaists: melns

zirgs — un melni zirgi man palaikam bija patikuši — sa-

cēlies kājās pie liela zārka, grib tā vāku atkārpīt vaļā;

krēpes zirgam plivinājās no vēja uz priekšu; tālumā lieli

kalni.

Lubu grāmatās tanī laikā tiku atradis arī Koļcova, ne-

laimīgā jaunā dzejnieka, dzejas, kuras man brīnišķi iepa-
tikās. Vispār man jaunībā bija laimējies ar grāmatām:
nevienas nelabas, samaitājošas grāmatas man nebija rokā

nākušas; nekādas Izabellas vai Venēcijas asins nakts3
ne-

kad netiku lasījis, pat līdz šim. Stāsts par varonīgo Wul-

lenweberi arī nāk no lubām.

lija Muromietis tādā ziņā, pats būdams zemnieka dēls,

nācis man arī rokās no tautas lasītavas, lubu tirdziņa. Es

varēju būt toreiz gadu 12 vecs.

Pēc intreses atmodināšanas uz lijas tematu 1912. gadā

paiet tomēr vēl trīs gadi, — tad tikai stājos pie darba. Un

darbs tiek sākts ne no pirmā, bet trešā cēliena — tūdaļ

no pašas augstes, no lielākā sastrēguma un izšķirošās dar-

bības, un no krīzes. Es tagad, pēc laika, to izskaidroju ar

savu dabu, kura ķeras tūdaļ pie grūtākā un izšķirošā, iet

m medias res
4
.

Bet varbūt tanī laikā bija citi ierosinājumi
taisni uz trešā cēliena spēcīgiem notikumiem.

Tagad atminu arī, ka gribēju eksperimentēt darba pa-

ņēmienos: vai nebūtu pareizāki sākt drāmas sacerēt, no

krīzes, t. i., augstes, sākot, jo no turienes vislabāk pārre-
dzamas abas lejas un nokāres. Protams, vispārējam plā-

nam jābūt jau gatavam, pirms stājas pie darba; izņēmumi

ir, bet ne sevišķi bieži, kad dzejnieks aizraujas no atse-

višķām epizodēm. Tā nereti strādājis Gēte, un šīs epizo-
des tad arī ir atsevišķa, aizraujoša skaistuma, bet drāmas

kopceltne no tās cieš. — Vai «Muromieša» metode ir pa-

reiza, to šis viens eksperiments nevar noteikt, jo pārak

garš laika sprīdis šķir šinī gadījumā drāmas atsevišķās
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daļas, Kad svaru liek uz kopeeltni, tad pakāpeniskā sace-

rēšana būs vispareizākā; pie tādas pieturējies Sillers.

Rakstot šīs piezīmes un šķirstot, senos rokrakstus, iz-

dzeltējušās lapiņās izdzisušos zīmuļa burtus, uzdūros uz

datumu trešā cēlienā pirmām sākumam — un ar trešo cē-

lienu sāku visu drāmu. Sākums apzīmēts ar 30. 8. 15.,

t. i., 30. augustu 1915. g., — pa vecam stilam tā būtu mana

piecdesmitā dzimumdiena. To atminu vēl, ka jau 11. sep-

tembrī visu trešo cēlienu pilnīgi gatavu devu lasīt kādam

draugam, kurš bija ieradies mani apsveikt dzimum-

dienā — līdz ar itāļu ciema bērniem un puķēm. — To

dienu saņēmu mīļus sveicienus no dzimtenes un kā at-

bildētājam liku iet pretī: Muromietim, kurš teikā vienmēr

tiek uzsvērti dēvēts par «veco» varoni... lija sāk savu

gaitu jau kā piedzīvojis vīrs, trīsdesmit gadus vecs; arī

man bija lemts sākt darbu tanī pat vecumā, vai brīnums,

ka lija man rēgojās kā paraugs? vai brīnums, ka grūtsir-

dīgi skan dziesma par bēdu:

Kur tu radies, bēda? Kur tu izcēlies?

Kad mēs sākām darbu, jau pusmūžā, tad mēs zinājām,
kur bēda cēlās: jau mūža pirmā puse bija mums to tei-

kusi. Bet otrā puse mums vēl daudz piemācīja klāt: mēs

zinoši gājām pretī savam darbam un liktenim, bet tomēr

gājām.

Nevienā pasaules literatūras epā nav par galveno va-

roni ņemts vecis: tas ir zīmīgs raksturs Muromietim.

Grieķu Ahils5 ir jauneklis pašos spēka gados; Edas nor-

diešu Sigurds
6
, tāpat vācu Zigfrīds7 ir jaunekļi; igauņu

Kalevipoegs jauns varons; spāniešu Sids Kampeadors8

iesāk savu gaitu kā jauneklis; tāpat indiāņu Haijavata
9
.

Vergīlija Enejs gan nav vairs jauneklis, bet dzejnieks
arī nekur neuzsver sava varoņa vecumu, kā to dara

krievu eps; Eneīda nav arī tautas, bet mākslas eps.
Pirmais cēliens Iljam rakstīts 1917. gadā marta pirmā

pusē, nelielas daļas 17., 12., 15. un 14. un 16.2.16., —

kopā 10 dienas. Otrā cēliena nedaudzi panti sacerēti vēl

1917. g. decembrī, lielākā daļa jau Rīgā 1922. gadā, laika

starpā no 31. jūlija līdz 12. augustam — kopā 6 dienās.

Trešais cēliens rakstīts no 30.8.15. līdz 4.9.15. — kopā
6 dienas; dažu dien', kā 1.9.15., pat 135 rindiņas dienā,

vispār sevišķi aši un ražīgi. Ceturtais cēliens, izņemot

nelielus gabalus, kas rakstīti 18.9.1918. gadā, viss sacerēts
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1922. gadā; atzīmes ir no 21.8.22., 23.8., 24.8., 28.8. un

1.9.22., tātad sacerēts 5 dienās. Piektais cēliens rakstīts pa

daļai jau 1918. gadā, — atzīmes ir no 10., 11., 16., 18. un

19. septembra; pabeigts cēliens pēc četriem gadiem, 1922.

gadā, — atzīmes ir no 5. augusta un no 7., 11., 13., 14.,

15., 19. un 23. septembra; strādātas kādas 14 dienas. Viss

darbs, pēc atzīmēm, aizņēmis 41 dienu, bet nav vairs

datu par to, cik laika prasījuši I, IV un V cēlienu pār-
strādāšana, tāpat pārrakstīšana ...

Pēc atzīmēm pantu skaits lugā ir šāds: I cēlienā —

478 panti, II cēl. — 496, 111 cēl. — 496, IV cēl. — 460

un V cēlienā 407, — kopā 2357 panti.
Pantmērs ir piepaturēts tas pats, kas varoņa teikā;

pants ir ļoti brīvs, bet zinātnieki, kas ar tā pētīšanu no-

darbojušies, sauc to par trohajisku. Teiku teicēji gan

nebūs turējušies pie trohaju skaitīšanas, bet būs ievē-

rojuši tikai uzsvarus, kā to līdzīgi dara arī vācu varoņ-
teiku pants; mūsu latviešu liriskā pantā — episkais
mums izzudis — arī vēl nomanāma tā pati sistēma, bet

jau stipri pārveidota. Modernā dzejā bija jāpieturas pie

metrikas, kas pie mums ieviesusies. — «lija Muromieša»

pantmērs ir diezgan tuvs mūsu trohajiskam astoņpēdim,
kaut izliksies tuvāks serbu sešpēdim.

Uz skatuves runāt šo pantmēru būs diezgan grūti, —

viņa nokrāsa būs sveša, — kad jau tik grūti nākas mūsu

māksleniekiem runāt ij parasto jambu, ij trohajisko četr-

pēdi, kas no jauna ielauzies mūsu drāmā līdz ar «Pūt,

vējiņi!». Vislabākā gadījumā vēl visi panti tiek runāti

kā proza. Bet, protams, veltas manas bažas, sevišķi at-

tiecībā uz šo lugu.

«lija Muromietis» uz skatuves nav parādījies; skaistas

dekorāciju skices zīmējis mākslenieks Liberts, kura

zvaigzne piepeši uzlēca mūsu mākslas debesīs un spilgti
tur liesmo jau vairāk nekā gadu. Dažas no šīm skicēm

uzņemtas arī šinī izdevumā.

Grāmatā «lija Muromietis» iznāca vēl 1922. gadā.
10

MUŠU ĶĒNIŅŠ

sacerēts 1923. gadā Torņakalnā un ir pilnīgi dzimtenes

darbs; ar trimdu tam tikai tik daudz sakara, cik dod vēl

uzglabājušās papīra atliekas no Castagnola's, uz kurām
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rakstīti daži «Mušu ķēniņa» skati. 1 Tur vēl ir lapas no

skolnieku burtnīcas, ko man bija dāvinājuši Castagnola's
bērni; — bērnu luga uz tām gan rakstīta, bet nekad viņi
to ne lasīs, ne redzēs un nezinās, kā es viņus piemi-

nēju. — Melnrakstu atkal uzņēmušas dažādas ietiņas no

calzoleriam un pasticceriam, un salumeriam, — arī tā vēl

vijas tālāk atmiņu tievais diedziņš; bet nu jau sāk iz-

beigties viss uzglabātais krājums un būs jāiet pēc cita.

«Mušu ķēniņš» rakstīts viss 1923. gadā; no agrākiem

gadiem ir tikai pāri atlikuši atzīmējumi par tematiem,

plānu uzmetumi un atsevišķi krāsu un noskaņu novēro-

jumi no tiem laikiem, kad rakstīts arī «Zelta zirgs» un

«Zelta sietiņš». Starp tematiem ir arī vairāki itin īsām

bērnu ludziņām, kuras būtu uzvedamas no pašiem bēr-

niem skolās vai mājā svētkos; bet izvests nav neviens

temats no īsajiem, turpretī gan viens garāks, parastas lu-

gas apmērā — «Skunduriņa prieks» 2. Varbūt arī vislabā-

kais ir, ka tādus īsus dramatiskas formas sacerējumus bēr-

niem izdara pašas skolotājas vai skolotāji, bērnu dārznie-

ces, kas stāv tuvāk bērnu acumirklīgām interesēm. Man

ir bijusi izdevība lasīt un dzirdēt vairākas tādas mazas

bērnu ludziņas, ar gadījuma raksturu un bez tāda, un man

viņas ļoti patikušas; man liekas arī, ka tās teicami sa-

sniedz savu mērķi. Ir bijuši arī mēģinājumi, kur bērni

paši brīvi improvizē veselus skatus, attēlodami tad savus

novērojumus dzīvē; tas izkopj novērošanas spējas un

saskaņošanas kopdarbībā, un arī zināmu estētisku sajūtu.
Uz bērnu lugu sacerēšanu mani visvairāk ierosināja

tautas pasakas, mūsu un citu tautu. Tā arī «Mušu ķēni-

ņam» ierosinājums nāk no pasakas, Grimma pazīstamā
nostāsta par varoni skroderi, kas septiņus nogāzis uz

vienu cirtienu. No sākuma luga arī tā saucās «Septiņ-
cirtis». Skrodera figūra un apkārtne man turpretī nede-

rēja, un es visu notikumu gaitu pārcēlu uz bērnu istabu

un bērniem tēlotājiem. Visa luga ir dzejiski un fantastiski

apdāvināta bērna sapnis, — un es esmu novērojis, ka

tādu bērnu nav nebūt tik reti, ka vajadzētu viņus skaitīt

par izņēmumiem, — tikai dzīve ar savu gudrību gan

strādā tik pamatīgi pie šo dāvanu izdeldēšanas, ka vē-

lākos gados tiešām ar meklēšanu jāmeklē vēl atlikušie

izņēmumi.

Pa cēlieniem «Mušu ķēniņš» sacerēts šādos laikos:

I cēliens sākts 21. septembrī 1923. g., kad uzrakstīti ne-

daudzi panti; tad 23. 9. 23. sacerēti 100 panti, un viss
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lielais vairums rakstīts 1. un 3. novembrī; tātad viss cē-

liens 3—4 dienās. II cēliens sacerēts: 6. novembrī — 120

panti, 7. novembrī — 145 panti un 8. novembrī — no-

beigts ar 60 pantiem. Viss cēliens kopā aizņēmis — 3

dienas. 111 cēliens sacerēts 8., 9., 13., 14. un 15. novembra

dienās, kopā 5 dienās. IV cēliens sacerēts 16., 17., 20. un

21. novembrī, kopā 4 dienās. V cēliens nobeigts 21., 22.

un 23. novembri, kopā 3 dienās. Visa luga uzrakstīta

19 dienās, divu mēnešu laika starpā.

Pantu skaits «Mušu ķēniņā» ir šāds: pirmā cēlienā —

415, otrā — 442, trešā — 469, ceturtā — 485, piektā —

400 pantu. Visu pantu 2211. Caurmērā katru dienu rak-

stīti 110 panti. Gulēju tanī laikā ar savu parasto rudens

un ziemas gripu, un sapņu noskaņa bija arī man pašam.

Grāmata «Mušu ķēniņš» iznāca vēl to pašu rudeni

1923. gadā.
3

To pašu gadu lugu uzveda uz Nacionālā teātra ska-

tuves. Pirmizrāde notika uz ziemsvētkiem 25. decembri.

Režiju vadīja Fr. Rode, dekorācijas bija gleznojis «teātra

galma gleznotājs» Cimmermanis; Alfrēda Kalniņa «mū-

zika ievijās kā zelta stīgas sapņu ainās», kā gleznaini
saka viens kritiķis. Galvenās lomas bija labās rokās:

Mudīti tēloja Mirdza Šmithen, meistariski kā aizvien,

Lidis bija E. Feldmanis, īsts nerātns, pārgalvīgs zēns,

raksturīgi Parņickis, Osis, Valdšmits, Ludmila Špīlberg;
visas pārējās lomas tāpat bija pilnas dzīvības. — Dejas,
kuru bija diezgan daudz, bija iestudētas no N. Mircevas.

Lugai bija labi panākumi mazajā un lielajā publikā. —

«Mušu ķēniņš» tika izrādīts 26 reizes, — tikai tas pamu-

dināja vienu «dullu mušu» sacelties pret «mušu ķēniņu»
un to apsīkt ar odu baru kopīgi visu vasaru cauri. 4 Uz-

bāzīgo mušu aiztrenca godīgs cilvēks, gan politiski man

pretējā pusē stāvošs; un raksturīgi priekš mūsu sabied-

riskās domas un sabiedriskās morāles presē un atklātībā,

ka vajadzēja pilsoniskas dūšas un zināmas varonības,

lai saceltos pret «dullu mušu» uzbāzību! Prese un sa-

biedrība neieskatīja pati par savu pienākumu aizstāvēt

rakstnieku pret nedibinātiem un acīmredzot vieglprātī-

giem apvainojumiem. Pēc viņu uzskata, rakstniekam pašam

bija jāpolemizē ar mušām, lai tās arī būtu nez cik dullas.

Vīrs, kam bija pilsoniska dūša un kas atzina, ka presei ari

ir kādi pienākumi, ne tiesības vien, tas bija Līgotņu Jēkabs;

reizē uzstājās arī mans biedris, pazīstamais literār-
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vēsturnieks un kritiķis Dziļleja. Mušas un odu karš ar to

piepeši izbeidzās. Lidis jau sev bija iztēlojis tās briesmas:

Vai man! kādi briesmu vīril

Zaļi vari! Zili dzelži!

Melni ragi! Balti dunči!

Tēraudspārni! Liesmu acisl

Mušas vien bij. Bet kādas pēdas tās atstājušas tīrajā
istabā!

MĪLA STIPRĀKA PAR NĀVI

PĒCVĀRDS

Še lugā tēlotie notikumi ir vēsturiski un kā tādi do-

kumentāriski pierādāmi ar tiesu aktīm Vidzemes hof-

tiesas arķīvā. Traģiskā nāvē mirusī jaunava saucas Maija
Greif; viņas nāves diena ir 6. augustā 1620. gadā. Daži

šī notikuma atstāstītāji jaunavu nepareizi nosaukuši par
Rozi, tā laikam ieviesies vārds Turaidas Roze, bet va-

rētu ari Maiju saukt par Turaidas rozi, kā Turaidas slavu

un godu.

Lugā lūkoju visos pamata vilcienos un pat sīkumos

pieturēties pie vēsturiski dotiem faktiem, raksturiem un

apstākļiem, tikai reti no tiem atkāpdamies.

Mans draugs Antons piesūtīja man norakstu no raksta

«Turaidas jaunava Maija» kādā žurnālā; pie šinī rakstā

dotā es pieturējos un, tā kā artiķelis ir, cik man zināms,

plašākais par šo jautājumu, tad pasniedzu to še lasītājiem,
lai tos orientētu par visa vēsturiskā notikuma sīkumiem.

Līdz šā gadu simteņa vidum Vidzemes Šveice bij maz

ievērota un iekopta. Tāpat arī Gūtmaņa ala nebija ne-

kādā lielā slavā. Zināja un ievēroja par alu tikai to, ka

agrāk tanī vecie pagānu iedzīvotāji kalpojuši saviem

dieviem. Arī tad vēl, t. i., 19. gadu simteņa sākumā, ala

esot viena no ievērojamākām vietām, kurā latvieši vēl

joprojām slepeni ziedojot saviem dieviem.*

*
Truhardt. Die Reisege fahrte auf den VVanderungenm die leizen-

den Gegende Lieflands. I. Riga, 1804.
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Tikai nejaušs gadījums cēla alai tagadējo lielslavu.

Kad ap šā gadu simteņa vidu pārbūvēja Rīgas pili, tad tās

apakšzemes velvēs atrada bruģī un gružos vecus papī-
rus. Notīrīja satrunējušo kārtu un uzgāja vecās Vidze-

mas hoftiesas arķīva aktis. Starp tām atrada daudz ra-

ganu prāvu no zviedru laikiem un bez tam ari akti par
kādu slepkavību Turaidas alā. Četrdesmitos gados Vid-

zemes hoftiesas asesors Magnuss fon Volffelds izdeva

trīs sējumus biezu grāmatu par Baltijas soda lietām, un

tad viņš šajā krājumā ievietoja dažas raganu prāvas līdz

ar akti par Gūtmaņa alas slepkavību.* Tā nāca gaismā
notikums, kas vairāk kā 200 gadus bija pilnīgi aizmirsts.

Aktis sākās ar Turaidas pils pārvaldnieka sievas vēs-

tuli zemes tiesnesim, kurš tobrīd turējis tiesu N(urmišos).
Volffelds šo vēstuli uzrakstījis pilnīgi, līdz ar vēstulē

minētām sāņu lietām. Caur to viss notikums tuvāki ap-

gaismots. Minētā kundze raksta:

«Mans vīrs, ķēniņa pils pārvaldnieks Turaidas pilī,
guļ jau kopš dažām nedēļām uz gultas, jo medībās pār-
lauzis kāju; tātad viņš pats nespēj rakstīt, un vecais pils
skrīveris Greifs ir ļoti izmisis, jo sevišķi viņu tā lieta

aizņem, kas man nu gribot negribot jāceļ Jums priekšā
un Jūs jālūdz tūliņ šurp uz Turaidu atnākt. Tādēļ sūtu

Jums savus vāģus.

Kad še zemē vēl karoja, taisni tanī laikā, kad zviedru

karapulki ieņēma Turaidas pili — tagad ir 20 gadi —,

vecais Greifs, kurš jau poļu laikos bij ilgus gadus dzī-

vojis Turaidā, pils apkārtnē nokautu vīru un sievu starpā

bija atradis kādu nedēļas vecu, vēl dzīvu, pusbadā nomi-

rušu bērnu. To viņš bij pieņēmis bērna vietā. Bērna ve-

cākus Greifs ne pazina, nedz zināja, kādā ticībā bērns

kristīts. Tādēļ ka viņš pats ir dedzīgs luterānis, viņš lika

L(ēdurgas) mācītājam — jo še baznīca bij nodedzināta

un ir uzbūvēta tikai pagājušā gadā — nokristīt bērnu

luterticībā un tāpēc, ka tas notika ziedu mēnesī, — deva

viņai vārdu Maija. Greifs bērnu audzējis kā savu, vēlāk

pienācīgi skolojis un mācītājam licis uzaudzināt kristīgā
ticībā. Jaunava bija Greifa sievai īsti pa rokai. Tādēļ
ka Maija bij ļoti skaista (gar stattlich), viņai radās daudz

precinieku; bet viņa tos visus atraidījusi, sev izvēlēda-

*
VVolffeldt, M. v. Mittheilungen aus dem Strafrecht und dem Straf-

prozess m Livland, Estland und Kurland etc. Bd. 11. Th. 2. Mitau und

Leipzig 1848.
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mās neilgi atpakaļ jauno Siguldas dārznieku Heilu, iz-

glītotu jaunu ārzemnieku. Jaunieši ļoti mīlējušies un uz

Miķēļiem pie manis būtu viņu kāzas. Brūtgāns ir ļoti ap-

zinīgs cilvēks un iziet no dienesta tikai uz īsu brīdi. Tādēļ
abi bij izvēlējušies satikties pusceļā starp Turaidu un

Siguldu lielā smilšalā, kura atrodas ielejā zem Krimul-

das. Še viņi pa vasaru ik vakarus satikušies uz kādu

brīdi.

Lai brūti pārsteigtu, brūtgāns bij pa kreiso roku pār

lielo alu izcirtis mazāku un to koši puķēm izgreznojis.
Šorīt Maija bij dabūjusi no sava mīļākā ziņu, ka viņš
vēloties ar jaunavu tūliņ pēc pusdienas mazajā alā sa-

tikties, jo viņam esot vakarā pie laika jāir mājās. Tātad

Maija līdz ar Greifa paša meitiņu, 8 gadus veco Lienīti

(Lentie), tūliņ pēc pusdienas taisījās uz alu.

Jau metās vakars, kad dārznieks Heils kā negudrs

ieskrēja Turaidā un izmisumā izteica, ka Maija esot ma-

zajā alā nokauta. Tad viņš atkal bij aizdrāzies prom.

Mēs visi un sevišķi vecais Greifs ar savu sievu steidzā-

mies viņam pakaļ un atradām Maiju mirušu zemē guļam.
Skaistais lakats, ko brūtgāns viņai bij dāvājis, bij viņai
ap kaklu, un caur šo lakatu bij redzama kaklā briesmīgi
liela vaina, tāda kā ar cirvi cirsta. Nabaga Lienīte nebij
nekur atrodama. Viņu vēl meklē, kamēr mēs nokauto

esam pārveduši uz Turaidu.

Nu lūdzu tiesneša kungu manā un mana vīra, un visu

vārdā īsti steidzoši tūliņ šurp nākt, lai gan jau ir nakts.

Maija nav aplaupīta, bet viņas drēbes bij ļoti lielā ne-

kārtībā un pa daļai saplēstas. Redz arī no zemes, ka viņa

stipri turējusies pretī.»

Vēstuli 6. augustā 1620. gadā parakstījusi Turaidas

pils pārvaldnieka, karavirsnieka Šildhelma sieva Hed-

viga.

Zemes tiesnesis bij otrā rītā noturējis Turaidā sēdi

un protokolā piezīmējis, ka steidzošas lietas dēļ un lai

izpildītu ķēniņa priekšrakstu — proti, nodibinātu zemē

pilnīgu mieru — pats* meklēšot slepkavas.

Tiesnesis piezīmē, ka vaina varot kaklā celties no

cirvja un ka ap krūtīm jaunavai drēbes saplēstas. Lie-

*
Tanīs laikos mēdza privātsūdzētājs uzmeklēt un apsūdzēt noziedz-

nieku.
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lajā alā nebij neko sevišķu atraduši, bet mazajā atrada

asiņu peļķē iemītu mazu rokas cirvīti. Turaidas iedzīvo-

tāji to apzīmēja par Heila īpašumu. Dārznieks to nēsājot
aiz jostas un ar šo rīku strādājot dārzā.

Kad tiesnesis, kā protokolā piezīmēts, apliecinājis, ka

ar šo rīku varot būt iecirsta Maijas vaina, tad arī Greifs,

gan šaubīdamies un brīnēdamies par Heila pārvēršanos

pret savu mīļāko, licis saukt Siguldas dārznieku tiesas

priekšā kā apsūdzēto.
Divas dienas vēlāk protokols turpinājās un tiesnesis

bij ņēmis palīgā divus piesēdētājus, tādēļ ka varbūt bū-

šot jādod spriedums. Dārznieku Heilu sauca tiesas

priekšā. Viņš atnāca ar gluži sagrauztu prātu. Cirvi Heils

atzina par savu; teicās arī minētā slepkavības dienā ne-

sis to sev klāt, bet Maiju neesot uz alu saucis. Par slep-
kavu apvainots, Heils izsaucās: «Labprāt gribu mirt, jo
dzīvība bez mīļākās man nav nekā vērts; bet vissmagā-
kais, kas mani var aizķert, ir tas, ka mani teic esam

viņas slepkavu.»
Heilu izsūtīja laukā, un tiesneši gribēja aprunāties, vai

dārznieks nebūtu jāmoka. Tomēr pie sprieduma tiesneši

netika, un Heils palika nemocīts, varbūt tikai caur se-

višķu gadījumu.
Kamēr tiesneši aprunājās par mocīšanu, tikām slimais

pils pārvaldnieks lika tiesu lūgt, lai tā ienākot viņa istabā,
kur būšot protokols jāuzņem. Kad tiesa iegāja, tad Šild-

helms stāstīja, ka viņš kādu gadu atpakaļ uzņēmis savā

dienestā divus poļu armijas_bēgļus, latviešus vai robežas

leišus. Vienu saucot par Ādamu Jakubovski, otru pai

Pēteri Skudrīti (Skudritz). Abi runājot vāciski, labi izpil-
dot dienestu, bet esot dzērāji, māņticīgi un palaidņi. Tā-

dēļ Šildhelms viņus pēc gada gribot atlaist. Nupat Skud-

rīts pie virsnieka bijis un lūdzis, lai gādājot, ka par

Heilu tiesa nedodot spriedumu, jo, sirdsapziņas mocīts,

viņš pastāstīšot tiesai lietas īstenību.

Atsauca Skudrīti, un šis gaudodams stāstīja: Jaku-

bovskis esot poļu pulkos uzdienējis par standartjunkuru.

Skolotāja dēls būdams un pats labi paskolots, viņš pratis
lasīt un rakstīt un sagājies ar virsniekiem. Viņam bijuši
lieli spēki un draiska daba. Gailumā viņš savam priekš-
niekam par dabūto rājienu iesitis pa ausi. Tādēļ no poļu

pulkiem aizbēdzis un tad pat paņēmis līdz arī Skudrīti.

Kad viņi abi iestājušies pils dienestā, Jakubovskis no

pirmās dienas iemīlējies Maijas jaunkundzē. Trīs mē-
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nēšus atpakaļ Jakubovskis Maiju uzrunājis, bet viņa jun-
kuru atraidījusi, teikdama, ka viņa jau citam apsolījusies.
Tas Ādamu saniknojis; viņš apņēmies paņemt Maijas

godu zināmā alā. Minētā dienā Skudrīts aiznesis jauna-
vai vēsti, lai viņa jau pusdienā ejot uz mazo alu sava

mīļākā gaidīt. Alā Jakubovskis stājies Maijai ceļā un

gribējis savu nodomu izpildīt. Jaunava visiem spēkiem

turējusies grēkdariem pretī, tomēr būtu tikusi pārspēta,
ja viņa nebūtu lietojusi viltību. Viņa norāvusi no kakla

sarkanu lakatu, devusi to Jakubovskim un teikusi, ka

lakata nēsātāju nevarot ne pīķis, ne zobens ievainot.

Jakubovskis to neticējis, un Maija tad pati apsējusies
lakatu ap kaklu, teikdama, lai polis cērtot viņai pa kaklu,
cik stipri varēdams. Ādams paķēris no zemes zobenu, un,

kamēr Maija saliktām rokām skaitījusi klusu lūgšanu,
Ādams cirtis viņai. Nemaz neiekliegdamās, Maija saļi-
musi un bijusi uz vietas pagalam.

Acumirkli Jakubovskis stāvējis kā apmulsis, tad viņš,

briesmīgi gaudodams, izsaucies: «Tā es nedomāju! Viņa

gribējusi palikt uzticama savam brūtgānam, un es biju
lops, traks zvērs!» Viņš noskrējis lejā, iesviedis zobenu

lielās alas strautā un kliedzis uz Skudrīša: «Nenāc man

tuvu, citādi tevi nožņaugšu!» Tad Ādams aizskrējis uz

mežu, un tikai šorīt Skudrīts savu biedri atradis zobena

siksnā pakārušos. Tiesa lai nu dodot par Skudrīti sprie-

dumu. Par mazo Lienīti Skudrīts neko nezināja pateikt.
Viņš tikai dzirdējis kliedzienu, kad Ādams cirtis. Vaicāts,

kādēļ Skudrīts ļāvis cirst, viņš teicās ticējis lakata burvja

spēkam.

Kad vēlāk no Krimuldas pārveda mazo Greifa meiteni

(turp viņa savās bailēs bij aizskrējusi) un viņas izteicieni

sakrita ar Skudrīša izteikumiem, kad alas strautā atrada

Jakubovska zobenu, tad Heilu palaida vaļā. Protokolā

vēl uzzīmēts, ka Heils ar Greifu nonākuši tiesas priekšā

par Skudrīti lūgt, jo viņi negribot Maijas asinis likt ap-

traipīt Skudrīša asinīm. Pielūdzis dievu pie savas mīļākās

kapa, uz kura viņš bij uzlicis krustu, Heils, kā protokolā
teikts, aizgājis atpakaļ uz Virtembergas zemi. Jaku-

bovski līdz ar viņa zobenu apraka dziļā purvā uz N(ur-

mišu) muižas pusi, bet Skudrīti izraidīja pār Vidzemes

robežām.

Šāds ir Gūtmaņa alas notikums. Tas izklausās vairāk

pēc pasaciņas nekā pēc patiesības. Bet par patiesību nav

ko šaubīties, jo grūti pieņemams, ka minētās aktis, kuras
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tiesnesis līdz ar diviem piesēdētājiem parakstījis, būtu

viltotas. Aktīs bez tam ļoti daudz lietu sakrīt ar vēstures

ziņām. Piem.: Sildhelma kundze raksta tiesnesim, ka

priekš 20 gadiem, no 1620. gada rēķinot, zviedru pulki
ieņēmuši Turaidas pili. Tiešām Kelhs un Gadebušs* pa-

vēsta, ka 1601. gada pavasarī zviedri sakāvuši poļus un

ieņēmuši pili. Tālāk minētā kundze raksta, ka toreiz baz-

nīca Turaidā bijusi nodedzināta un uzbūvēta tikai pagā-
jušā (1619.) gadā. Zināms, ka 1613. gada baznīcas revī-

zijā Turaidai nebij savas baznīcas**, nedz arī mācītāja.

Septiņpadsmitā gadu simteņa pirmos divu gadu desmi-

tos Vidzemē bij īsts juku laikmets, tādēļ nekāds brīnums,

ka Turaidas pils 1620. gadā atradās zviedru rokās, kaut

gan trīs gadus priekš tam Vālens pili bij ieņēmis un sa-

gūstījis 50 zviedrus. Jau Kārlim IX uz Vidzemi atnākot

šejienes muižnieki pa lielum lielai daļai pārgāja zviedru

pusē, caur ko, zināms, viņiem klājās daudzreiz vāji. Kad

poļi atkaroja Vidzemes pilis no zviedriem (līdz 1611. g.),
kā to stāsta Rihters un Serafims, tad nav jādomā, ka pēc

Kārļa nāves līdz 1620. g. Vidzeme pilnīgi piederēja at-

kal poļiem.*** Kā teikts, nekārtības bij lielas. Abas val-

stis bij nogurušas un iepītas citos karos. Zemē cīnījās
divas pašu Vidzemes iedzīvotāju partijas: poļu un

zviedru. Tādēļ nekāds brīnums, ka Vālens, uzbrucis Tu-

raidai, to ieņēma un atkal tika padzīts no zviedriem, kuri

tad pilī ielika savu pārvaldnieku Šildhelmu, caur ko iz-

skaidrojas, ka poļu bēgļi atron nesodītu uzņemšanu Tu-

raidā.

Par pašu slepkavības vietu runājot, jāsaka, ka nevis

pati Gūtmaņa ala ir aktīs minētā nozieguma vieta, bet

kāds augstāk par lielo alu stāvošs, tagad piebrucis rievs,

ko Viktors Heils esot cirtis. Tomēr še nevaram skaidri

pateikt, cik aktīs minētai kundzei taisnības, jo alā atrod

vārdus jau no 1602., pat 1590. gada (?).**** Domājams,
ka Heils minēto rievi izkopis un nevis par jaunu cirtis.

Ka Gūtmaņa alu vēl toreiz tā nesauca, par to aktis lie-

cina; kā šis vārds alai cēlies, diemžēl nevarēju izskaid-

rot. Kā teicu, Maijas nāves stāsts izklausās vairāk pēc

*
Gadebusch, Livl. Jāhrbūcher, Riga, 1871, Theil 11, Abth. 2,

101.
**

Hagemeisteir, Materalien zu einen Gūtergeschichte Livlands,

1836.
*** Gadebusch, Livl. Jārb. Th. 11, 2 par. 536.

****
Inland 1856. Nr. 3, 4, 5. Die Uvi. Schweiz und Wenden.
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pasaciņas, tādēļ jau tai pašā gadā, 1848., kad Volffelds
izdeva savu grāmatiņu ar minētām aktīm, kāds Baltijas
dziesminieks, Adelberts Kammerers, sarakstīja vēsturiski

romantisku ainu iz Vidzemes senatnes, kuru viņš dā-

vāja aktu izdevējam Volffeldam.* Pēc Kammerera dzejas
tad arī vēlākām paaudzēm šis Maijas notikums atstāstīts.

Kammerera dzejas gabals pēc aktīm diezgan pareizi uz-

rakstīts, tomēr autors ievedis tanī arī savas dzejnieka
brīvības. Viņš, piem., nokristījis Maiju par «Rosa Mai».

Dzejiskas vērtības Kammerera darbam nav. Vēlāk (1862.)
kāds Fridrihs Bikers saraksta lugu «Das Roschen von

Treiden». Arī šis gabals, kurš šobrīd guļ Rīgas vācu

teātra arķivā nenodrukāts, nedarīja autoram godu. Jau-

nākā laikā vācu valodā Leovis of Menars un Bīnemanis.

izdodami savu grāmatu par Cēsu apkārtnes pilīm un

Šveici, tanī plašāki ievērojuši Maijas stāstu. Latvieši ar

Maijas notikumu iepazinās jau 1856. g., kad J. Dauge

pēc Kammerera stāstīja stāsta veidā minētās lietas.**
Šis ir vispareizākais latviešu valodā izdotais Maijas
stāsts. Jau kādus 20 gadus bij E. Dinsbergs sen. glabā-
jis un beidzot apņēmies laist klajā savu dziedājumu «Mai-

jas Roze».*** Visi trīs šie rakstītāji (Kammerers, Dauge,

Dinsbergs) vienā kopā liekami. Piem., Jakubovskis

raksturots tā: Dienējis Drompovski un bijis In Schlach-

ten Held, bei Frauen Sieger; An Krāften Leu, an Wuth

ein Tieger! (Cammerer p. 66.) «Liels no auguma, spēcīgs
kā lauva un dusmīgs kā tīģeris» (Dauge p. 19). «Uzva-

rēt karos — piekrāpt sieviešus, kā lauva stiprs, bargs
kā tīģers plosīt» (Dinsbergs p. 78). Kammerers nosaucis

Maiju nepareizi par Roza Mai; to pašu darījuši abi viņa
biedri. Tāpat visi trīs liek Heilu mocīt torņa pagrabā,
kamēr aktīs stāv, ka tikai spriedelēts, vai nederētu Heilu

mocīt. Tādas piedevas minētiem trim rakstītājiem, zi-

nāms, vēl var piedot, bet pēc šiem trim latviešu un vācu

rakstniekiem deviņdesmitos gados nākuši klajā divi lat-

viešu valodā: Turaidietis un T. Hāns. Pēdējie Maijas
notikumu pavisam sabojājuši. Turaidietis licis savam sa-

rīmējumam uz vāka klišeju ar parakstu: Turaidas pils
14. gadu simtenī. Turaidietim nav tīri vai nemaz pazīs-

tams stāsts par Maiju, kaut gan raksta uz iekšlapas: pēc

*
Adelbert Cammerer, Die Jungfrau von Treiden. Riga, 1848.

** J. Dauge. Turaidas jumprava. Rīgā, 1877. Ceturtais izd.
***

Dinsberga Ernests sen. Maijas Roze. Liepājā, 1890.
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kāda patiesīga stāstiņa saskandinātas atmiņas.* Pietiks

par Turaidieti, ja vēl aizrādīšu, ka virsraksts un cena

(15 кар.) ar vai bez nodoma līdzinājās Dauges krietnā-

kam stāstiņam, kura vietā pircējs var viegli nopirkt ne-

kam nederīgus peršus. Grūti ari ko labu teikt par Hāna

lugu «Turaidas Roze»**. Še, dievamžēli, tik nežēlīgi sa-

maitāta visa fabula, ka no tās ļoti maz atlicies, ja at-

skaita pašu meitas nokaušanu. Arī Hānam nav notikums

bijis skaidri zināms, jo uz pirmās teātra afišas stāvēja:
notiek 17. gadu simteņa vidū. Bez tam notikums apstrā-
dāts kā romantiski dramatiska teika.

Rakstīdams par Turaidas Maiju, nevarēju atturēties

neminējis kādus vārdus arī par to, kas rakstīts par šo

tikumisko jaunavu, kuru labprāt katra Baltijas tauta gri-
bētu pieskaitīt pie savu jaunavu pulka, bet kura paliek

Baltijas jaunava, jo viņas dzimums mums nav zināms.

Minēju kādus vārdus par zināmiem rakstiem tādēļ, lai

lasītājam būtu vesela bilde par Maiju un viņas stāsta

likteni. Citi dzejnieki, izņemot Jūsmiņa vienkāršo, bet

patīkamo atstāstījumu (Līga 11., Rīgā 1889. g. 149. Mei-

tas gods), Maiju nav savos ražojumos dievinājuši. Bet,

kā no visas atstāstītās tiesu aktes redzams, Turaidas Mai-

jas stāsts ir tīri kā radīts priekš dzejniekiem un drama-

turgiem. Līdz šodienai diemžēl vēl nav gadījies tāds,

kas šo pateicīgo vielu būtu spējis apstrādāt, kaut ko

krietnu no tās ražojot. Man vēl šodien jāatkārto tas

pats, ko priekš četrdesmit gadiem kāds rakstītājs (Inland
3, 4, 5 1856.) sacījis, Gūtmaņa alu apskatīdams: «Nelai-

* Turaidieša, Turaidas jumprava, Rīgā pie Jākobsona 1891,

Paraugam kādi no Turaidieša «peršiem». Sākumā:

Reiz naidnieks gribēja ar varu

Ņemt Turaidu ar ieročiem;
Bet krievs to sit ar lielu sparu,

Gāž zemē tik pa tūkstošiem.

Kas tas par naidnieku un kad krievi to sita, to nez vai pats Tu*

raidietis zinās.

Tāļāk:
Un Greifa meitin jautra Milda

Bij uzdabūta Krimuldā, —

Un vecie to pie krūtīm silda

Un skūpstīdami noglauda. —

Tā bija bēgusi, cik spēja,
Kad Rozei zobens kaklā skrēja.

**
Pirmo reizi izrādīta Rīgas Latviešu teātrī 15. aprīli 1892. g. Nav,

drukāta.



mīgais mīlestības upuris gan būtu krietnākas godināša-

nas cienīgs, nekā to dara tās sliktās peršas (uz Kamme-

reru zīmējoties), kuras priekš dažiem gadiem uz tiesu

aktes pamata tika apzinīgi kaltas.»

FRAGMENTI

no dažādiem nepabeigtiem darbiem še sakopoti vienā

nodaļā; uzņemti tikai lielāki gabali, par mazākiem būs at-

sevišķs saraksts. Lielākā daļa fragmentu — pieci — ir no

drāmām; tiem tiek pievienots viens filmas teksts un vie-

nas episkas dzejas sākums. Bija domas dot arī tulkotu

klasisko lugu fragmentus, bet telpu trūkuma dēļ tās do-

mas bija jāatstāj.
Uzņemtie fragmenti ir no ļoti dažādiem laikiem —

kamēr «Kurbada» sākumi sniedzas 20 un vairāk gadus

atpakaļ, tikmēr «Odiseja maldu ceļi» sacerēti tikai iz-

gājušu gadu. Ļoti dažādi ir arī iemesli, kādēļ sāktie darbi

nav tikuši pabeigti un jādod še kā atlikuši gabali.

«Кurba ds» ir visvecākais no še uzņemtiem frag-
mentiem. «Kurbads» bija domāts kā traģēdija piecos cē-

lienos un sacerēta tūliņ pēc «Pusideālista». Pirmās do-

mas par šo tematu būs laikam daudz vecākas un varbūt

radušās jau ģimnāzijas laikos, kad tika rakstīts «Imants», —

man vēl uzglabājušās dažas piezīmes no tā laika, ku-

rās tomēr nav tiešu aizrādījumu.

Visvairāk pie «Kurbada» strādāts Slobodskā, 1900.—

1902. gadam, ko vēl var konstatēt pēc dažām piezīmēm,
kas rakstītas uz vēstuļu aploksnēm un kur uzglabājušies

pasta zīmogi. Vispār jāpiezīmē, ka pēc visvecākiem uzme-

tumiem grūti noteikt laiku, jo tad vēl netiku katram rak-

stam pielicis datumu. Vecākās piezīmes rakstītas vācu va-

lodā; pēc tā var arī noteikt sacerēšanas laiku.

Visvecākā koncepcijā «Kurbads» saucas «Sonnen-

kind» — «Saules bērns». Vēlāk, 1900. gada sākumā, visur

varonis ir saukts «Iliņš», un lielākā daļa še iespiesto frag-
mentu ir arī uzglabājuši vārdu «Iliņš», kurš tik tagad pār-
grozīts par «Kurbadu».

1902. gadā apstājās darbi pie «īliņa» un tiek uzņemti

atkal tikai 1906. gadā jau trešā trimdā, Castagnol'ā. Kādēļ
darbi apstājās, par to tagad nevaru runāt, bet kaut kad pie
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tā jautājuma atgriezīšos. 1906. gadā tomēr maz strādāts

pie «Kurbada», tāpat 1907. g., bet diezgan daudz piezīmju
un arī izvestu skatu ir 1908. gadā. Tad atkal apstājās
darbs un līdz šim nav vairs ticis no jauna uzņemts.

Pa daudzajiem gadiem piezīmju, materiālu un atse-

višķu pantu «Kurbadam» ir sakrājies liels daudzums, kurš

ietverts trijos pabiezos sējumos, kamēr parasti arī jau pil-

nīgi gatavas lugas ar saviem materiāliem mēdz ietilpt
divos tādos sējumos. — Tāds liels un nenokārtots mate-

riālu krājums kā piramīdas atliekas vai, pareizāki: neuz-

celtas piramīdas materiāls, pamudina to izmantot citām

vajadzībām, — to piedzīvojis arī «Kurbads», no kura ba-

gātības ir barojušās dažas citas drāmas. Tomēr pati «Kur-

bada» ideja nav tikusi aizskarta, un šinī ziņā būtu iespēja

viņas patstāvīgai izaugšanai — to Aspazija nebeidz man

apgalvot —, bet ir citas ziņas, kuras stājas priekšā visām

izredzēm. Tā «Kurbads» nonācis še — fragmentos.
«Kurbada» viena maza daļa bija iespiesta šogad «Ri-

tumā» un «Domās»; lielākā daļa nav vēl nekur drukāta

bijusi.

«Imants» ir otrs fragments, kuram sava diezgan
veca un gara vēsture. Ja ievēro, ka pirmais mēģinājums
izteikt «Imanta» vielu dramatiskā veidā pieder jau ģim-
nāzijas gadiem, tad šī fragmenta gaita ir pat garāka nekā

«Kurbada» gaita. Bet pirmais «Imanta» drāmas rokraksts,

kurš ilgi bija uzglabājies un kuru vēl redzēja arī Aspa-

zija, tagad pa pārmaiņu gadiem ir nozudis; atmiņā viņu
atdzīvināt nevar. Jaunajiem mēģinājumiem izvest

«Imanta» problēmu nav organiska sakara ar senajiem; tā

še iespiestā fragmenta vēsture top daudz jaunāka.
Jaunie mēģinājumi bija divi: pirmais attiecas uz 1912.

gadu, otrais uz 1917. un vēlākiem gadiem. 1912. gada
«Imanta» rokrakstu nav man še, atminu tikai, kā bija uz-

rakstīts trešais cēliens. 1917. gada «Imants» ir še iespies-
tais fragments no pirmā cēliena. Šis pirmais cēliens sākts

1916. gada novembrī, bet tālākā daļa uzrakstīta 1917. g.

aprīļa mēnesī. Ir vēl izvesti daži skati trešā cēlienā, bet

tie attiecas uz 1919. gadu. Tad drāma nav vairs turpi-

nāta, kaut gan šad un tad vēl cilāta, bet vienmēr atkal

atmesta, jo patstāvīgajā Latvijā patriotiskas vielas vairs

nespēja interesēt mūsu moderno publiku. Viela ir tur-

pretī ļoti dramatiska.

Bija vēl trešais mēģinājums vielu izveidot, bet tur

problems ir daudz tālāk vests un ietverts patstāvīgā
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drāmā; tur ir izvesti skati un sastrādāts plašs piezīmju
materiāls par ideju un uzbūvi. Saucās tā drāma «Imantas

ausma». Tas materiāls nav man tagad pieejams.
«Imanta» fragments bija iespiests «Ritumā» 1923. gadā,

VII burtnīcā.

«Kajs Grakhs» parādījās kā fragments «Ritumā»

1922. gadā, I un II burtnīcā. Tad bija iespiests viss pir-
mais cēliens un lielas daļas no otrā, ceturtā un piektā
cēliena. Vēl pāri palikuši ir sīkāki skati, kuri netiek arī

še uzņemti.

«Kaja Grakha» pirmais cēliens sacerēts laikam

1918. g. vasarā, viena mēneša laikā. Noteikti to nevaru

sacīt, jo pirmrakstu man še nav; dažas piezīmes rāda, ka

sākumi nāk jau no 1912. gada, un uz vāka ir uzraksts:

«Beigts 4. 3. 20.», kas laikam zīmējas uz darbiem pie ci-

tiem cēlieniem.

Turpinājumi «Kajam Grakham» ir nākuši šad tad arī

pēdējos gados, bet šo gadu gars nav labvēlīgs literatūrai,

kur nu vēl progresīvai, kas norādītu uz nākotni... Jo

Kajs Grakhs ar savām idejām iespiedās tālā Romas valsts

gaitā, un, uz viņām balstīdamās, valsts izpildīja savu vēs-

turisku uzdevumu.

«Stenka Razina» fragments sacerēts martā 1919.

gadā, un tur tēlots skats pirmajā cēlienā. Pirmā cēliena

ievada skats nav ticis uzrakstīts. Atsevišķi īsāki skati ir

no dažiem tālākiem cēlieniem, sevišķi no trešā. Ir skati,
kas sacerēti 1918. gadā; arī vēl 1920. gada sākumā.

Luga «Stenka Razins» bija domāta piecos cēlienos, kā

jau liela vēsturiska viela. Plāns par lugas uzbūvi sacerēts

jau 1918. gadā; piezīmes un sagatavojošs materiāls krāts

arī vēlākos gados, kad man bij izdevība ieskatīties lie-

lākos vēsturiskos darbos par to laikmetu.

Fragments še top iespiests pirmoreiz.

«Lielais zaglis Tutanhs» ir visvēlākās drāmas

fragments. Luga visa rakstīta pērngad, vasarā; trešais cē-

liens viss nobeigts; otrais un ceturtais ari gandrīz gatavs;
vairāki skati piektā cēlienā; visnegatavākais ir pirmais
cēliens. Lugas stilā ir maiņa, kura ir jāizlīdzina.

Viela ir senā; plāna uzmetumi ir no agrākajiem lai-

kiem, bet gads nav nosakāms; agrāk izvestu skatu nav.

Laikam būs nācis ierosinājums no Ēģiptes studijām priekš

«Jāzepa un viņa brāļiem». Temats ir Rampsiita. — Se pie-

zīmēju, ka Tut-anch nozīmē: «Skaista ir dzīve.»
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Drāmu fragmenti tiek še klajā laisti tādēļ, ka nav

redzes uz drāmu turpināšanu un nobeigšanu «mūsu

laikā», kurš sevišķi nelabvēlīgs drāmai; nav ari izredzes,

ka drīz beigsies «mūsu laiks». Tad jau drīzāk drāma.

Fragmentos ievietoju ari filmas tekstu, kurš man

bij uzglabājies no 1920. gada. Sacerēts teksts ir 15. 7. 20.

uz latviešu filmas biedrības uzaicinājumu, bet, tā kā gro-

zījās dažas tehniskas kombinācijas, tad teksts netika pa-

beigts. Cik atceros, apmēram tanī pat laikā sarakstīju arī

otru tekstu, bet tur man nav ne rokraksta, ne pirmuzme-
tuma.

«Odiseja maldu ceļi» ir grieķu epa atdzejo-
jums latviešu pantos; domāts tas bija vecākiem bērniem,
kuriem grieķu heksametrs būtu par smagu un svešādu.

Se iespiests ievads.

Atsevišķi skati ir no daudzām iesāktām drāmām; daļa
šo skatu rokrakstos atrodas še, bet netiek še uzņemti, lai

ietaupītu telpu. Lielāki skati ir no drāmām: «Aleksandrs»,

«Gilgamešs», «Zīles vēsts», «Rīgas ragana», «Maija», «Cor-

dav», «Gulbja dziesma», «Marts un Mirta», «Zilais kalns»,

«Trimdenieks».

NOVELAS

parādās še kopā pirmo reizi. Tās ir rakstītas katra savā

laikā un savos apstākļos. Starp pirmo un pēdējo tepat div-"

desmit piecu gadu starpa. Vai viņās atradīs ko kopēju?
Nezinu, varbūt attīstību no vienas izejas? varbūt viena

stila veidošanos? varbūt neko? varbūt daudz?

Pirmā novēla «Spītnieks» sacerēta 1900. g. un tad arī

iespiesta «Mājas Viesa Mēnešrakstā» 717.—726. lpp. Otrā

sacerēta un iespiesta 1907. g. «Rītā». Trešā sacerēta gadu

vēlāk, 1908. g., un ievietota «Virpuļa» kalendāri. Ceturtā

novēla rakstīta jau 1923. g. un nobeigta iepriekš ievieto-

šanas «Ilustrētā Žurnālā» 1925. g.

«Spītnieks» radies trimdā, spontāni, kad vajadzēja
žurnālam manuskripta un kad tulkojumi bija pašlaik izsī-

kuši. Tas bija Slobodskā; bija vasara, īsa un karsta,

30 grādu; man tā ar savu skaistumu atgādināja manu

bērnību, un, kad mana pastāvīgā ierosinātāja Aspazija
ieteicās: nu raksti jel par savu bērnību un atstāsti, kā tā

tev beidzās ar pirmo lielo traģiku, — tad es ar vieglu roku
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piesēdos pie rakstīšanas, vieglāk, nekā bērnībā piesēdos

pie lasīšanas. Mani lasītāji tagad par to var pārliecināties,

pāršķirstot «Spītnieku». Kad es toreiz bērnībā tik grūti

pārlauzos un sāku mācīties lasīt, tad pēc tiku par lielu un

labprātīgu lasītāju; bet, kad, jau vīrs būdams, pārlauzos
un sāku mācīties rakstīt, tad arī pēc nekad neesmu ticis

par labprātīgu rakstītāju. Un noveļu jau rakstīju atkal

tikai pēc septiņiem gadiem un arī to savādā veidā.

Aspazijai un man vēlāk gan ir bijuši nodomi rakstīt

noveļas un romānus; cik atceros, trīs reizes šie nodomi

gandrīz draudēja nonākt līdz izpildīšanai. Pirmo reizi

trimdā, Pleskavā, bija mums jāizšķiras, no kā dzīvot: ad-

vokatūra man bija aizliegta, tāpat nodarbošanās kādā

skolā vai stundu došana; atlika tikai literatūra, un tur va-

rēju vai nu turpināt literārisko darbu tulkojumus, vai mē-

ģināt pāriet uz stāstu vai romānu rakstīšanu. Mēs bijām

izdomājuši kopā rakstāmu romānu, interesantu un labu

laika ainu, kura būtu attēlojusi laiku maiņu ar «jauno
strāvu»; bet uzrakstīšana būtu aizņēmusi vismaz gadu vai

pat vairāk laika, un mēs nevarējām tik ilgi gaidīt — ne-

ēduši. Tā Aspazija aizbrauca uz Rīgu strādāt redakcijā, un

es paliku pie tulkošanas. «Spītnieks», kurš uzrakstīts pāris

gadus pēc šiem nodomiem, uzlūkojams kā lielā plāna at-

skaņojums.

Otru reizi gribējām pāriet no tulkošanas un lirikas uz

epiku jau ārzemēs, Castagnol'ā, 1906. un 1907. gados, kad

mums bija izsīkuši visi eksistences līdzekļi, kad ari litera-

tūra bija tikusi mums neiespējama, kad daudzmaz pro-

gresīvāki, brīvprātīgāki raksti netika vairs klajā laisti, bet

valdīja reakcionārā t. s. dekadence. Pēterpilī vēl parādījās
drīzi apstādāmi žurnāli, kur varēja ievietot dažus dzejo-
ļus, bet no samaksas par pāris īsiem dzejolīšiem nevarēja
dzīvot. Šinī laikā rakstīts «Susutis» un cēlies atkal romāna

nodoms. Romānu klajā laist bija domāts ārzemēs un svešā

valodā, vāciski. Romāns būtu tēlojis nesen pārlaistos
priekšrevolūcijas un 1905. gada revolūcijas laikus. Bet arī

šoreiz ārējie šķēršļi bija pārāk lieli, un pamazām atjauno-

jām atkal tulkošanu un lirikas grāmatu izdošanu. Šinīs

gados krīt arī «Virpuļa» kalendāru klajā laišana.

«Susutis» sacerēts, kā teikts, šinī periodā, un tam

būtu bijusi īstā vieta «Virpulī», tāpat kā tanī laikā rakstī-

tam un «Virpulī» ievietotam «pabeigtam» stāstam «Ideāla

disciplīna, un kas no tās iznāca». Bet «Susutis» parādījās

jaunajā, progresīvajā žurnālā «Rīts», kuru izdeva toreiz
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(1907. g.) A. Gulbis Pēterpilī. «Susutis» tur ievietots pirmās
žurnāla burtnīcās un saucās vēl «Suņa mūžs»; J. Misiņš
savā bibliogrāfiskā apskatā par manu darbību atzīmē arī

recenziju par šo stāstiņu Zeltmata «Rakstniecības alma-

nahā» 1 1908. g., kuru diemžēl neesmu lasījis.

«Suņa mūžs» rakstīts pārgalvīgā, viņa lielā laika ne-

mierīgā stilā, pus simbols, pus reāla dzīve, bet abās pusēs
sēras un ilgas pēc trešās, īstās dzīves. Stāsts līdz ar savu

subjektu un sacerētāju gaidīs savu laiku.

«Ideāla disciplīna, un kas no tās iznāca»

še top izcelta no «VirpuJa» kalendāra un ievietota noveļu

nodaļā, tādēļ ka pēc rakstura tomēr mazāk piekļaujas sa-

tīriskām sīkām adatām, kādas ir «Virpulī», un līdzinājās
«Susuta» novēlu stilam, kurš, protams, arī nebūt nav bez

ierunām ierindojams parastajās novēlās. — «Ideālā discip-
līna» parādījās 1908. g. «Virpulī», 7.—11. lpp.

Trešā reize, kad grasījos rakstīt romānu, bija brīvības

kara laikos; tad drāma nebija iespējama, lirikā nevarēja
pietiekoši plaši izteikt savas domas. Toreiz vajadzēja pa-
celt mūsu vēsturi un ieinteresēt mūs par mūsu pagātni, lai

mēs gādātu sev nākotni. Mani nodomi vērsās uz vēsturisku

romānu, bet laiks nedeva laika. Ir pāri palikuši tikai ne-

daudzi fragmenti un lielāki priekšdarbi. Tanī pat laikā ga-

tavojos arī uz epu saistītā formā, bet arī no šīs gatavoša-
nās atlikuši tikai fragmenti.

Mana otrā dzimtene, skaistā Šveices Itālija, ar savu

ilgstošo viegluma atmosfēru ari vedināja mani uz epiku;
daiļais, aizrautīgais ļaužu raksturs, kurš pilns poēzijas ij
ikdienā, ij pārdienā, ar savu vēsturi un teikām, un dzīvi,

bija viena nepārtraukta episka dzeja, kura tik bij norak-

stāma, — vai brīnums, ka viņa aizrāva arī neepiķi?
Jau Castagnol'ā uzrakstītas īsākas skices, bet, atmiņās

kavējoties, še dzimtenē pabeigta novēla «Sirds solī-

jums». Divi gadi viņa nogulēja; bija solīta laikrakstam,

kur parādījās arī mani dzejoļi, bet vienmēr gribējās vēl

izkopt tās formu, un nu jāsaka: — patiesībā izkopu tikai

savu vilcināšanos un gaidīšanu.
«Sirds solījumu» beigās uz ašu roku ievietoju pašā pē-

dējā laikā, oktobra mēnesī, «Ilustrētā žurnālā», kad man

pieprasīja manuskriptu burtnīcai, kurā būtu pieminēta ari

mana jubileja.

Temats šai novelai — vienīgai, kurā man izdevies ietu-

rēt kaut cik parastu noveļu stilu, — temats ņemts no kāda

Castagnola's zemnieku nostāsta par itin kā patiesu noti-
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kumu; es nešaubos, ka tičīnietis spējīgs tā just un darbo-

ties. Vecās Tičīnas māmiņas, kas man stāstīja šo sēro no-

stāstu, pašas bija aizgrābtas no jaunekļa skaistās domas,

bet zināja, ka arī citi jaunekļi tā būtu domājuši tanī laikā.

Tagad man Aspazija atkal liek rakstīt romānus, jo drā-

mas sacerēt man nav vairs iespējamības: oficiāli pateikts,
ka tās nevajadzīgas. Patiesi, es jau kādus gadus atpakaļ
biju domājis pāriet uz epiku un solījis romānu laikrak-

stam, tagad būs jādomā uz solījuma pildīšanu.
Bet šinīs dienās, kad rakstu šīs rindiņas, man sešdesmit

gadu svinībās solīti vēl gari mūži, un šinīs pat dienās solīts

tūlītējs mūža gals un izdarīts mēģinājums izpildīt šo gala

solījumu, — uz kuru solījumu lai nu paļaujos? Vai man

jel maz iznāks romāns, vai tikai traģēdija? Kas vairāk

derēs?

SABIEDRISKA RAKSTURA DARBI

še salasīti kopā gandrīz no visa mana rakstniecības laika.

Ir ievietoti daži klajā nākuši raksti jau no paša manas

gaitas sākuma, no 1887. gada, kamēr pēdējie raksti snie-

dzas līdz pat šim — 1925. gadam. Sacerēšanas laiks da-

žiem rakstiem ir datējams vēl pāris gadus atpakaļ; pats

pirmais publicistiskais raksts sacerēts 1884. vai 1885. gadā,
bet es to tagad vairs neesmu atradis vecos laikrakstos.

Tā še būtu redzams hronoloģisks pārskats par gandrīz
visu manu publicistisko darbību; iztrūktu tikai vidus cē-

liens: mana «jaunās strāvas» publicistika, kad es galve-
nām kārtām nodarbojos ar avīžniecību. Pārskats tādā

veidā dotu iesākuma un beigu periodus, kad es gatavojos
uz preses darbību un kad es jau no tās biju atteicies un

piegriezos tai tikai retos gadījumos, pāriedams uz citu

publicistikas darbības veidu — uz runu darbību. Arī šā-

dam hronoloģiskam pārskatam bez vidus cēliena ir sava

nozīme, jo tā tiek gaišāk saskatāmas rakstura un darbības

virziena galvenās līnijas vienkāršākā sākuma un beigu

gaitā; kamēr pašā plašākā un lielākā darbības laikā līnijas
aiz sava daudzuma sarežģās un viss audums top grūti
caurredzams. Par iemesliem, kādēļ še nav ievietots vidus

cēliens, būs runa vēlāk. Tagad lai ir tik daudz minēts, ka

tas ar savu pārāk lielo apmēru pārlauztu šī sējuma sa-

skaņu.
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Pirmā publicistiskā darbība krīt 'universitātes gadu
sākumā; poētiskā darbība sākusies daudz agrāk, jau ģim-

nāzijas laikos, pirmie mēģinājumi pat vēl agrāk. Cita at-

klātības darbība, kura tanīs laikos izpaužas dalības ņem-

šanā dažādās sabiedriskās organizācijās un kurai ir tuvs

sakars ar publicistiku, sākās apmēram tanī pat laikā. Jau

ģimnāzijas gados jauneklis piedalās toreizējos «lasāmos

pulciņos», kur nāk klajā ar pāris apcerējumiem; cik atce-

ros, viens bija par vācu dzejnieku Gellertu, otrs par kā-

diem mākslas jautājumiem. No šiem «lasāmiem pulci-

ņiem» attīstījās, uz vienu pusi: «paukvakari» ar dzeršanu

un «paukošanu», t. i., vingrināšanos rapieru cīņā, un, uz

otru pusi: sākumi kādai «militārai» organizācijai ar pat-
riotiskiem mērķiem. Šie mērķi priekš Manaseina revīzijas
laikiem izpaudās zemnieku nemieros pret baronu valdības

spaidiem, saimnieciskā un politiskā ziņā, un bija pazīs-
tami zem «cāļu svilināšanas vai kaušanas» nosaukuma.

Jauneklis piegriežas jau toreiz šim pēdējam virzienam,

kurš skaitījās par bīstamu pretī mierīgajam un «bruņnie-

ciskajam» paukošanas virzienam, no kura izgāja vēlāk

studentu korporācijas.

Pēc ģimnāzijas gadiem jaunekļa sabiedriskā darbība

parādās universitātes studentu organizācijās un arī jau

vispārējā pilsoņu sabiedriskā dzīvē. Studiju gadus no

1884.—1888.g. pavadīju Pēterpils universitātē, nododamies

tieslietu zinātnēm. Krievu studentu revolucionāros pulci-

ņos tiku gan ievests un biju jau agrāk ar viņu vēsturi sā-

cis iepazīties, kā ģimnāzists vēl Rīgā būdams, caur An-

dreju Dīriķi, bet dzīvāku dalību tomēr neņēmu, jo interesi

novilka uz sevi gan jaunās tiesu zinātnes nozares, gan

filozofiski un vēsturiski problemi, bet visvairāk gan ma-

nas pašas tautas jaunā atmoda, kura sev meklēja zinātnis-

kus pamatojumus un praktisku atrisinājumu mēģinājumus.
Folklors un filoloģija, sevišķi baltu un slāvu valodu

pētīšana, interese par indiešu dzeju un filozofiju — jo
sanskrits skaitījās toreiz par mūsu valodas vai nu pirm-

celmu, vai vecāko radu —; ar to sakarā arī vēsture, se-

višķi ziemeļtautu, cik tā varēja attiekties uz latviešiem-

leišiem, etnogrāfija, arheoloģija; no otras puses, atkal sa-

biedriskās zinātnes un visa juridika kā mācība par tiesu

un taisnību, jaunā socioloģija — tās visas saviļņoja jaunās

jūtas un prātus.
Mēs jau visi jutāmies kā apspiestas, beztiesīgas tautas

locekļi un meklējām ij šīs tautas vēsturi, ij tautisko bū-
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tību, lai tiesību pastāvēt kā tautai, ne vien

kā indivīdiem. Mēs meklējot tāpat tiesiskās normas, ku-

rās nokārtotos šo tautu pastāvēšana, un jau toreiz mēs

atzinām un prasījām no citiem atzīšanu tautu pašnolem-
šanās tiesībām. Mēs meklējām un sākām saprast tautas

pašas iekšējo nokārtošanos šķirās un vēstures un sabiedrī-

bas gājienu.
Vienā dvēslē toreiz varēja savienoties un manī savie-

nojās citādi tik šķirtās zinātnes, kā filoloģija un sociolo-

ģija, jo abas veda uz vienu mērķi, tautas apziņu par sevi,

saviem mērķiem un savu gaitu līdz pat pāri sevim. Manā

vēlākā darbībā «Dienas Lapā» un «jaunā strāvā», vēl vē-

lāk strādnieku kustībā, līdz pat pēdējam laikam, — man

vienmēr nāca pretī nesaprašana, un tieši pārmeta, kā es,

sociālists būdams, varot atzīt un piekopt etnogrāfiskas un

filozofiskas studijas. Tas izskanēja arī tādos uzskatos, ka

es tomēr neesot īsts šķiru dzejnieks, jo tautas visumu stā-

dot pārāk pār savu šķiru, un ka es tomēr neesot īsts tau-

tas dzejnieks, jo neatsakoties no savas šķiras. Bet es pats
sevī nejūtu un neesmu nekad jutis kādu divējādību vai

iekšēju nesaskaņu. Ij prāts, ij jūtas man stipri pamato

mērķu un gaitas vienību, kuru plašais sazarojums vien tik

var maldināt.

Varbūt raksturīgi priekš šī mana garavirziena sāku-

miem bija pats pirmais publicistiskais raksts (1884. vai

1885. g.), uz kuru jau aizrādīju augšāk: tā temats, kā at-

ceros, bija apskats par «mazo tautu» literatūru ap astoņ-

desmitiem gadiem, un raksts gribēja uzsvērt, ka «mazo»

tautu literatūra pēc būtības šķiras no «lielo» tautu lite-

ratūras, ka «mazām» tautām visām ir kas kopējs gaitā un

mērķos un ka tādēļ mūsu tautai būtu jāievēro sevišķi

mazo tautu literatūra. Tā tad arī bija aprādīta savās parā-
dībās. Atceros arī, ka bija izceltas čeķu un somu literatū-

ras, kur bija jaunas vēsmas jūtamas tādās personībās
kā Vrhlickis un Neruda, un Juhani Aho un Peiverinta.

Raksta tendences bija reizē literāriskas un sabiedriski

politiskas.

Varbūt raksturīgi arī tas, ka šis apskats par mazo tautu

literatūru netika nolasīts studentu pulciņā aiz kautrības,

ka tik autorā neieskatītu literāriskas tieksmes. Apcerē-

jums par Donelaiti, .pēc autora domām, bija neapšaubāmi

filoloģiska rakstura tāpat kā tulkojums. — Raksts par

mazo tautu rakstniecību tika iesūtīts laikam «Balss» vai

kādai citai latviešu avīzes redakcijai, bet autors toreiz
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kautrējās painteresēties par tā likteni, un tas man palicis
nezināms.

Par še minēto Pēterpils studentu pulciņu sacīšu dažus

vārdus turpmākā nodaļā.

Pēterpilī studenta gados iestājos arī vietējā latviešu

labdarības biedrībā par biedri; tā bija pirmā oficiāli reģis-
trētā biedrība, kurā piedalījos.

Nobeidzot Pēterpils tiesu zinātņu fakultāti 1888. g.
maija mēnesī, nodzīvoju mājā un Rīgā līdz pat 1889. gada
sākumam. Še jāpiemin, ka universitāti nobeidzu ar ties-

lietu kandidāta (cand. Juris) grādu, kas pierāda, ka dau-

dzās blakus intereses dažādās zinātnēs — arī dzeja toreiz

jau ieņēma manā dzīvē un darbībā lielu telpu — nekavēja
nebūt galvenās studijas tiesu zinātņu fakultātē.

Pirmā darbība sabiedriskā iestādē bija man Viļņas ap-

gabala tiesā par sekretāru, kur iestājos 20. februārī

1889. g. Še un starplaikā starp universitātes beigšanu un

tiesu aroda darbības sākšanu darbojos arī publicistiski
krievu un latviešu laikrakstos. No Viļņas pārejot uz Jel-

gavu advokatūrā, ari neatstāju žurnālistiku un no turienes

jau aizgāju uz Rīgu par «Dienas Lapas» redaktoru.

Publicistiski raksti pa visu laiku līdz tam, kad uzņēmos
«Dienas Lapas» vadību, sakopoti še nodaļā «Senču aiz-

vējā», jo tā attiecas vai nu pozitīvā, vai negatīvā veidā

uz mūsu dzīves veco iekārtu, kurai ārējo nokrāsu bija de-

vusi senču kultūras meklēšana un cildināšana. Raksti ir

no 1885. līdz 1891. gadam.
Rīgā manā «Dienas Lapas» redaktora laikā bija diez-

gan plaši jāpiedalās arī biedrību dzīvē; jāiestājas par

biedri, piem., Rīgas Latviešu biedrībā, Pēterburgas Ārrī-

gas dziedāšanas biedrībā, Jonatāna, Amatnieku biedrībā;

jāuzstājas jautājumu vakaros ar priekšlasījumiem un ru-

nām; jākopo jaunai, nupat topošai demokrātijai sava inte-

liģence — studenti, vecākie vidusskolnieki un nedaudzie

intelektuālie strādnieki.

Tas bija tā sauktais «Jaunās strāvas» laiks, kurš lika

pamatu visai mūsu modernai dzīvei. Šī laika manu publi-
cistisko rakstu kopojums būs ievietots nodaļā ar tādu pašu
virsrakstu «Jaunā strāva», tikai nāks klajā ne šinī sējumā,
bet vēlāk. «J. str.» nodaļā būs uzņemti raksti no 1891.—

1895. gadam.

1895. gada beigās pāreju uz Jelgavu, kur darbojos at-

kal advokatūrā un notariātā un reizē žurnālistikā, sākot

arī jau tulkot «Faustu». Arī Berlīnē, kur sabiju vairākus
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mēnešus, rakstīju vācu un latviešu avīzēs. Pārbraucot no

turienes, iestājos advokatūrā Paņevēžā, kur tiku arestēts

latviešu sociāldemokrātu pirmajā prāvā. Pa cietuma laiku

turpināju nodarboties ar «Fausta» un citiem tulkojumiem;

tāpat pirmā trimdā Pleskavā un vēlāk Slobodskā; publi-
cistiski darbojos šinī laikā tikai paretam.

Pārbraucot no trimdas 1903. g.r ņēmu dalību «Dienas

Lapā» un turpināju tulkojumus; 1905. gads deva politisku
darbu ne tik daudz avīžniecībā, cik runās, bet šī runu dar-

bība nav vairs fiksējama.
Publicistiski raksti šinī periodā, no 1896. gada līdz

1903. gadam, nes vairāk esejistisku raksturu. Tiem pievie-
noti arī daži vēlāka laika raksti ar līdzīgiem tematiem un

līdzīgās nokrāsās. Visi tā turpina «jaunās strāvas» vir-

zienu, tikai citos laika apstākļos, reakcijas laikā, pēc ka-

tastrofas, kura bija gribējusi nosprostot šo strāvu un ku-

rai tā cēlās atstrāva. Sevišķa vērība man jāgriež uz cīņu

ap jauno latviešu valodu; cīņu vedu pret veciem valod-

niekiem un ar to izkaroju un ievedu jauno latviešu va-

lodu, kura bija nepieciešama tālākam tautas progresam. Šo
rakstu kopojums tādēļ arī uzņemts nodaļā «Jaunā at-

strāva».

1905. gada beigās emigrēju uz ārzemēm; žurnālistika

manā darbībā atkāpjas vēl vairāk; šad tad parādās kāda

man uzspiesta polemika, bet pa lielākai daļai gan atbildu

uzbrukumiem netieši ar saviem literāriskiem darbiem. Sa-

biedriska darbība man izbeidzas galīgi; aizbraucam vien-

tulībā uz Castagnol'u, lai strādātu citu savu darbu.

Jauns žurnālistikas un sabiedriskas un politiskas dar-

bības periods man sākas tikai līdz ar idejas mošanos par

nākamo patstāvīgo Latviju un līdz ar perspektīvēm uz

idejas realizēšanas iespējamībām. «Ugunī un naktī» Spī-
dola bija pirmā izteikusi šo ideju, un iet uz nākamo Lat-

viju bija priekš manis tikpat daudz, kā iet uz Spīdolas
valsti. Raksti, dokumenti un runas, kas attiecas uz šo

laikmetu, tādēļ arī savienoti zem kopēja virsraksta «Uz

Spīdolas valsti».

Šis periods dalās divās daļās: no 1914. līdz 1920. ga-

dam un no 1920. līdz 1925. gadam; pirmā daļā gatavoša-
nās uz nākamo Latviju un cīņa par to un otrā — darbība

pie jaunās valsts uzbūves. Kamēr pirmai daļai ir vēl sava

publicistiska nokrāsa, ciktāl publicistika ietilpst politikā,
tikmēr otrā daļā atklātības darbība sāk koncentrēties

runās.
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Kā pēdējā nodaļa šinī sējumā uzņemti vēl mani raksti

svešās valodās, pēc satura: folklors, daži Aspazijas darbu

tulkojumi vācu valodā un daži mani dzejoļi svešās va-

lodās. Ir vēl garāks raksts krievu valodā ar skaidri pub-
licistisku un politisku raksturu Latvijas popularizēšanai,
bet tas atrodas ārzemēs un nav īsā laikā dabūjams. Šema-

tisks pārskats par sabiedrisku darbību tiek še pievienots. 1

SENČU aizvējā

Šī nodaļa aptver publicistiskus rakstus no pirmiem sā-

kumiem Pēterpils universitātes gados līdz manam redak-

tora laikam «Dienas Lapā» 1891. gada pēdējā ceturksnī.

Par «Dienas Lapas» redaktoru tiku oficiāli apstiprināts
17. decembrī 1891. g.r

bet redaktora pienākumus izpildīju

jau vairākus mēnešus agrāk, laikam kopš septembra sā-

kuma. Tā arī šo mēnešu «Dienas Lapas» raksti tiek uz-

ņemti ne šinī nodaļā, bet nākošā.

Pirmie publicistiskas darbības sākumi, kā jau minēts šī

sējuma ievadā, attiecināmi vēl uz ģimnāzijas laikiem, bet

nav vairs reproducējami. Raksti, kas uzņemti šinī nodaļā,
sacerēti jau Pēterpils universitātes laikos un apstākļos,

raksturīgajā toreizējā garīgā atmosfērā, kurā plūda nacio-

nālistiskas un socioloģiskas idejas.

Pēterpils universitātē tanīs gados latviešu studentu bija

jau prāvs skaits, varbūt kādi 50. No tiem laba daļa —

varbūt kādi 20—30 — bija organizējušies pulciņā, kur no-

darbojās ar dažādiem zinātniskiem jautājumiem, visvairāk

tādiem, kas attiecās uz latviešu tautas pētījumiem un Lat-

vijas tiesisko un sabiedrisko iekārtu. Es atceros, piem.,

Bērziņa priekšlasījumu par mūsu sīkgruntniecību. Bērziņš,
kā ar prieku varu minēt, vēl tagad darbojas mūsu vidū

Rīgā kā vecākais advokāts un zvērināto advokātu pado-
mes priekšsēdētājs. Šinī pulciņā tiku lasījis referātu par

lietuviešu dzejnieku Donaleiti līdz ar tulkojumu no viņa
rakstiem, par ko būs plašāki minēts citā vietā.

Mūsu pulciņa studenti sāka piedalīties arī Pēterpils lat-

viešu pilsoņu sabiedriskā dzīvē un iestājās vietējā Labda-

rības biedrībā, kura bija dzīvākā no toreizējām Pēterpils
latviešu biedrībām. Savāds labvēlīgs gadījums deva manās

rokās oficiālu norakstu no biedrības protokoliem, kurā

redzams, ka vairāki universitātes un citu augstskolu stu-
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denti, starp tiem ari es, tikuši uzņemti par biedriem. Lab-

vēlīgais gadījums bij tas, kurš jau minēts piezīmēs par

lugas «Pūt, vējiņi!» izcelšanos: biedrības priekšnieks Ļūļas

kungs, vēlēdamies kādu jaunu lugu uz biedrības jubileju,

bija griezies pie manis un, lai es neatsacītos, pierādīja, ka

esmu bijušais biedrības loceklis; kā pierādījumu piesūtīja
izrakstu no biedrības protokoliem.

No Pēterpils latviešu studentu pulciņa man vēl ir uz-

glabājusies kā mīļa piemiņa liela kopfotogrāfija; trūkst

viņā tikai nelaiķa Remiķa, kurš nebija varējis atnākt, vi-

siem par lielu nožēlošanu. Turpretim vecākie studenti,

Fricis Bergmanis — vēlākais «Dienas Lapas» pirmais re-

daktors — un Eduards Skujenieks — slavenais dzejnieks
Vensku Edvarts — tanī laikā bija jau universitāti beiguši

un aizbraukuši uz dzimteni. Fr. Bergmani tiku Pēterpilī vēl

saticis. Skujenieku satiku tikai vēlāk Rīgā, kur viņš mūsu

tautas garīgā dzīvē iekarojis ļoti redzamu vēsturiski atzī-

mējamu vietu kā viens no asprātīgākiem jaunās latvības

aizstāvjiem pret apspiedēju baronisko vācietību: viņš rak-

stīja vācu opozicionelā presē.
Lai man atjauts šinī vietā blakus minēt, ka mums toreiz

bija vairāki latviešu rakstnieki, kas rakstīja vāciski un

tika tā pazīstami: bez Skujenieka ari viņa kundze, Luize

Skujeniek, bet it sevišķi mūsu mījais Rūdolfs Blaumanis;
arī Fr. Bergmanis rakstīja vācu opozicionelā presē; arī

Ādolfs Alunāns. No agrākās paaudzes minami Dzirne un

Linde.

Par Pēterpils studentu pulciņa biedriem būs minēts vēl

šo rakstu pēdējā sējumā, kur tiks ievietota arī viņu kop-

fotogrāfija.

Pēterpils studiju laikā bieži satikos ar docentu Eduardu

Volteri, kurš lasīja par leišu valodu un pētīja dažādus et-

nogrāfiskus un valodnieciskus jautājumus par leišiem un

latviešiem. Drīz tiku par viņa cītīgu klausītāju un līdz-

strādnieku. Še tika tulkots leišu Donalitijs un tika rakstīti

referāti par Ed. Voltera priekšlasījumiem, par latviešu va-

lodas, literatūras un rakstības jautājumiem. Referāti še

uzņemti kā raksturīgi tam laikam un manām intresēm,

tomēr autora identitāti neuzņemos tagad vairs konstatēt,

kaut gan es Volterim stāvēju vistuvāk kā viņa līdzstrād-

nieks. Šie referāti tika iesūtīti bijušā kolēģa Fr. Bergmaņa

«Dienas Lapai».

Fr. Bergmaņa «Dienas Lapa» toreiz bija gluži jauna pa-

rādība latviešu avīžniecībā; tā prasīja eiropejisku izglī-



624

tību, glītu stilu un progresīvu domāšanas veidu pretī vācu-

baltiešu iedvesmotai gara stagnācijai. Tā Bergmaņa «Die-

nas Lapa» sagatavoja vēlāko «jauno strāvu», un no viņa

daudz mācījās nākamais «Dienas Lapas» redaktors. Arī in-

tresi par sabiedriskām parādībām un strādnieku jautā-

jumu piekopa Fr. Bergmanis un uzmudināja uz to savu

vēlāko pēcnācēju; viņš sarakstīja par šo jautājumu pirmo
brošūru latviešu valodā.

Lai dotu paraugu augšējām interesēm un stilam, tiek

še ievietoti divi raksti (par Īriju un strādnieku apdrošinā-
šanu Vācijā), kaut gan arī tiem nav konstatējama autora

identitāte. Bergmaņa stils un virziens bija piemērs. —

Raksts par «sievietēm ārstēm» aizķēra toreiz modernu

jautājumu, un jaunajam studentam bija pie tā ari perso-

niska intrese, jo māsa Dora pašlaik beidza ģimnāziju un

brālis vēlējās ari viņu redzam studējam Pēterpilī. Par

autora identitāti arī še nevaru atbildēt.

Raksti, kas sacerēti un publicēti vēl 1888. g., kad bei-

dzu universitāti, neattiecas tomēr vairs uz universitātes

laiku, bet pa lielākai daļai uz Rīgu; Pēterburgā tika rak-

stīti pēdējos mēnešos «Mazie Dunduri». Latgalē, Vasiļevas

muižā, kur uzturējos kādu laiku pēc studijām, un Rīgā,
ciemā pie «Dienas Lapas» redaktoriem Bergmaņa un Stuč-

kas, tiku ierosināts atkal uz publicistiku, bet vairāk gan

uz humoristiskiem rakstiem (piem., «Apdziedāšanas dzies-

mas»). Tad rakstīta ari recenzija par Ad. Alunāna «Liel-

pils pagasta vecākiem» un daži sīkāki raksti un polemikas.
Jāatzīstas, ka mans draugs Ādolfs bijis ļoti nemierā ar

recenziju; viņam tad arī netika teikts, kas autors.

1889. gada sākumā ir vēl «D. L-ā» dažs gabaliņš no

laikrakstu apskata un varbūt vēl citi raksti, kuru piederību

nevar noteikt, bet tad iestājos 10. februārīViļņas apgabala
tiesā par tiesamatkandidātu un sekretāru un «Dienas La-

pai» varu tik sūtīt vienu otru korespondenci (kā, piem.,
vēstuli par etnogrāfiskiem darbiem) vai ievadrakstu, ku-

rus arī tagad nevaru vairs uzrādīt. Rakstu vietējā krievu

avīzē «Виленский Вестник» par tiesu jautājumiem un in-

teresējos par Viļņas vēsturisko arhīvu ar viņa patri-
arhu — Sproģa tēvu.

1891. gadā Jelgavā, būdams par zvērināta advokāta pa-

līgu, tiku uzaicināts no pazīstamā izdevēja J. Dravnieka

uzņemties līdzdarbību viņa izdotā konversācijas vārdnīca

tiesu lietu nodaļā. — Kad bija atvaļinājumā Jelgavas ne-

dēļas avīzes «Tēvijas» redaktors Čakstes tēvs, uzņēmos
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uz īsu laiku rakstīt ārzemju kroniku. Kā piemērs toreizējai
žurnālistikai un manai intresei par ārzemju jautājumiem

uzņemtas še pāris lappuses. —

Ādolfs Alunāns to gadu bija izdevis savu lugu «Mūsu

pokāls», kura no pretējas puses («Baltijas Vēstnesī») tika

nosaukta par tulkojumu, ne par oriģinālu. Tika aicināta

komiteja jautājuma izšķiršanai, kur ņēma dalību pazīsta-

mais sabiedriskais darbinieks un rakstnieks Andrejs Stēr-

ste, rakstnieks Jānis Straume, izdevējs un rakstnieks

J. Dravnieks un es. Komitejas atziņa nebija vienbalsīga,
un savus spriedumus izsacīja privāti Stērste un Straume

par labu Alunānam. Šim spriedumam atklātā vēstulē

«Dienas Lapā» pievienojās jaunais advokāts, kurš tā

iesāka savu sabiedrisko darbību ar apvainotā aizstāvēšanu. 1

Šo pašu 1891. gadu jau vasaras beigās iestājos «Dienas

Lapā» par redaktoru. Ar to nobeidzās manas sabiedriskās

darbības pirmais posms.

JAUNĀ STRĀVA

Astoņdesmitos gados Latvijas saimnieciskā dzīve sāk

straujāk attīstīties; patstāvīga zemniecība nostiprinājās,
mostas rūpniecība, mēs pamazām topam ievilkti vispa-
saules dzīvē, laukā no savas noslēgtības.

Lielās reformas, kas valsts tiesiskās un sabiedriskās

dzīves vadību izņēma laukā no baltiešu-vācu baronu ro-

kām, nocēla slogu no latviešu tautas. Nu viņa varēja sākt

brīvi kustināt locekļus. Jauno tiesu un likumu ievešana

atņēma tiesai šķiras raksturu, no kungu baronu tiesas tā

tapa par ļaužu, kaut arī vēl ne par tautas tiesu. Pagasti un

pilsētas tika nodotas pašvaldībā jaunai zemniecībai un

jaunai pilsētu pilsonībai, izņemtas no baronu un pat-
riciešu rokām. Jaunā skola tika tuvināta tautai un

drīz vien sāka modināt tautas dzīvi; jaunie sko-

lotāji tautas garīgā un sabiedriskā dzīvē sāka darīt ļoti

manāmu iespaidu un deva un sagatavoja vadošo jauno

inteliģenci.
Visa latviešu tautas dzīve sāka mainīties, plašākas ma-

sas sāka ņemt lielāku dalību sabiedriskā dzīvē, demokrā-

tisms bija vispārējais virziens.

Lielās maiņas gatavošanās tika jūtama garīgā dzīvē vēl

agrāk nekā saimnieciskā. Ne visa tautas garīgā dzīve un
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psiholoģija jūtami mainījās, bet juta maiņu atsevišķas per-

sonas, grupas, viena inteliģences daļa; juta atsevišķas per-
sonas pat ar instinktīvu garīgu priekšnojautu, kas audzēta

aptverošā izglītībā. Mēs jau minējām ievadā par «Senču

aizvēju», ka Pēterpilī jaunā studentu paaudze prasīja pēc
plašām zināšanām daudzās disciplīnās.

«Dienas Lapa» no 1887. līdz 1891. g. gatavo kulturelā

darbībā pamatu nākošai «jaunai strāvai», kura tad

no 1891. g. beigām sāk izlauzties mūsu garīgā dzīvē

arvien straujākā ritumā, līdz 1895. gadā sasniedz savu

augstāko pakāpi. «Jaunā strāva» jau kopš 1894. g.

paspējusi iekustināt dzīvāku strādnieku sociāldemo-

krātisku kustību kā viņas garīgā cēlēja un vadītāja un

saplūst ar šo kustību. Tad pēc «jaunās strāvas» augstākās

pakāpes viņa top nospiesta no cariskās valdības, kura ir

sapratusi tās kopību ar strādniecības kustību, kas top po-

litiska.

«Jaunā strāva» kā tāda nebija politiska, bet ieplūda
tādā. Viņa bija visaptveroša garīga kustība, kura savā

sfērā ievilka ij socioloģiju, ij dabas zinātnes, ij literatūru

un mākslas, ij sabiedrisku dzīvi, ij sieviešu kustību, t. s.

sieviešu emancipāciju, ij filozofiju, ij jaunu pasaules uz-

skatu meklēšanu. Ij politikā viņa meklēja plašumu.
«Jaunā strāva» izpaudās arī lielās, spirgtās, garīgās

cīņās. Skaistākā pakāpe šinīs cīņās un sajūsmas uzplūdā

bija Aspazijas uzstāšanās ar savām visus prātus uzbudi-

nošām, visas sirdis aizraujošām drāmām un traģēdijām.
Pirmā, «Vaidelote», visus sacēla kā spārnos ar savu ne-

dzirdēti skaisto poēziju un savu brīnišķo, jauneklīgo jūtu
brīvību un aizrautību. «Zaudētas tiesības» norādīja vir-

zienu, kurp iet meklēt ar aizkustinātām jūtām un ar jaun-
asināto prātu. «Neaizsniegts mērķis» vēl tiešāk un spilgtāk

pieskārās vecām sasāpējušām vietām sabiedrības ķermenī.
Kritika no jaunstrāvnieku puses un polemika no vecstrāv-

niekiem piepildīja ar troksni citkārt tik klusās garīgās

Rīgas ielas, un sākās liela mošanās.

Līdzi sabiedriskām, dziļām pārmaiņām «jaunās strāvas»

laiks lika pamatu visai mūsu modernai dzīvei līdz pat pē-

dējām dienām un pāri tām. Tā laika gars uztura sakarību

mūsu dzīvē, sabiedriskos uzskatos un darbībā. Arī manos

sabiedriska rakstura darbos tas pats gars ir visa saturētājs,
un tādēļ runāju jau še par «jauno strāvu» un ierādu viņas

ievadam jau še vietu, kaut gan pašus tā laika darbus ne-

varu še ievietot aiz tehniskiem iemesliem.
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Mana darbība «jaunās strāvas» laikā aptver pilnus čet-

rus gadus (no 1891. gada beigām līdz 1895. gada beigām);
kā galvenais redaktors rakstīju «jaunās strāvas» orgāna

«Dienas Lapas» ievadrakstus un polemikas un sīki pārlū-
koju visu avīzes gaitu. Ja tagad skaitu, ka pa nedēļu rak-

stīju vismaz divus ievadrakstus, tad arī pa gada 52 nedē-

ļām sanāk liels skaits — 100 ievadrakstu; pa četriem ga-
diem to rakstu būtu 400. Kad nu arī tiktu uzņemti krā-

jumā tikai svarīgākie, ij tad to skaits būtu tik liels, ka viņi
Sildītu visu sējumu. Šinī, IX, sējumā «sabiedriska

,akstura darbos» viņi kā nodaļa nemaz nevar tikt

levietoti, jo ar savu smagumu pārrautu sējuma uzbūvi.

Visi «jaunās strāvas» raksti tātad ir atstājami vēlākam,

atsevišķam sējumam.
Šīs ievada piezīmes noder tikai aizrādīšanai uz to

svaru, kāds pieliekams maniem «jaunās strāvas» rakstiem

vispār manu sabiedrisku darbu vidū.

Hutena moto «Ich hab's gewagt!» (Es iedrošinos!) bija
mans moto tanī straujā laikā un reizē arī visas «jaunās
strāvas» moto. Mēs jau gājām tādā pat niknā un briesmu

pilnā cīņā pret cara varas tumšo spēku kā Ulrihs savā

laikā pret pāvesta tumšo spēku. Šis moto, cik atceros, tika

ari izteikts kādā manā rakstā. Un arī cits lielā bruņe-
nieka, gaismas bruņenieka, vārds nāk atmiņā no «jaunās
strāvas» laikiem — «es ist ein Lust zu leben!» (ir prieks
dzīvot).

Tagad, pēc gariem trīsdesmit gadiem, atskatoties jā-
saka: lai arī pēc radīšanas prieka bija garas ciešanas, to-

mēr panākta ir daļa no cerētā un cīnītā un vēl nepanākto
daļu arī panāksim kopā ar nākošām paaudzēm. «Ir tomēr

prieks dzīvot!»

JAUNĀ ATSTRĀVA

man likās vienkāršākais un pareizākais nosaukums tā

laikmeta sabiedriska rakstura darbiem, kas sekoja «jaunai
strāvai». «Jaunā strāva» noslēdzās vai, tiešāki teikt, tika

noslēgta pirmā sociāldemokrātiskā strādnieku prāvā
1897. g. ar cietumiem un trimdām. «Jaunstrāvnieki» tika

gūstīti un salasīti kopā «drošās vietās» — kā cara laikos

sauca cietumus — vai šur tur izkaisīti pa «attālākām un

ne tik attālām vietām», kā cara laikos sauca trimdas. Tiešā
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legālā darbība dažādās biedrībās un redzamā strādnieku
kustība tika apturētas. «Jaunā strāva» tika nospiesta; dau-

dzi «jaunstrāvnieki» un piekritēji atkal atkrita no jauna-
jiem uzskatiem. Redzami bija jaunais uzplūdums pārskrē-
jis, un vecā strāva atkal sāka droši rādīties. Bet neredzami

jaunais uzplūdums turpinājās, un, ja ne vairs biedrībās, tad

presē sāka atkal celties jaunās strāvas atstrāva — arī

redzami. Izkaisītie garīgie spēki atkal pulcējās un darbo-

jās. Vietu tie sev atrada arī Dr. P. Zālīša «Mājas Viesī» un

«M. V. Mēnešrakstā», un «Dienas Lapā», kuri bija pilnīgi
legāli, bet progresīva virziena laikraksti.

Pirms cietumiem un trimdām un tūliņ pēc manas aiz-

ejas no «Dienas Lapas» bija viens gads pagaidas no

1895. g. beigām līdz 1897. g. sākumam. To mēs abi ar

Aspaziju pavadījām pa daļai Jelgavā, pa daļai Berlīnē un

tad Paņevežā. Še jau sākās «Fausta» tulkošana latviešu

valodā un Aspazijas darbu («Vaidelotes, «Zaudētu tiesību»

un «Saules meitas») tulkošana vācu un krievu valodās.

Arī publicistika še top turpināta, tikai citādā veidā nekā

«Dienas Lapas» rediģēšanas laikā, sāk vairāk aizsvērties

uz esejistikas pusi; jau vēstules no Berlīnes runā visvairāk

par literatūru.

Pēc mūsu atgriešanās no ārzemēm 1897. g. mani pa-

ņem cietumi un trimda. Pa cietuma laiku bija iespējama
tikai tulkošana, ne publicistika; trimdā piegriežos atkal

vairāk publicistiskai darbībai, bet, kā jau teicu, jaunā
veidā. Tā kā tieša līdzdarbība sabiedriskos dienas jautā-

jumos nav iespējama, tad darbi pieņem eseju raksturu,

kā garāki apcerējumi, sevišķi par literāriskiem jautāju-

miem, kuri ir vēl no cenzūras atļauti. Tā še sākās manas

publicistikas trešais posms.

Vispirms pirmā trimdā, Pleskavā, bija jāizcīna cīņa

par jauno valodu, kā tā parādās «Fausta» tulkojumā, tad

rakstu par Puškinu, par franču literatūru, par Hauptmani,

par Gēti. Rakstu arī garāku eseju par sabiedrisku jautā-

jumu, kurš toreiz bija dienas kārtībā — par bimetālismu

un sudraba valūtas ievešanu rakstā «Zelts un sudrabs».
1

Tāpat rakstu tieslietu paskaidrojumus «Mājas Viesī»

pa visu trimdas laiku.

Pie šī trešā manas publicistiskās darbības posma var

pieskaitīt rakstus pēc atgriešanās dzimtenē 1903., piem.,
«Vecās strāvas pēdējs gads». Maiņu gados, 1904. un

1905. g., publicistiskās darbības raksturs gan jau grozās;

rakstu rezolūcijas un uzstājos ar runām, bet raksts par
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«Satversmi» vēl pieskaitāms pie tā paša posma. Ari at-

plūdu gados raksts par «lielo cilvēku mājas dzīvi» var

tikt šurp attiecināts. Mainās sabiedriskas darbības rak-

sturs spilgtāk cīņā par Latvijas būti un kultūrpolitiskā dar-

bība jaunajā valstī, kur jau skaitāms ceturtais posms.
Par «jaunās atstrāvas» katru eseju būs atsevišķi jāat-

zīmē daži dati un biogrāfiskas atmiņas, cik man uzglabā-
jušās melnraksta vēstulēs vai atcerēs.

lespaidi, atmiņas un vēstules no Berlī-

nes rakstītas 1896. gada novembrī un decembri un 1897.

gada janvārī un februārī Šarlotenburgā pie Berlīnes. Kā-

dus trīs mēnešus mēs ar Aspaziju še sadzīvojām, kad bi-

jām izrāvušies no Jelgavas un toreizējiem mūsu kļūmī-

giem apstākļiem.
Materiālā ziņā no sākuma laiks bija mums ļoti grūts,

jo mēs nonācām puslīdz bez līdzekļiem gluži svešā pilsētā,
bet toties garīgi jutāmies kā atdzimuši brīvajā Eiropas

gaisā. Tulkoju še «Faustu» un rakstīju uz Rīgu «Mājas
Viesim» «atmiņas un vēstules no Berlīnes»; rakstīju arī

vācu avīzēs, devu stundas, izgatavoju dažādus tulkojumu
darbus, piem., cik atminu, kādam lielākam patentu biro-

jam. Tāpat naski strādāja arī Aspazija un reizē veda saim-

niecību. Beigās man piedāvāja redaktora vietu vienai no-

daļai lielajā «Berliner Lokal Anzeiger» laikrakstā. Turpretī
toreiz kādā Rīgas (vai citā?) krievu avīzē izplatītā ziņa, it

kā es izdošot savu laikrakstu, nebija dibināta.

Mūsu apstākļi, arī materiālie, tādā kārtā bija tapuši

pilnīgi apmierinoši, pat labvēlīgi, un Berlīne galu galā
solīja man spožas izredzes kā avīžniekam un varbūt arī

rakstniekam. Šie nedaudzie mēneši garīgi dzīvā lielā

centrā saucami par laimīgiem manā mūžā. Te piepeši sa-

ņēmām telegrāfisku ziņu, ka mana vecākā māsa Jelgavā
mirusi, māte palikusi viena pati, — un rezultāts tas, ka

tūliņ, to pat dienu, abi ar Aspaziju atvadījāmies no laimī-

gām nākotnes izredzēm un devāmies atpakaļ uz Jelgavu,
uz nelaimīgām izredzēm; tās tad arī nekavējās piepildī-
ties. Tagad Aspazija man dibināti pārmet pārmērīgu jūte-

lību, kas nesusi neatmaksājamus zaudējumus.
Šādos apstākļos rakstītas Berlīnes vēstules un atmiņas,

kurās vēl atspoguļojas tā laika un vietas brīvais un jaut-

rais gars.

«lespaidos un atmiņās» minēts «ziņkārīgais ceļotājs

Nikolajs»; tagad laikam būs jāpaskaidro, ka tas ir vēlā-

kais Krievijas ķeizars Nikolajs II vai, pareizāki — Niko-
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lais Pēdējais. Kā troņmantnieks viņš nesen priekš tam bija

apbraucis pus pasaules, pabūdams, starp citu, arī Ēģiptē,
Indijā un Japānā; še viņš saņēma zobena cirtienu pa

galvu no kāda jāpāņu patriota, kurš pēc tam izdarīja hara

kiri. Desmit gadu vēlāk Japāna sakāva Krieviju Mandžū-

rijā, un atriebts tika arī tālredzīgais patriots.

Turpat minētais Alnpekas Dīriķis ir pazīstamais vēs-

turiskās Reimchronik sacerētājs Diedrich von Alnpeke,
bet «Dīriķis un biedri» ir modernais, tagad jau varbūt

ne visiem zināmais ilggadējais «Baltijas Vēstneša» izde-

vējs.
Trešā Berlīnes vēstulē minēts Ibsena «Borkmans»; par

to bija arī īsāks apcerējums «Mājas Viesī» tanī apmēram
laikā, kad rakstīta 111 Berlīnes vēstule; bet šis raksts nav

pašreiz atrodams. Ir uzglabājušās melnrakstā dažas piezī-
mes par Borkmani, bet tās grūti izlietojamas īsā laika

dēļ. — Tāpat ir uzglabājušās melnrakstā domas par Ada

Negri dzejām; arī tās tik vēlāk izlietojamas,

Apcerējums par Aleksandru Puškinu rakstīts

1898. gada sākumā Pleskavā, kur biju izsūtīts, lai nogai-
dītu spriedumu pirmā latviešu sociāldemokrātu prāvā.

Puškins, kurš jau kopš skolas gadiem man bija ļoti tuvs,

tika man ar šo pirmo trimdu vēl vairāk tuvināts arī ārēji,

jo arī viņš bija izsūtīts savā laikā uz šo pašu Pleskavas

guberņu; Mihailovskoje ir ne sevišķi tāli no Pleskavas

pilsētas, kuras tuvumā tiku apmeties pie latviešu kolonista

Ērgļa kga.

Apcerējums par Francijas jaunāko litera-

tūru sarakstīts Pleskavā 1898. gadā un iespiests «Mājas
Viesī» Nr. 49 un 50 decembra mēnesī. Man ir vēl uzgla-

bājusies rokrakstā raksta pēdējā daļa, un pēc tās še būs

iespiests; vienu raksta daļu ir pārrakstījusi ar savu roku

Aspazija, kura man tik daudz ziedojusi sava laika. Apce-

rējums rakstīts īsi pirms aiziešanas otrā trimdā uz Slo-

bodsku, ļoti grūtā laikā, jo biju visu to gadu slims un

bez tam visu gadu bija jāved polemika pret uzbrucē-

jiem «Faustam». Gada sākumā biju rakstījis par Puškinu;

daudz nodarbojos ar svešām literatūrām; domāju pievēr-

sties pilnīgi literatūriskam esejām un palikt par literār-

vēsturnieku, jo priekšmetu diezgan pārvaldīju. Līdz ar to

būtu laikam iegājis arī literāriskā kritikas darbā, uz ko

bija sākums jau pirmā publicistikas posmā. Bet mana sli-

mošana pasargāja latviešu rakstniekus no viena lieka kri-

tiķa.
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«Fūrmaņa Henšeļa» apcerējums rakstīts

1899. gadā, arī vēl Pleskavas trimdā, tūliņ pēc raksta par
«franču literatūru». Gerharda Hauptmaņa luga bija tikko

iznākusi klajā: skatu luga piecos cēlienos, Berlīnē, S. Fi-

šera izdevumā, 1899. g.; apskatīta tā tika «Mājas Viesī»,

literāriskā pielikumā Nr. 1, 3 un 4. — Aspazija to laiku

strādāja «Mājas Viesa» redakcijā un vadīja literārisko

daļu; viņa arī mudināja uz šādu eseju rakstīšanu. Bez

viņas mudinājuma es arī še būtu gan maz uzrakstījis. —

Šī 1899. gada vasarā bija jāpārbrauc uz otru trimdu Slo-

bodskā, Vjatkas guberņā.
Ese j s «Zelts un sudrabs» rakstīts nākošā,

1900., gadā un iespiests «Mājas Viesī»; tad arī sacerēti

«Kultūrvēsturiski skati iz zemju dzīves»

un iznākuši «Mājas Viesa Mēnešraksta» maija burtnīcā

(336. —342. lp.). Pretī manai parašai visu parakstīt ar savu

vārdu, šie «kultūrvēsturiskie skati» ir apzīmēti ar šifru

«Jasietis»; nosaukums ņemts no Jasmuižas (Latgalē), kur

mēs ar tēvu dzīvojām vairākus gadus. Pseidonīms laikam

pieņemts tādēļ, ka redakcijai varēja celties nepatikšanas
no cenzūras puses, jo «Kultūrvēsturiskos skatos» bija

diezgan asi manāma sacerētāja orientācija, un. ja raksts

būtu vēl parakstīts ar notiesātā — trimdnieka vārdu, tad

būtu vecais Ruperts, toreizējais cenzors, protestējis. Vē-

lāk pseidonīms Jasietis nekur vairs netiek atkārtots.

«Kultūrvēstūrisku skatu» beigās ir piezīme: turpmāk
vēl. Bet patiesībā raksta turpinājums nav atrodams tālā-

kās «M. V. Mēnešraksta» burtnīcās. Varbūt aiz augšējiem
cenzūras iemesliem raksta turpināšana pārtraukta.

Literārisks apskats «Iz Gētes jaunām
dienām» parādās atkal par gadu turpat «M. V. Mēneš-

rakstā» 1901., 9. un 10. burtnīcās. Labprāt laikam netiku

rakstījis tādus apcerējumus, kad tos raidīju klajā tikai

pa vienam vai diviem gadā. Bet jaunais Gēte man gan

vienmēr bija paticis un patīk vēl tagad; taisnību sakot,

man gan patīk arī vecais Gēte un Gēte katrā stadijā. —

Gētes «Fausts» bija nesen iznācis latviskā tulkojumā un

saviļņojis latviešu kritiku; arī latviešu publika sāka_ pama-

zām interesēties par «Faustu» un viņa dzejnieku Gēti. As-

pazija un arī es sākām rakstīt komentāru «Faustam», pie-

turoties pie Kuno Fišera darbiem; bet, kad jau bija daudz

laika ziedots šim darbam, tad cenzors to aizliedza iespiest.
Tad rakstīju vismaz par Gēti pašu un viņa jaunam die-

nām; arī še darba turpinājumam radās šķēršļi. Raksta
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drusku komentāriskais stils, vismaz sākumā, izskaidrojams
ar tā informējošo nolūku.

Cīņa ap jauno latviešu valodu. Tiklīdz

abi ar Aspaziju pārbraucām no ārzemēm mājās, mūs

dzimtenē saņēma uzbrukumi par mūsu darbiem, par

«Fausta» tulkojumu; tulkojums nupat tik bija sācis iznākt

un bija paspējis parādīties tikai četrās «Mājas Viesa Mē-

nešraksta» burtnīcās. Mēs atkal vēl tikai paspējām apgla-
bāt Jelgavā manu māsu Līziņu un aizbēgt no Jelgavas
uz dzīvi Lietavā, Paņevežas mazā pilsētiņā, kad vajadzēja
tomēr atgaiņāties «Fausta» izdevēja Plātesa labā, kuram

līdzi uzbruka par «Fausta» tulkojuma izdošanu.

Tādā kārtā — pirms vēl sāku esejistisku literārisku un

tulkotāja darbību — man nācās iztīrīt tai ceļu un izcīnīt

pastāvēšanas un dzīvības tiesības pašai latviešu valodai

viņas jaunā attīstības posmā.
Cīņu par jauno valodu uzņēmu maija mēnesī 1897. g.,

kad parādījās «Mājas Viesa» pielikumā raksts «Gētes

«Fausts» un «Baltijas Vēstnesis»». Polemika sākās un tika

vesta galvenēm kārtām ap «Fausta» tulkojumu, bet izvēr-

tās par cīņu ap jauno valodu tādēļ, ka «Fausta» tulko-

jumā vispirmāk un viskonsekventāk bija ievesta un lie-

tota jaunā latviešu valoda.

Galvenie uzbrukumi no veco valodnieku puses tika

vērsti pret «vārdu strupināšanu» — piem., ilgošanās vietā

man bij — ilgas, gaidīšanas vietā — gaidas, mirdzēšanas

vietā — mirdza v. t. t. Tad pret izloksnes un pa daļai arī

leišu valodā lietotu vārdu pārnešanu uz latviešu rakstu

valodu; beigās pret jaunu vārdu radīšanu, kaut arī piemē-

rojoties valodas likumiem.

Bet nu
— jaunā valoda «Fausta» tulkojumā nebūt ne-

bija patvarīgi un māksliski izdomāta un ievesta aiz kāda

rakstnieka viegla untuma un taisni šim «Fausta» gadīju-

mam. Jaunā valoda bija manā apziņā un arī praktiskā
darbā sen jau augusi un attīstījusies jau kopš ģimnāzijas

un studiju gadiem. Laba daļa jaunradīto un īsināto vārdu,

piem., «mīla», ir jau sastopama manos neizdotos rok-

rakstos un pirmos manos rakstos, kas izdoti 1887. un

1888. g., «Mazos Dunduros» un «Apdziedāmās dziesmās».

Valodas īsums un vieglums (īsinātie vārdi) un brīvais

plūdums ir jau raksturīgi pirmajam lielajam manu ģimnā-

zijas gadu tulkojumam, kurš gan daudz vēlāk nāca

klajā '■— Puškina «Borisam Godunovam». No maniem bio-

grāfiem ir ticis atzīmēts, ka šis tulkojums «M. V. Mēneš-
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rakstā» iespiests ap 1900. gadu gandrīz nepārgrozītā veidā

pēc teksta, kas rakstīts apmēram ap 1880. gadu, tātad ap

20 gadu agrāk un ap 15 gadu pirms «Fausta» tulkojuma.
Gribu aizrādīt ari uz to, ka bērnību un jaunību pava-

dīju Kurzemes augšgalā un Latgalē, kur izloksnes vēl dzī-

vas un kur liela daļa it kā manis jaunradītu vārdu tiek

tautā lietoti kā seni latviešu vārdi. Arī leišu valodas rad-

nieciskais tuvums tur ir stiprāk sajūtams nekā pārējā Lat-

vijā. Tad — jāaizrāda arī uz to, par ko jau runāts šīs

grāmatas sākumā: ka bērnībā un jaunībā un arī vēlāk

daudz tiku nodarbojies ar folkloru, etnogrāfiju un valo-

das studijām. Vecās vārdnīcas, piem., Stenders, vecās

dziesmu grāmatas bija no manis daudz lasītas grāmatas.
Tā izskaidrojas, ka mana jaunā valoda mūsu valod-

niekiem, arī slavenajam un nopelniem bagātajam Mīlen-

baham, izlikās gan kā sveša, jaunizdomāta no nejēdzīga
un iedomīga jaunekļa, bet patiesībā un manā apziņā mana

jaunā valoda bija tā pati senā tautas valoda, tikai dziļāk
uztverta un saprasta un tālāk attīstīta. Jaunais rakstnieks

tautas valodā dzīvojis dziļi iekšā ar visu savu būtni, ka-

mēr vecie valodnieki valodu tikai zināja un pētīja teorē-

tiski un nebija tanī laikā to vēl pietiekoši izzinājuši un

izpētījuši. Raksturīgi, ka daudzi veci vārdi, kas atrodami

Stenderi, pat Ulmanī, mācītiem valodniekiem izlikās kā

rakstnieka jaunizdomāti.
Kā vispārēja piezīme jāsaka te: valoda kā dzīvs orga-

nisms aug un attīstās savos orgānos, savos lietotājos, t. i.
r

tautā un rakstniekos, kamēr valodnieki uzņemas lielo va-

lodas pētīšanas, reģistrēšanas, kārtošanas un sistematizē-

šanas darbu, kurš ir ļoti svarīgs un cienījams darbs. Bet

savu uzdevumu valodnieki pārprot, kad grib uzņemties
arī valodas jaunradīšanu un tālākattīstīšanu, ko izdara

tautas dzīvais organisms pats. Valodnieku sastādītā un iz-

domātā valoda— tā ir mākslisks ražojums.
«Gētes Fausts un Baltijas Vēstnesis» bija tas raksts,

kas ievadīja aizstāvēšanos; sāka to īsti pati «Mājas Viesa»

redakcija un izdevniecība, kuras runāja par «Fausta» tul-

kojuma iespiešanas tehnisko pusi. Par paša tulkojuma

principiem, t. i., jauno valodu, bija man jāraksta. Tā šis

raksts «G. Fausts un B. Vēstnesis» ir kopējs raksts, kur

iesākums un beigu daļa nāk no Dr. P. Zālīša un vidus pē-

dējie vārdi no manis.

«M. V. Mēnešraksta» redakcija un Plātesa izdevniecība

bija ar «Fausta» tulkojumu izdošanu uzņēmušas lielu
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darbu, kuram tanī laikā bija ārkārtēja sabiedriska, literā-

riskā un arī tehniska nozīme. Par literārisko pusi man

nepienākas runāt, tas jādara vēsturei; bet sabiedriskā ziņā
tā bija lielās vācu kultūras piesavināšanās no latviešu

puses un līdzās nostāšanās vecai kultūrtautai. Tas pacēla
latviešu tautas pašapziņu un pašsajūtu necerētā augstumā:
mēs nu varējām skaitīties, ka piederam pie Eiropas; mūsu

literatūrā ieplūda Eiropas plašums. — Tehniskā nozīme

bija tikpat ārkārtēja, jo latviešu rūpniecība un tehnika

parādīja pirmo reizi, ka tā spēj Latvijā pagatavot tikpat

augstus mākslas izdevumus kā Vācijā. Mūsu rūpniecība

ieguva pašapziņu un pašsajūtu, kas ievadīja jaunu attīs-

tības posmu.

Ar 1897. gadu cīņas ap jauno valodu nebūt vēl nebei-

dzās. Pirmais uzbrucējs bija P. d., aiz kuriem burtiem

slēpās Pērkoņdēls, t. i., J. Dravnieka kgs, slavenais lat-

viešu izdevējs, pirmās latviešu konversācijas vārdnīcas

un daudzu krietnu rakstu apgādātājs, kuram ļoti lieli no-

pelni latviešu grāmatniecībā tanīs laikos un kurš bija vīrs

.ar plašu vērienu un liela stila plāniem (kā rāda jau kon-

vers. vārdnīca). Uz polemiku viņu varbūt pamudināja zi-

nāms rūgtums, ka ārējie apstākļi viņam nebija tik laimīgi

bijuši; viņš būtu citādi to pašu darbu padarījis.

Kad P. d. uzbrukumi nepanāca savu mērķi un neap-

stādināja «Fausta» tulkojuma iznākšanu, tad 1898. gadā

uzstājās pret to vīrs ar daudz lielāku autoritāti, īsti vis-

lielākā autoritāte valodnieciskos jautājumos — Mīlen-

bahs, latviešu vārdnīcas sastādītājs. Ne velti «Balt. Vēst-

nesis» sauca «Fausta» oponentu par «cienījamu valod-

nieku». Cīņa turpinājās gandrīz visu 1898. gada pirmo

pusi, tika vesta no M. kga bez sevišķas kautrības un bez

sava vārda atklāšanas un tika nobeigta tikai augusta mē-

nesī ar pilnu «Fausta» tulkojuma uzvaru, ar M. kga vēs-

tuli, kurā viņš atzinās, ka neesot gribējis «Fausta» tulko-

jumu «noķengāt», bet aizrādīt tikai uz pieci seši kļūdām.

Cīņa ap jauno valodu ieviļņoja plašus aplokus, un tai

arī paliekoša vēsturiska nozīme, tā ka īsti būtu vajadzējis
attēlot to visā plašumā, t. i., vajadzētu dot ne vien atgai-

ņās, bet arī uzbrukuma rakstus; vajadzētu minēt arī tos

humoristiskos floretu rotaļojumus, ar kuriem tika atsisti

pērkoņdēlu un valodnieku smagie vāles sitieni. Tagad

šie humoristiskie sīkumi var tikt ievietoti tikai X sējuma
humora daļā. Plašāka, aptveroša grāmata par cīņu ap

jauno valodu nodomāta tikai vēlākam laikam.
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Vēl varu minēt gluži personisku piezīmi, ka man nā-

cās šo cīņu par jauno valodu vest visgrūtākos apstākļos:

biju cietumā un pirmo gadu trimdā, visu 1898. gadu stipri
slimoju, un nelaime gribēja, ka par manu slimošanu da-

būja zināt mans oponents — valodnieks M. kgs, kurš nu

jo drošāk gāja uzbrukumā. Mans draugs Rūd. Blaumanis

bija gribējis mani saudzēt un novērst uzbrukumu pa šo

slimības laiku, bet negaidot bija panācis pretējo.

Kad es runāju augšā par jaunās valodas cīņu kā par

vēsturisku, pagājušu un nobeigtu ar uzvaru, tad man ta-

gad šis teikums jāierobežo un jānosaka noteiktāki. Jā, —

mana jaunā latviešu valoda uzvarēja; viņa ir ne vien ta-

gadējā literāriskā valoda, kurā raksta rakstnieki, viņa ir

arī tikusi par oficiālo valodu. Mani valodas jaunradīša-
nas principi, arī «strupināšana», ir palikuši par vadošiem

principiem latviešu valodas pārbūvē un tālākattīstīšanā,

kura bija nepieciešama, nodibinoties Latvijai kā valstij.
«Terminoloģijas komisijas» radījušas visās zinātņu un dzī-

ves nozarēs daudz jaunu vārdu pēc — toreiz apkarotiem

principiem. Jaunā valoda ir noticis fakts, viņa ir uzvarē-

jusi, — bet zaudējis ir tas, kas par viņu cīnījās, zaudējis

pilnīgi pēc visiem traģēdijas likumiem. Cienījamā valod-

nieka pēcnieks lielajā monumentālajā latviešu vārdnīcā

bijis tik objektīvs, ka pūlējies izdzēst pēdas par kādrei-

zējo cīņu un tās vedēju un, ari uzņemdams vairākus no

apkarotiem vārdiem, ierindojis tos bieži zem «M. V. Mē-

nešraksta» vai pat citu rakstnieku un ne kādreizējā cīnī-

tāja markas. Lai uzturētu vēsturisko patiesību, paliek pāri
sastādīt sevišķu vārdnīcu no vārdiem, kas lietoti ma-

nos rakstos un tulkojumos. Bet man pietiek ar to, ka uz-

varējusi lieta — t. i., jaunā latviešu valoda, un to neviens

vairs izdeldēt nespēs. Darbs ir darīts un paliks.

VECĀS STRĀVAS PĒDĒJS GADS

apņem veselu rindu referātu un rakstu par Zinību komisi-

jas vasaras sapulcēm, kas tika noturētas 1903. gadā,

priekš Jāņiem, 17., 18. un 19. jūnija dienās. Garīgi «vecā

strāva» ar šīm sapulcēm izbeidzās, arī faktiski, cik atce-

ros, šīs sapulces bija pēdējās Zinību komisijai, jo revo-

lūcijas priekšsajūta un karš neļāva tam vairs sanākt.
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Bet vasaras sapulcēm Zinību komisijā līdz tam, 80-to

gadu beigās un 90. gados, bija bijusi ievērojama nozīme

mūsu tautas garīgā dzīvē. Rīgas Latviešu biedrība ar sa-

vām komisijām, sevišķi Zinību komisiju un Derīgu grā-
matu apgādāšanas nodaļu, bija centrālā iestāde, kura pul-

cināja latviešu sabiedriskos darbiniekus; slēgtās komisi-

jās pastrādātais darbs tika klajā laists rakstu krājumos,
un plašākai pārrunai tika sarīkotas ik vasaru priekš Jā-

ņiem, kad bija samērā brīvāks laiks lauciniekiem, tā sauk-

tās vasaras sapulces. Te varēja piedalīties visa publika
un noklausīties priekšlasījumos un, izsakot debatēs savas

domas, varēja līdzi spriest par visas tautas garīgo dzīvi.

Teorētiski bija iespēja šīm sapulcēm izvērsties par tau-

tas pašdarinātu parlamentu, kas vadītu tautu viņas cen-

tienos un mērķos, kas vismaz dotu tautai pārskatus par

gada laikā padarītiem sabiedriskiem un garīgiem darbiem.

Uz šo pusi dzina attīstību latviešu sabiedrības progre-

sīvā daļa ar «Dienas Lapu» priekšgalā, prasīdama arvien

lielāku plašo tautas slāņu piedalīšanos šinī sabiedriskā

darbā. Arī šīm vasaras sapulcēm vajadzēja, pēc progre-

sistu domām, tikt par latviešu vispārēju lietu un neno-

slēgties t. s. augstākās šķirās. Bet kopš laika jau šī no-

slēgšanās tendence bija manāma un sāka ņemt virsroku

pār tieksmēm modināt garīgu dzīvi plašākā tautā. Nošķir-
šanās un noslēgšanās tendences jau ir pašā priviliģēto

šķiru būtībā, bet vadošai šķirai jāprot uzturēt tautas ko-

pošanas tendenci; tas tanī laikā būtu bijis iespējams ar

Zinību komisijas vasaras sapulcēm. Bet pēdējos gados ko-

misijas vadība lūkoja aprobežot ij dalībnieku skaitu, ij

sapulču laiku, ij referātu skaitu, kas darīja sapulces ma-

mazāk pievilcīgas.
Tomēr šī 1903. gada sapulce bija atkal kupli apmek-

lēta, jo parādījās jau īsti spilgti «jaunās strāvas» uzplū-

dums, — apmeklētāju lielākā daļa nāca no skolotājiem un

progresīvās inteliģences. Tas lieku reizi rādīja, uz kuru

pusi būtu bijis jāattīstās šo sapulču vēsturiskai gaitai.
Kad pēc mūsu dzīves sastrēguma izraisīšanās 1905. gadā

nāca reakcijas gadi un mūsu pilsonība mēģināja atjaunot
Zinību komisijas sapulces, tad tas vairs neizdevās, jo tau-

tas plašākās masas meklēja jau pa citiem ceļiem izeju uz

jaunu dzīvi un uz jaunu tautas kopību.

Bet arī tā Zinību komisijas vasaras sapulces paliek

ievērojama etapa mūsu tautas garīgā kopošanā; viņas ir

savā ziņā priekšteces mūsu tautas modernām saeimām; tik
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mūsu pilsonība savā jaunībā nebija iedomājusies viņu bū-

tībā. Līnija tomēr ir gaiši saskatāma. Lai mēs tagad skaid-

rāk saprastu, kāda nozīme ir tautas kopošanā mūsu tautas

padomēm.
Uz šādām pārdomām mani pavedināja pa daļai arī pie-

zīmes, kuras pa 1903. g. vasaras sapulcēm bija uzrakstītas

tanīs dienās, bet nebija tikušas uzņemtas manos referātos

par sapulcēm laikam — cenzora dēļ. Cik lielu svaru es pie-
liku šīm sapulcēm jau toreiz, to rāda arī pašu manu refe-

rātu gluži neparastais plašums, jo tie parādījās 22 num.

«Dienas Lapā», kamēr visas citas avīzes izsmēla visu sa-

pulču gaitu vienā, divos numuros. Nedrukātās piezīmēs
teikts: «Atstāstām ļoti plaši un objektīvi, lai pārliecinātu,
ka ņemam lietu nopietni.» Es gribēju «vecai strāvai» ļaut

pilnīgi izteikties un līdz ar to viņu pilnīgi saprast un pil-

nīgi pārvarēt. Visos svarīgākos jautājumos, es redzu ta-

gad, ir plaši attēloti «vecās strāvas» uzskati un tiem līdzās

visur izteikti mana paša kritizējumi, ij manas pozitīvās
domas. Tā ir it kā liela norēķināšanās ar veco iekārtu un

ceļa taisīšana jaunai.
Manās 1903. gada piezīmēs, par kurām augšā minēju,

ir trīs mazas lapiņas, kuras nezin kā vēl uzglabājušās rok-

rakstu starpā. Tanīs lasu sekošo: «Zinību komisijas vadība

(Cīruls) visur atrod pārmetumus; viņai esot par daudz

darba. Bet — Zin. komisijai jābūt centram, jākopo visi

darbi; nebūs par daudz darbu, ja būs vairāk darbinieku, ja

pieaicinās visus, neatstums, neatbaidīs ar neievērošanu;

nedzīs uz atdalīšanos, uz kritizēšanu, no malas stāvot. Pre-

ses ķildas tiks mazākas un glītākas, jo darbinieku būs no

abām pusēm un kopdarbā. Māju lietas pārrunās mājās un

tikai ar svarīgām nāks atklātībā, kur tiešām visiem un

vispārībai ir interese un daļa.»

Tāļākās vēl īsākās piezīmēs minēts: «Zin. к—jā priekš-

lasījumi par ortogrāfiju, etnogrāfiju, literatūru, grāmatnie-
cību v. t. 1., bet kur par saimniecisko tautas stā-

vokli? kur par rūpniecību, amatniecību? kur tautas sta-

tistika? statistika iz daudziem pagastiem un miestiem; aiz-

ceļotāji. Cik māju pārdotu? kur pilsētu vēlēšanu lieta? pil-
sētu saimniecība? pagastu saimniecība? skolu lieta? lauk-

saimniecība, dārzkopība, pienkopība — tikai apskati, sta-

tistika ar slēdzieniem. Speciāli temati apstrādāti speciālās

sapulcēs, kuras noturamas tanī pat laikā. — Tieslietu, ārst-

niecības, pedagoģijas nodaļas visvairāk vajadzīgas nekā

šahu nodaļas.»
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Tātad man toreiz bija domātas vispārējas kopsēdes un

speciālas par atsevišķiem jautājumiem, kamēr faktiski no-

tika tikai nedaudzas kopsēdes. Man bija domāts arī ilgāks

laiks, ne trīs dienas vien, jo viena piezīme saka: «par

daudz steidz, jau kopš Veinberģa sākot; daudz pieteiktie

runātāji neatnākuši, ja būtu visi referāti ļauti, kas tad?»

Apspriežamie priekšmeti man arī bij domāti daudz pla-
šāki — aptveroši visu mūsu ne vien garīgo, bet arī saim-

niecisko dzīvi — kā tautas saeimā. Tagad varu tikai pabrī-
nēties par maniem toreizējiem lielajiem plāniem, kuri lai-

kam gan arī man pašam toreiz nelikās diskutējami un

klajā laižami, kur nu vēl izvedami.

Domas par šiem plāniem laikam tomēr mani nav atstā-

jušas arī vēlāk, jo, kad jau biju trimdā ārzemēs, bet vēl

pirms lielā kara, esmu licis Rīgā pārrakstīt visus šos garos

referātus par Zin. kom. vasaras sapulcēm 1903. gadā un

taisījies tos izdot atsevišķā brošūrā; bet atzīmes par šiem

izdošanas nodomiem nav vairs uzglabājušās. Pēc šī pār-
raksta tagad tiek klajā laists «Vecās strāvas pēdējs gads».

Šie atskati uz Zin. kom. vasaras sapulcēm tika rakstīti

Rīgas jūrmalā, kādā vecā vasarnīcā Jaundubultos. Aspa-

zija brauca ikdien uz redakciju strādāt, man bij jāapkopj

saimniecība, jāizmēž istaba, jāraksta šie referāti un jātulko

«Egmonts» 1
— visas labas lietas; istabu mēžot, iedomājos,

ka mēžu vecus putekļus arī dzīvē.

MAIŅU GADI

apņem nedaudzos publicistiskos rakstus, kas sacerēti pēc
otrās trimdas pa 1905. gada revolūcijas laiku un sekojo-
šiem visspējākās reakcijas gadiem. Pa šo laiku manas sa-

biedriskās darbības raksturs mainās; mierīgākā esejistika

izbeidzas, moments prasa darbību runās un īsos rakstos,

kas uztver un noteikti izsaka prasības, kādas nobriedušas

un grib izlauzties dzīves tecējumā. Saprast laiku tagad ir

galvenais. Nav telpas plaši iztirzāt virzienus un atseviš-

ķus jautājumus, pierādīt un atbildēt uz ierunām; jāizliek

īsi, ko virziens grib, tikpat īsi jāmotivē šīs gribas parei-
zība un nepieciešamība. Šāda rakstura darbi neietilpst šinī

nodaļā, tie uzņemti nākošā, kur sākas jau publicistiskās
darbības ceturtais posms.
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Avīžniecībā šinīs maiņu gados netiku vairs strādājis,
mani pilnam aizņēma literāriskā darbība — jo tad rodas

«Uguns un nakts» — un politiska darbība, sagatavojot un

pavadot jauno kustību. Pa starpām lielā steigā rakstu vēl

«Ģirtu Vilku», kuru ierosina straujais laiks; laika noska-

ņas dzirdu gluži skaļi zem logiem, kur rakstu lugas skatus.

Pa starpām arī rakstīts apcerējums «Kas ir sa-

tversme?» pēc Ferdinanda Lasaļa.

Jautājums par satversmi bija dienas jautājums tanī

brīdī; satversmi jeb konstitūciju pieprasīja tanī pat 1905.

gada sākumā latviešu inteliģence savā petīcijā, kuru es

tiku izstrādājis un kura ievietota nākošā nodaļā.
Raksts «Kas ir satversme?» tika uzņemts no nelaiķa

mūsu senatora Gaigala, kurš toreiz bija advokāts Jelgavā
un saucās Konstantīns Hiršs; raksts parādījās viņa redi-

ģētā kalendāri uz 1906. gadu (izdevējs Zīslaks). Tagad tas

kalendārs nebija nekur citur vairs dabūjams kā vienīgi

pie mūsu lielā «grāmatu rūķa» Misiņa, kurš arī to nedeva

no rokām, bet lika pieprasīto apcerējumu norakstīt. «Cik

grūti tikt pie veciem materiāliem!» saka Vāgners.
Kā otro rakstu ievietoju «maiņu gados» 1907. g. sace-

rētos «emigrantu dokumentus» ar virsrakstu «Iz lielo

cilvēku māju dzīves». Raksts parādījās mana ne-

laiķa drauga Augusta Deglava izdotā mēnešrakstā

«Auseklis» 1907. g. 2. numurā. Tad jau carisma un baro-

nisma reakcija bija pilnā spēkā, sāka viens otrs pagurt, —

tad vajadzēja parādīt, kā lielie cilvēki pārcietuši grūtos

reakcijas laikus un «baiļu brīžus», un smelties no viņiem
drosmi un izturību. Jauki vārdi un nostāsti bija labi, bet,

kad nu tiem neticēja — tad vajadzēja dot dokumentāris-

kus pierādījumus, un tā cēlās varbūt savādi skanošais no-

saukums «emigrantu dokumenti». Bija domāts pasniegt
autentiskas vēstules, izteicienos, raksturojumos un tiešos

dokumentos. Varēja vēl būt iebildums: «Jā, tie bij senu

laiku varoņi; citādas sugas cilvēki; lielos vēsturiskos mo-

mentos!» Tad vajadzēja rādīt, ka šie lielie cilvēki ir arī

cilvēki kā mēs, — vajadzēja rādīt viņus ikdienišķā māju

dzīvē, ne lielos vēsturiskos momentos; tā cēlās rakstu no-

saukums: «Iz lielo cilvēku māju dzīves». —

Šinī laikā, pirmos trešās trimdas gados, bija man arī

nodoms tulkot Marksa «Kapitālu», visu laiku gatavoju

jaunu terminoloģiju saimnieciskiem un sabiedriskiem jē-

dzieniem, līdztekus sāku arī ievada tulkojumu. Bet beigās

citi darbi mani saistīja pie sevis, un arī mani materiālie
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apstākļi neļāva man uz vairāk gadiem nodoties šim dar-

bam un līdz ar to atsacīties no visiem ienākumiem, jo «Ka-

pitālu» izdot latviski toreiz nebija iespējams.

Apmēram ap šiem gadiem, varbūt drusku vēlāk, grie-
zās pie manis kāds krievu profesors Kasteļanskis no Pē-

terpils ar uzaicinājumu sarakstīt priekš viņa rakstu krā-

juma par mazo tautu saimniecisko un kulturelo stā-

vokli — kādu apcerējumu par latviešiem krievu valodā.

Tiku sarakstījis un viņam piesūtījis vairāk lokšņu biezu

brošūru; saņēmu ari un aizsūtīju atpakaļ izlabotas korek-

tūras loksnes, — bet tas bija arī viss, ko es par to lietu

zinu: nodrukātās grāmatas es nekad neesmu redzējis, tikai

pēc gadiem par to lasīju, un kaut kur bija arī minēts mans

artiķels par latviešiem. Artiķels bija apzīmēts ar šifru:

R. Pētersons. — Korektūras lokšņu dublikātiem vajadzētu
vēl būt manos rokrakstos Lugānā. Pie šī darba strādāju

diezgan ilgi un ļoti uzcītīgi, jo domāju, ka tas palīdzēs
krievu progresīvās aprindas iepazīstināt ar latviešiem. Pēc

gan nāca iepazīstināšana, bet gluži citādā veidā.

UZ SPĪDOLAS VALSTI

jāaizved mūšu ceļiem kopš «vecās strāvas» beigām un

«maiņu gadiem». Viss it kā gatavojās uz to. Mazāk ab-

strakti runājot: attīstības gaita veda mūs uz tautas orga-

nizēšanos valstī; dzejnieks kopš laika to paredzēja, Spī-
dola bija vadītājas simbols, augsta kultūra un humanitāte.

Divkārt bija simbols: ilgām un cīņām ceļā uz mērķi un

mērķa paša izveidošanai; bija jāpanāk valsts, bija jāmo-
dina uz panākšanu, un — panāktā valsts bija jāizveido uz

kultūras un cilvēcības, ne uz varas pamatiem.

No garā ilgu un cīņu ceļa palikušas dažas, nedaudzas

liecības, izkaisīti dokumenti kā šur tur nenopostīti atlikuši

ceļa stabiņi: — rezolūcijas, petīcijas, priekšlikumi, aptvē-
rumi, vēstules, runas, telegrammas, intervijas, īsi apcerē-

jumi, gribas izteiksmes visādos veidos.

Visi šie cīņas dokumenti dalījās divās daļās pēc aprā-
dītiem diviem laikmetiem: cīņas pēc mērķa un sasniegtā

mērķa izveidošanas. Pirmais laikmets sniedzās no 1905.

līdz 1920. gadam, otrais no 1920. g. līdz pēdējam laikam,

kurā mēs stāvam iekšā.
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Pirmā laikmeta dokumenti tiks še uzņemti līdzās īsām

piezīmēm; tie uzskatāmi kā vēsturiskas atliekas, uz kurām

var vēsi nolūkoties. Otrais laikmets turpret, kurš vēl nav

nobeigts un aptver tekošos notikumus un centienus, tik

labi šinī daļā neieder, nav vēl diezgan vēsturiski pagājis.
Sabiedriska rakstura darbi šinī otrā laikmetā izpaužas

visvairāk runās — mūsu likumdevējās iestādēs un dažā-

dās sapulcēs un sabiedriskos izrīkojumos. Lielākā daļa šo

runu attiecas uz laiku no 1920. līdz 1925. gadam, un, tā kā

viņas visvairāk nodarbojas ar dažādiem kultūras jautāju-
miem un izšķirošiem momentiemmūsu politiskā dzīvē, tad

viņu kopojums tika nosaukts par «pieciem gadiem
latviešu kultūrpolitikas».

Tāpat kā šo darbu iekšējs raksturs, tā arī tehniski ap-

stākļi prasīja to izdalīšanu no šī IX sējuma, kuram vaja-
dzēja aptvert visus sabiedriska rakstura darbus. Runu ko-

pojums būtu bijis tik plašs, ka būtu traucējis šīs nodaļas

samēru; tāpat kā «Jaunās strāvas» rakstu apmērs būtu ar

savu smagumu salauzis visa šī IX sējuma uzbūvi. «Pieci

gadi manas kultūrpolitikas» tātad nāks nākošā, papildu sē-

jumā. Paredzēt agrāk šo rakstu apmēru nebija iespējams.
Pirmā laikmeta dokumenti no 1905.—1920. g. tiek še

ievadīti no kāda vēl vecāka dokumenta, no 1894. gada
runas Zaļenieku svētkos, kurā gaiši izlikta mūsu

nākošā laika politiskā programma. Mans draugs A. Bir-

kerts, minēdams šo runu, pēc manu toreizējo biedru no-

stāstiem attēlo tuvākos apstākļus; es tos būtu attēlojis

gluži citādi, un arī mani toreizējie pretnieki, kā paši man

atzinās, guva gluži citādus iespaidus, kuri man daudz lab-

vēlīgāki. — Jāatzīmē, ka runa toreiz «Dienas Lapā» tika

atreferēta ļoti īsi un nepilnīgi, bet arī tas jau bija toreiz

kas neparasts, ka kādu runu samērā tik plaši atstāstīja.
Runas referāts bija rakstīts no mana drauga Kovaļevska,
kurš bija daudzpusīgi apdāvināts mākslinieks, rakstīja no-

veļas un dzejas un gleznoja. Vai no viņa gleznām vēl kas

būs atrodams, nezinu; viņa dzeju un noveļas varbūt varēs

cik necik salasīt pa vecām avīzēm. Viņš bija vēlāk Liepā-

jas dienas avīzes redaktors un sava Mēnešraksta izdevējs.

Viņa nāve bija traģiska, viņš krita Krievijā. Kovaļevskis

bija viens no sirsnīgākiem un skaistākiem cilvēkiem, ko

tiku pazinis; viņš bija starp maniem biedriem man īsts

draugs.

No 1903. un 1904. gada dokumentiem man nav nekas

uzglabājies, tikai no 1905. gada ir palikusi pāri Lat-
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viešu inteliģences darbnieku rezolūcija*
Tā man uzglabājusies manā pirmrakstā krievu valodā, bet

krievu laikrakstos iespiesto rakstu neesmu varējis nekur

atrast. Cik atceros, rezolūcija parādījās vispirms kādā Pē-

terpils avīzē un tika laikam pārdrukāta arī Rīgas krievu

presē. Latviešu tulkojums vispirms tika iespiests Rāviņa
«Pēterburgas Avīzēs», kuras bija toreiz latviešu progresa
un brīvības orgāns. Faktiskais redaktors, ja nemaldos, bija
toreiz tagadējais mūsu priekšstāvis Dānijā Ducmaņa kgs.
Rīgas latviešu presē laikam «rezolūcija» nevarēja parā-
dīties.

Man vēl glabājas saburzīts «Pēterburgas Avīžu» nu-

murs, kur nodrukāta «rezolūcija», — tas ir Nr. 29, otrdien

19. (2. maijā) aprīlī; zem avīzes galvas lasāms: iznāk bez

cenzūras.

Šai rezolūcijai, kura saucās tā, kaut gan īsti bija petī-

cija, bija tā nozīme, ka tā ir pirmā atklātā lat-

viešu prasība pēc autonomijas: preses, biedro-

šanās un sapulču brīvības, latviešu valodas skolās, tiesās

un administrācijā, landtāga, t. i., muižniecības varas atcel-

šanas, visu šķiru vienlīdzības, streiku tiesību v. t. t. Šī re-

zolūcija spilgti atcēlās no latviešu pilsonības lūguma,
lai nedod latviešu tautai nekādas brīvības un tiesības.

Var atzīmēt, to, ka latviešu inteliģence toreiz vēl bija

progresīva, padodoties brīvā laika spiedienam. Tas bija
toreiz.

Tālākais dokuments, kas še ievietots, jau attiecas uz

emigrācijas laiku: 1906., Cīrihes emigrantu kolonijā tiku

pacēlis jautājumu par mūsu revolūcijas vēstures

rakstīšanu un materiālu krāšanu tādai vēsturei. Emi-

grantu toreiz bija vienā Cīrihē kādi 300, lielākā daļa so-

ciāldemokrāti un «savienībnieki» sociālisti revolucionāri.

Priekšlikumu par vēstures rakstīšanu uzņēma ar sajūsmu.
Daži, nedaudzi biedri tika man arī iesnieguši savas atmi-

ņas, kuras man glabājas vēl tagad; bet lielākā daļā sa-

jūsma tūliņ atslāba, tiklīdz vajadzēja sākt strādāt. Darbs

netika padarīts un guļ vēl tagad nedarīts, bet gaida, kad

tik nu ne — uz ierosinātāju kā darītāju. Bet darbs bija do-

māts jaunā veidā kā kolektīvs darbs. Varbūt atbaidīja šis

jaunais veids, jo tā vēsture vēl nekad nav tikusi rakstīta,

kā es viņu gribēju rakstāmu.

Kad man neizdevās ierosināt uz mūsu revolūcijas vēs-

tures kolektīvu rakstīšanu, vai nevajadzētu, vai nevarētu

to panākt ar mūsu tautas brīvības kara vēsturi? Še vismaz
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ir daži priekšdarbi: izdoti dažādi vēstures dokumenti un

rakstītas atmiņas.
Atkal pēc vairāku gadu starpas ir daži dokumenti no

lielā pasaulskara laika un viņa centieniem. Drīz pēc kara

sākuma, 1914. g., Cīrihes kolonijā, kura nu bija jau saru-

kusi uz kādiem trīsdesmit locekļiem, sanāca uz sapulci un

apsprieda rezolūciju par stāvokli Eiropas
kara momentā, izteikdama protestu pret vācu sociāl-

demokrātijas nostāšanos kara pusē. Domu starpības bija

diezgan lielas, bet vienošanās tomēr tika panākta. Bija no-

domāts rezolūciju publicēt, bet grūtības bija tik lielas, ka

tā toreiz laikam nemaz neparādījās klajā; vismaz es ne-

tiku to nekur atradis. Rezolūcija pa dažādiem aplinkus

ceļiem tika nosūtīta arī uz dzimteni un Krieviju, bet lai-

kam līdz turienei nenonāca. Tā viņa varbūt še nāk pirmo
reizi atklātībā pēc vairāk nekā desmit gadiem, kad ir tikai

vairs vēsturisks dokuments.

Par tiem pašiem un līdzīgiem jautājumiem, kā «Eiropas
kara momentā», runā arī nākošie 1915. gada dokumenti,

divas vēstules — domu biedrim un domu

nepiekritējam; pirmā — par vācu biedru atkrišanu

no agrākā teorētiskā stāvokļa, par latviešu politisko pat-

stāvību, par jaunu sociāldemokrātisku internacionāli, par

jaunu republikānisku federatīvu Krieviju. Otrā vēstule

runā pret mazo tautu eksistences noliegšanu, pret discip-
līnu un par solidaritāti kā jaunu morāli un par tam piede-

rīgām inatērijām.

Vēstule Civrieux kgm ir arī no 1915. g. un cen-

šas pierādīt franču presei, ka latviešu tauta ir cienīga pat-

stāvības. Vēstule ir paraugs toreizējiem latviešu emigrantu

pūliņiem propagandēt latviešu lietu ārzemēs. Propaganda

bija neatlaidīga, prasīja ļoti daudz laika (īsti sakot, visu

manu laiku tanīs gados), izlietoja katru niecīgāko gadī-

jumu tikt ārzemju presē. Pieejama izrādījās vācu neatka-

rīgā sociālistiskā prese, — visiem zināmi neatsveramie

nelaiķa Haase's nopelni latviešu lietā; šad tad varēju izlie-

tot arī Šveices pilsonisko presi, piem., «Neue Zūricher Zei-

tung», «Freie Zeitung»; sevišķi pretī nāca franču Šveices

laikraksti, kā «Gazette dc Lausanne», «Tribune dc Laus-

anne»; arī «Journal dc Gēnēve». Kā lieli latviešu tautas

draugi jāmin izcilus vecais pasaulslavenais zinātnieks

Dr. Augusts Forels, kurš ne velti vēlāk tika iecelts par

Latvijas universitātes goda biedri. Blakus var minēt, ka

viņa dēls, arī zinātnieks, apprecēja latvieti, studenti Upe-
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niek jaunkundzi. Tāpat izcilus minams Lozannas žurnā-

lists, vecais Gustavs Brochet, kurš bija daudz ceļojis un

pazina arī Krieviju, Kaukāzu; izdeva savu laikrakstu un

ievietoja arī citos laikrakstos ziņas par Latviju. Minams

arī «Gazette dc Lauzanne» redaktors Dāvida kgs. — Fran-

cijā sevišķi nopelni latviešu lietā pazīstamajam Meiletam,

Doumergam, Seignobosam v. d. c, un žurnālam «Annales

des Nationalites». Par propagandu Francijā interesējās se-

višķi Ķēniņ kdze, kurai šinī ziņā lieli nopelni. Vācijā lū-

koja darīt iespaidu uz presi Austra Ozoliņ kundze, kura

vēlāk darbojās mūsu Berlīnes sūtniecībā un līdzi parak-

stījusi mūsu miera līgumu ar Vāciju; viņa sarakstīja ari

dažas brošūras par mūsu lietu. Pazīstamu brošūru «Der

Krieg und die Baltische Frage» sarakstīja mans biedrs

F. Cielēns (Cinis), kurš bija viens no centīgākiem darbi-

niekiem tanī laikā; par viņu būs jāmin vēlāk.

Tāļākais dokuments «Fragments d'une 1 ell г e

dc Jean Rainis ā un arni» tika publicēts jau mi-

nētā Gustava Brošē laikrakstā; tā pati vēstule, tikai pilnī-
gākā veidā, tiek arī še uzņemta. 1916. gadā tika nodibi-

nāta Šveices emigrantu aprindās Šveices latviešu komi-

teja, kura apņēma gandrīz visu emigrāciju; aprīļa mēnesī

viņas orgāni salasījās Castagnol'ā un izdeva še pro-

testu pret vācu nodomiem piesavināt sev

Latviju. Protestu es sarakstīju vācu valodā, un tas tika

nodrukāts daudzās ārzemju avīzēs: vācu, franču un holan-

diešu valodās; še tas ievietots kā Protest gegen die

angekūndigte Annexion Lettlands un izņemts

no jau minētās b. Cielēna brošūras. Ap šo protesta jautā-

jumu, cēlās polemika; daži latviešu emigranti un baroni

protestēja pret šo mūsu protestu. Arī tāļākās še ievietotās

vēstules un avīžu piezīmes attiecas uz dažiem jautāju-
miem sakarā ar latviešu politisko patstāvību, kamēr «At-

skats uz kādu neizdevušos sabiedrisku mē-

ģinājumu» atstāsta «Šveices komitejas» iziršanu un

aizņem tautības un valsts jautājumus no filozofiska un

vēsturiska viedokļa.

Vispār jāpiezīmē, ka dokumenti, kas še ievietoti, nav

nebūt pilnīgi; lielākā daļa no tiem zuduši, tā ka ievietoša-

nai ir tikai gadījuma raksturs; pat visi raksti, kas avīzēs

parādījušies, nav še uzņemti, jo viņu kopā salasīšana bija

pārāk apgrūtināta un bieži neiespējama.

Beigās ievietotā intervija ir sacerēta no Šveices rakst-

nieka un žurnālista Ādolfa Saager'a, kurš kara laikā
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ieņēma progresīvu stāvokli pret vācu ķeizarību un no

sevis visādā veidā lūkoja sekmēt latviešu lietu. Viņš Vā-

cijā un Šveicē pazīstams kā romānists un novelists. Ar

viņu iepazināmies no avīžu darbības, sarakstījāmies un

vēlāk tikāmies personiski, kad viņš pārgāja uz dzīvi Lu-

gānā, Massagno priekšpilsētā. Lugānā toreiz bija vairāki

vācu progresīvā (pilsoniska) virziena rakstnieki, piem.,

Borngrēbers, Stilgebauers v. c.

No Lugānas paziņām un draugiem jāmin arī itālieši,

piem., vecais Enriko Bignami, kurš pazīstams kā filozofs

un žurnāla «Coenobium» izdevējs; «Coenobium» slejās

bija ievietotas arī ziņas par Latviju. Tāpat latviešu ziņas

uzņēma arī «Gazetta Ticinese» un ievietoja mūsu protestu

pret Latvijas aneksiju no Vācijas puses; avīze atzīmēja arī

manu 50 gadu piemiņu. Vispār Šveices itāļu prese nebija

draudzīga vācu ķeizarībai, kamēr ar vāciem kā tautu, se-

višķi ar šveiciešiem, sadzīvo labi.

Pēdējā vēstule sibīriešiem ir paraugs diezgan
dzīvai vēstuļu satiksmei ar latviešu kolonijām un ar dzim-

teni pa visu kara laiku, priekš tam un arī pēc tam. Kas

gan cits trimdniekam un emigrantam palika pāri kā vēs-

tuļu rakstīšana, lai nepārtrūktu sakari ar dzimteni? Katra

vēstule bija kā sīka stīdziņa, kas saistīja ar mājām, vai tad

brīnums, ka vēstules rakstīju pa simtiem? Ir laiki, kad

tiku rakstījis 1000 vēstules par gadu. Un sīkās stīdziņas

noturēja un aizvadīja uz dzimteni.

DAUGAVPILS APRIŅĶA

VIŠĶU PAGASTA KĀZU IERAŠAS

Raksts par «Višķu pagasta kāzu ierašām» iespiests
1890. gadā Eduarda Voltera, Pēterpils universitātes privāt-
docenta, grāmatā «Материалы для этнографии латыш-

ского племени Витебской губернии». I часть: Празд-

ники и семейные песни латышей.

Grāmatas priekšvārdā Ed. Volters min arī par augšējo
rakstu: «Мы считаем долгом своим изъявить свою бла-

годарность всем лицам, принявшим близкое участие

в печатании этих материалов, в особенности же много-

уважаемому Ивану Яковлевичу Спрогису в Вильне,

пастору Р. Аунингу в Сесвегене (в Лифляндии) и быв-
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шеву моему слушателю, кандидату прав Ивану Хри-
стофоровичу Плекшану.

Иван Христофорович принял на себя чтение весьма

кропотливой корректуры латышского текста и обяза-

тельно доставил мне материал по этнографии латышей

Вышковской волости Динабургского уезда.»

«Mēs skaitām par savu pienākumu izsacīt pateicību vi-

sām personām, kas ņēma tuvāku dalību šo «materiālu»

iespiešanā, bet it sevišķi: loti cienītam Jānim Sproģim
(Viļņā), mācītājam R. Auniņam (Cesvainē) un manam bi-

jušam augstskolas lekciju klausītājam Jānim Pliekšā-

nam. — J. Piiekšāns uzņēmās uz sevi ļoti uzmanību pra-

sošo latviešu teksta korektūru un laipni sniedza man ma-

teriālus par latviešu etnogrāfiju Višķu pagastā, Daugav-

pils apriņķī.»
Se minētais J. Sproģis Viļņā ir — toreiz jau ļoti ve-

cais — Viļņas vēsturiskā arhīva vadītājs, pazīstamais lat-

viešu tautas dziesmu krājējs, kurš izdevis grāmatu par lat-

viešu tautas dziesmām, rakstīdams latviešu tekstu krievu

burtiem. Krievu burtus latviešu un leišu valodām toreiz

ļoti centās ievest krievu valdība; pūliņi latviešu valodai

uzspiest šo nepiemēroto ortogrāfiju palika tūliņ bez panā-

kumiem, jo iznāca laikam vēl tikai pāris grāmatu pēc

Sproga mēģinājuma. Lietavā šie mēģinājumi tika ilgu
laiku turpināti un tika klajā laistas vairākas grāmatas šādā

«kirilicā», t. i., krievu burtiem, — leišiem tika ar likumu

aizliegta grāmatu iespiešana latīņu burtiem, un krievu val-

dība varēja turēt cerību uz uzvaru, jo lietaviešu literatūra

tanī laikā bija tiešām vēl ļoti sīka, kamēr latviešu grā-
matniecība bija jau tik tāļu attīstījusies, ka nebija izredzes

to iznīcināt. Šinī cīņā lietavieši tomēr uzvarēja.

J Sproģi pats tiku pazinis un personiski ar viņu sati-

cies tanī laikā, kad pēc augstskolas beigšanas iestājos Viļ-

ņas apgabaltiesā par kandidātu uz tiesu amatiem un par

sekretāru. Satiksmē Sproģa tēvs bija ļoti patīkams; viņš
mani veda savā arhīvā un rādīja senos sešpadsmitā un sep-

tiņpadsmitā gadsimteņu tiesu aktus un citus dokumentus.

Man bija arī tiesība apmeklēt arhīvu, kur tika nodotas

vecas aktis arī no mūsu krievu apgabaltiesas. Pats arhīvs

atradās senā klostera telpās un tanī pat pagalmā, kurā

bija arī apgabaltiesa. Sproģa tēvs bija pazīstams kā rūķis

un grāmatu tārps un tā iemīlējies savā arhīvā, ka bija

gandrīz no tā nešķirams. Arī svētdienās un brīvdienās

viņš mēdza iet uz arhīvu, un par viņu jokoja, ka viņš ar
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šādu svētdienas darbu gribot visa arhīva sakārtošanu,

kura aprēķināta uz simts gadiem, pabeigt par vienu mē-

nesi agrāk.
Man vēl tagad glabājas manā bibliotēkā viens sējums

«leišu galvenā tribunāla dekrētu», t. i., modernā valodā

runājot, apmēram — leišu tiesu senāta lēmumi. Grāmata

saucas: Акты издаваемые Виленск. Археографии. Ком-

миссиею, Том XV. Viļņā 1888. g. Komisijas priekšsēdē-

tājs bija J. Kračkovskis, pirmais loceklis J. Sproģis; grā-

mata ir 552 lpp. bieza, bet tanī tikai 298 dekrēti, no 1637.

gada 7. oktobra līdz 1686. g. 9. jūlijam.
Satiksme ar Sproģa tēvu, cik tā man arī bija patīkama,

drīz izbeidzās: grāmatas mūs saveda kopā, bet kārtis

izšķīra — mana vaina, ka es negribēju iemācīties kārtis

spēlēt, un krievu sabiedrība bez tām nebija toreiz domā-

jama.
Par valodas un etnogrāfijas jautājumiem vienmēr biju

interesējies, arī tagad to interesi neesmu pazaudējis — un

ar Ed. Volteri daudz tiku kopā strādājis ne vien pie viņa

etnogrāfiskiem darbiem par latgaļiem, bet arī par leišiem;

tiku norakstījis gabaliem un lasījis korektūru, piem., cik

atminos, Daukšas «Postilla»; tur tiku lasījis arī senprūšu
«Stas Droffs», Stēn Druwin — As drowe an Deiwan, The-

wan wismosing, kas ast taykowuns dangon bah semmin...
Bet saveda kopā mani ar Volteri — mani latgaļi, par ku-

riem jau toreiz, 80. gadu sākumā, interesējos; — meklē-

dams latgaļu grāmatas, ietiku Pēterpils Zinātņu akadēmi-

jas bibliotēkā; tur mani, kad es rakņājos pa vecām brošū-

rām, uzmeklēja Volters, kurš bija ziņkārīgs redzēt, kas

rokas pēc tik aizmirstām grāmatām un ļaudīm kā lat-

gaļi. — Tā izskaidrojas mans raksts par «Viskoniešu kāzu

ierašām».

SVEŠĀS VALODĀS

ir rakstīti dažādos laikos ļoti dažāda satura raksti; šinī no-

daļā uzņemti tikai līdz 1920. gadam sacerētie. Svešās va-

lodās rakstīju jau ļoti agri, agrāk vēl nekā latviešu va-

lodā, jo skolās mācības valoda nebija latviskā, bet vāciskā

un vēlāk krieviskā. Tomēr jau skolas gados instinktīvi mā-

cījos latviešu valodu pats uz savu roku; atceros, ka Bīlen-

šteina gramatika un Stendera un Ulmaņa vārdnīcas bija
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pastāvīgi cilājamas grāmatas; arī Andreja Stērstes gra-
matiku atceros.

Latviešu valodā arī agri vingrinājos, rakstīdams, pie-
mēram, «lasāmiem vakariem» ģimnāzistu pulciņos. Ģim-

nāzijā lika vingrināties arī latīņu heksametros. Agri mani

ieinteresēja arī krievu valoda, sevišķi vecās biļinas, lija
Muromietis un tautas dzejnieks Koļcovs, vēlāk Puškins un

Ļermontovs. Par leišu studijām, kuras arī sākās jau ģim-

nāzijas gados un nekad nav atmestas, arī jau minēts agrā-
kās manās piezīmēs. Tā es netiku vienpusīgi iegājis kādā

vienā svešā valodā un tiku ar šo daudzpusību taisni aiz-

vests uz latviešu valodu.

Svešās valodās raksti no manis parādījās atklātībā

pirmo reizi laikam Viļņā, kad tiku līdzstrādājis turienes

avīzē «Viļenskij Vestņik», rakstīdams par tieši juridiskiem

jautājumiem, jo tolaiku biju sekretārs Viļņas apgabaltiesā.
Atceros kādu rakstu par kanclejas iekārtu un par tiesas

ierēdņu satiksmi ar publiku; man ar to bija kā sekretāram

ikdien darīšanas. Toreiz projektēju ari kādu instrukciju
kanclejas ierēdņiem par šo jautājumu un pūlējos savākt

paskaidrojumus pie likuma noteikumiem par kanclejām;
šie noteikumi tad būtu tikuši izdoti līdz ar komentāriem.

Plāni palika dzīvē neizvesti. —
Šī darbība krievu avīžnie-

cībā attiecas uz 1888. un 1889. gadiem.

Gadu vēlāk, 1890. g., būdams uz laukiem Latgalē, tēva

nomātās muižās Višķu Vasiļevā un Jasmuižā, sarakstīju
krievu valodā uz prof. Ed. Voltera uzaicinājumu apcerē-

jumu par kāzu ierašām Višķu pagastā. To pašu vasaru vai

vēlāk apbraukāju ari tuvākos pagastus, zīmēdams vecos

latviešu pilskalnus. — Jāatzīmē še, ka apcerējums par

Višķu kāzu ierašām tiek še reproducēts fotogrāfiski gluži
tādā pat veidā, kā tas iespiests Dr. Ed. Voltera grāmatā.

Vairākus gadus vēlāk, kad jau biju bijis aizgājis no

«Dienas Lapas» un apmeties Jelgavā, ap 1896. gadu, tul-

koju vācu valodā Aspazijas «Vaideloti» un «Saules

meitu». Tad arī gribēju rakstīt garāku apcerējumu par

latviešu literatūru, lai līdzinātu tai ceļus vācu pasaulē.

Vācu avīzēs Latvijā netiku strādājis līdzi; tikai būdams

Berlīnē 1896. gadā, strādāju pie turienes avīzēm, sevišķi

Lokalanzeigera; tuvāk par to laiku rakstīts augšāk. Vā-

ciski rakstīju vēl vēlākā laikā, trimdā Slobodskā, kur biju

uzņēmies tulkojumus priekš kādas vācu izdevniecības

Berlīnē.
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Trimdas laikā Slobodskā iesāku arī rakstīt krieviski,

tulkot Aspazijas «Zaudētas tiesības»; krievu biedri mani

uz to mudināja, bet no tuvas puses apšaubīja manu krievu

valodas prašanu kā nepietiekošu literāriskiem darbiem.

Beigās šinī nodaļā uzņemtas vēl manas dzejas, kas

rakstītas vācu valodā; tās attiecas laikam uz 1896. un

1897. gadiem. Pēc tam vāciski gan netiku vairs rakstījis
līdz pašam pēdējam laikam, kad jau še dzimtenē uzņēmu

atkal uz izdevēja A. Gulbja aicinājumu «Zelta zirga» tul-

košanu un nobeidzu 1922. gadā. Aspazija man liek tagad
tulkot vāciski «Uguni un nakti», bet mani baida darba

lielās grūtības. Viņa pati man rādīja spožu piemēru ar

savu «Jāzepa un viņa brāļu» tulkojumu, bet, kad man

šim vāciskam darbam jācenšas tikt līdz, tad tas mani

baida vēl vairāk.

ASPAZIJAS «VAIDELOTE» UN

«SAULES MEITA»

tika tulkotas apmēram vienā laikā un vietā, cik tagad at-

ceros, Jelgavā, pēc manas aizejas no «Dienas Lapas»,
1896. un 1897. gados. Daži atsevišķi skati no «Vaidelotes»

bija tulkoti jau agrāk no pašas Aspazijas un ļoti patika
visiem, kas ar tiem iepazinās; vispār tika atzīts, ka vācu

valodā panti izklausoties vēl jaukāk nekā oriģinālā.

Vācu valoda Aspazijai un man, mūsu pirmā iepazīša-
nās laikā, bija parastā sarunu valoda; tanī laikā vācu lite-

ratūrā bija jauns, spēcīgs uzplaukuma laikmets, jaunais
reālisms pārvaldīja visus prātus; vācu valodā arī nāca

mums pirmās ziņas un mācības par sociālismu.

Bet jaunais vācu literāriskais reālisms, gan mani val-

dzinādams, nespēja man aptumšot skatu un aizēnot jauno
latviešu reālismu un skaisto poēziju, kura man bija tik

tuva Aspazijas personā. Aspazijai jau agrāk par mūsu

lasītām vācu reālistu grāmatām bija tik spilgta reālistiska

luga no pašu latviešu dzīves kā «Zaudētas tiesības». Sī

luga man bija zināma viņas agrākā versijā, kas biļa
daudz intensīvāka un dzīvei tuvāka nekā vēlākā, cenzū-

ras dēļ apstrādātā un palēninātā drāma, kāda tika beigās
no teātra pieņemta un izrādīta.
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Kur nu vēl «Vaidelote», kurai nekā ne tuvu līdzīga
vācu valodā nebija atrodama. Tādas poēzijas, tāda dra-

matiska spēka vācu jaunais reālisms neattīstīja. Kas da-

biskāks, kā tulkot šo darbu un laist viņu rindā jaunajā
vācu poēzijas dārzā? Tulkojums tecēja aši uz priekšu, bet

uznira ideja šo to grozīt tekstā, raksturos un situācijās;
tā apstājos sevišķi pie otrā cēliena. Tāļākie cēlieni gan
tika tulkojumā nobeigti, bet laiks bija tik nemierīgs, ka

ceturtais un piektais cēliens palika skaidrā nepārrakstīti.
Tā viņi vēl šobrīd guļ nepārrakstīti; arī izdodot šo sē-

jumu, nebija laika pārrakstīt visu lugu, un tā tulkojumam
vēl jāparādās kā fragmentam.

Tanīs pat gados, 1896.—97., bija priekšlikums no kā-

das vācu apgādes izdot vāciski «Vaideloti», bet saru-

nas — es tagad nezinu vairs kādēļ — apstājās, un tā

«Vaidelote» vēl diemžēl tagad nav pieejama vācu lasītā-

jiem. Par lugu interesējās ļoti arī nelaiķis vācu dzejnieks
Viktors Andrejanovs, bet tanīs gados viņš mira.

Uz tulkojuma nav atzīmju par laiku, kad tas rakstīts,

bet pēc kādām izrīkojumu programmām, uz kuru mugu-

ras puses rakstīti daži tulkojumu panti, var spriest, ka

tie sacerēti februārī 1896. g.; viena programma ir no 25.

februāra, kad notiek Ādolfa Alunāna benefice, uzvedot

«ar jaunām kuplejām pušķoto» lugu «Visi mani radi

raud». «Pie šīs izrādes piedalīsies kā viesis iecienītais

raksturu komiķis Zvārguļu Eduarda kgs iz Rīgas.» — Ta-

gad es domāju, ka «Vaidelote» tulkojama bez kādiem lie-

lākiem pārgrozījumiem tekstā; tiklīdz būs pabeigti šie sē-

jumi, gribu stāties pie «Vaidelotes» izdošanas.

Varbūt tanī pat Jelgavas laikā, varbūt arī Slobodskas

trimdā man tulkotas vāciski arī Aspazijas «Zaudētas tie-

sības»; tulkojumā trūkst tikai ceturtā cēliena. Bet rekon-

struēt šo tulkojumu nāksies grūtāk, jo manuskripta papīrs
ir — aiz nezin kādiem cēloņiem — diezgan sabirzis un

pieskaroties lūst; trimdas laikā jau nereti rokraksti un

grāmatas tika norakti zemē, kur dažs labs raksts arī pa-

lika zemē kā kapā tiešā nozīmē aprakts.

Jelgavā tika arī iesākts Aspazijas «Saules meitas» tul-

kojums, un pie tā tiku strādājis, kā redzu no atzīmēm,

maija, jūnija un jūlija mēnešos 1896. gadā; bet arī tā ne

pirmais dziedājums netika galīgi pabeigts, un tas bija jā-
izdara šo vasaru 1925. gadā. Bet tad arī es tā ieinteresē-

jos par šo dzidro un spēcīgo dzeju, ka nespēšu to atstāt

netulkotu, lai tas notiktu kad notikdams.



Arī «Saules meitā» tulkojums dažās, gan nesvarīgās,
vietās nesaskan pilnīgi ar oriģinālu pēdējā izdevumā, bet

nesaskaņas laikam izskaidrojas tā, ka Aspazija pati bija
vēlākos izdevumos šo to grozījusi pret pirmo, no kura es

tiku tulkojis.
Ja labi atceros, V. Andrejanovs bija gribējis tulkot

«Saules meitu»; viņš par to ļoti sajūsminājās. Andreja-
novs tulkojis vairākas latviešu tautas dziesmas un izdevis

mazā grāmatiņā; viņa «Saules meitas» tulkojums būtu iz-

cēlis visas dzejas skaistumus un būtu to nostādījis īstā

gaismā, iecēlis Eiropas saulē, kur tai ir īstā vieta.
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ASTOŅPADSMITAJĀ SĒJUMĀ IEVIETOTIE RAKSTI

Raiņa Kopotu rakstu 18. sējumā ietilpst dažāda satura raksti un ap-

cerējumi, kuri gandrīz visi dzejnieka dzīves laikā publicēti periodiska-

jos izdevumos. Atsevišķā nodaļā iekļauti paša dzejnieka rakstītie priekš-

vārdi savu darbu atkārtotiem izdevumiem.

Par pamatu rakstu kopojumam un kārtojumam šeit izmantots kārto-

jums kopotu rakstu «Dzīve un darbi» 9. sējumā. Saglabājušās piezīmes

liecina, ka Rainis, sastādot minēto sējumu, paredzējis vairākus varian-

tus rakstu grupējumam nodaļās, kā arī apsvēris dažādus iespējamos no-

daļu virsrakstus. Galu galā dzejnieks rakstus sakārtojis hronoloģiski un

tikai dažos gadījumos nedaudz atkāpies no šī principa. Arī zinātniskā

izdevuma 18. sējumā Raiņa publicistiskie, literatūrkritiskie, folkloris-

tiskie v. c. raksti ievietoti hronoloģiskā secībā. Šāds kārtojuma princips
izraudzīts ari tālab, ka raksti pēc satura un līdz ar to pēc žanra ir ļoti

daudzveidīgi un nepakļaujas noteiktam žanriskam grupējumam..Neliela

atkāpšanās no hronoloģiskās secības ir tikai atsevišķos gadījumos, kur

respektēta rakstu tematika.

Šī sējuma pirmā daļa aptver rakstus un plašākus apcerējumus, kas

publicēti dzejnieka studiju gados, Jaunās strāvas laikā, Pleskavas un

Slobodskas trimdas gados, kā ari tūlīt pēc atgriešanās no Slobodskas,

t. i., laika posmā no 1886. gada līdz 1903. gadam. Publicēto rakstu skaita

ziņā šis posms ir pats bagātākais, tāpat plašs ir to jautājumu loks, kam

Rainis pievērsies. Blakus publicistikai ir raksti par literatūru, folkloru,

kā arī dažādiem zinātniski populāriem jautājumiem v. tml. Pats dzej-

nieks «Dzīvē un darbos» šos rakstus vēl grupējis vairākās apakšnodaļās.

Pirmajā nodaļā, ko dzejnieks nosaucis «Senču aizvējā», apkopoti līdz

1891. gada pēdējam ceturksnim publicētie raksti, t. i., gandrīz līdz tam

laikam, kad Rainis uzņēmās «Dienas Lapas» redaktora pienākumus.

Šai nodaļai Rainis licis apakšvirsrakstu «Publicistikas pirmais posms.

1884.—1891.».

Rainis pats vairākkārt apgalvojis,- ka viņa pirmais raksts publicēts

1884. vai 1885. gadā, tāpēc ari sava publicistikas pirmā posma sākumu
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viņš datējis ar 1884. gadu, Tomēr neviena raksta no 1884., 1885. un

1886. gada «Dzīves un darbu» 9. sējumā nav, ir tikai no 1887. un vēlā-

kiem gadiem. Par savu pirmo rakstu Rainis ir atcerējies, ka tajā bijusi

aplūkota mazo tautu literatūra un tas iesūtīts laikrakstam «Balss» vai

kādai citai latviešu avīzei, bet raksta tālākais liktenis palicis nezināms.

Vēl dzejnieks pieminējis, ka «raksta tendences bija reizē literāriskas un

sabiedriski politiskas» (skat. šī sēj. 619. lpp.).

Zinātniskajā izdevumā ir divi raksti jau no 1886. gada, turpretim

nav izdevies atrast vēl agrāk publicētus Raiņa rakstus, tāpēc kā hipo-
tēze joprojām paliek paša dzejnieka atmiņas par pirmo publicistisko

rakstu 1884. vai 1885. gadā.

Kārtojot publicistiskos rakstus un veidojot «Dzīves un darbu» 9. sē-

jumu, Rainim vislielākās grūtibas sagādāja rakstu autora noteikšana, jo
vairums publikāciju bija anonīmas, dažas parakstītas ar pseidonīmiem

un iniciāļiem un pavisam nedaudzas ar autoru uzvārdiem. Anonīmu

rakstu daudz bija laikā, kad Rainis aktīvi publicējās «Dienas Lapā», it

īpaši tajos gados, kad viņš bija avīzes redaktors.

Jau 1920. gadā, tikko atgriezies no Šveices trimdas, Rainis sāka do-

māt par savu periodikā publicēto rakstu noskaidrošanu un sakopošanu.

Ir saglabājušās (Fundamentālās bibliotēkas Rokrakstu un reto grāmatu

noda[ā) Jānim Misiņam rakstītas Raiņa zīmītes, kurās dzejnieks lūdzis,

lai viņam izsniedz 80. un 90. gadu «Dienas Lapas» komplektus, kurus

pārlapojot viņš domāja noskaidrot savus tur publicētos rakstus. Tā zī-

mītē, kas datēta ar 1920. gada 5. oktobri, Rainis J. Misiņam rakstījis:

«Ļoti cienīts, mīļais Misiņa kungs! Esat tik laipni un atvēlat man vecos

gada gājumus no «Dienas Lapas», pa vienam, izrakstīšanai.» Citās zimī-

tēs (bez datumiem) Rainis atzinis, ka rakstiem grūti noteikt autorus,

tādēļ viņš nav atzīmējis tos ar savu parakstu, «kur neesmu pilnīgi

drošs». Pēc «Dienas Lapas» 1887. un 1888. gada komplektu izskatīšanas

Rainis 1921. gada 27. maijā raksta J. Misiņam: «Cik varēju, atzīmēju

P. Stučkas rakstus. Lielākā daļa ievadrakstu ir no Bergmaņa. P. Birz-

nieks ir P. Stučka. Vīgneru Ernests arī rakstījis bieži. Lielākai daļai

rakstu nevaru vairs pateikt autoru. Arī manus rakstus varu ļoti grūti

pazīt, tas iespējams gandrīz tikai ar dažādām kombinācijām.»

Raiņa dienasgrāmatā ir ieraksts, ka viņš «Dienas Lapu» skatījis arī

1925. gadā, gatavojot kopotus rakstus «Dzīve un darbi». Fundamentā-

lās bibliotēkas J. Misiņa literatūras nodaļā ir saglabājušies «Dienas

Lapas» 1887., 1888., 1889., 1890. un 1891. gada komplekti, kuros redza-

mas Raiņa atzīmes. Pie vairākiem rakstiem Rainis pielicis krustiņu, slīpu

svītriņu vai jautātāju, bet tikai dažus parakstījis. Vēstulē māsai Dorai

(23206; pēc satura redzams, ka tā rakstīta 1925. gadā) Rainis īsi piemi-

nējis arī kopotu rakstu «Dzīve un darbi» sagatavošanu: «Skatot cauri

vecos rakstus un rakstot ievadus, nāk vecās atmiņas un vecā dzīve

atkal top tuva. Arī sīkumos daudz bijis jādomā par pagātni, piem., no
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1887.-88. gada izmeklējot avižu rakstus, bieži es nevarēju īsti noteikt,

vai tie manis rakstīti (piem., par Voltera priekšlasījumiem, arī «Mazos

Dunduros» nezinu vairs, kas mans, kas nē.» Pārvarot šaubas, par kurām

Rainis vairākkārt izteicies, viņš «Dzīves un darbu» 9. sējumā no «Die-

nas Lapas» ievietoja vairākus rakstus, kas publicēti avīzes iznākšanas

pirmajos gados, turpretim no tiem gadiem, kad viņš rediģēja «Dienas

Lapu», ievietots tikai viens raksts. Šāda rīcība gan izskaidrojama arī

ar to, ka Rainis steidzās un nevarēja «Dienas Lapas» rakstos ilgstoši

iedziļināties, tāpēc viņš savu šī posma publikāciju meklēšanu atlika uz

vēlāku laiku.

Dzejnieka veikto darbu savu rakstu noskaidrošanā, «Dienas Lapas»

komplektu pārskatīšanā v. tml. atspoguļo arī piezīmju lapiņas (RM),

kurās atrodami «Dienas Lapā» publicēto rakstu saraksti, dažās arī tikai

numuri, kas acīmredzot attiecināmi uz «Dienas Lapu». Piezīmju lapiņās

minēts daudz vairāk publikāciju, nekā ievietots «Dzīvē un darbos», bet

pārsteidzīgi būtu secināt, ka visi raksti, kas atzīmēti šajās lapiņās, būtu

droši uzlūkojami par Raiņa rakstiem. Arī dzejnieks pats vairāku rakstu

nosaukumiem pielicis jautātāju.

Lai noskaidrotu Raiņa šī posma rakstus, gatavojot Kopotu rakstu zi-

nātnisko izdevumu, izmantotas dzejnieka studiju laika vēstules, meklē-

tas idejiski tematiskas paralēles ar zināmiem Raiņa rakstiem, kas pub-

licēti šajā laikā (arī «Mazajos Dunduros»), un ievēroti arī dzejnieka

biogrāfiskie fakti. Ir zināms, piemēram, ka Rainis, būdams Pēterburgas

universitātes students, iestājies Pēterburgas Latviešu labdarības biedrībā,

kā arī aktīvi piedalījies Ģeogrāfiskās biedrības sanāksmēs, kur Pēter-

burgas universitātes docents Eduards Volters sniedzis vairākus ziņoju-

mus par lietuviešu etnogrāfiju, arheoloģiju v. tml. jautājumiem. Raini

šie jautājumi interesēja, tāpēc dabiski, ka viņš par tiem sūtīja kores-

pondences jaunajam laikrakstam — «Dienas Lapai». Bez tam arī Fricis

Bergmanis — pirmais avīzes redaktors — aicināja Pēterburgas latviešu

studentus ar rakstiem atbalstīt «Dienas Lapu».

E. Voltera mudināts, Rainis savāca plašu materiālu un sīki aprak-

stīja Višķu pagasta kāzu ierašas. Bet ar to vien neaprobežojas Raiņa

paveiktais darbs folkloras materiālu vākšanā. Arī Jelgavas Latviešu bied-

rības Rakstniecības nodaļas II rakstu krājumā (1893) publicētu: Raiņa

etnogrāfisko un folkloras materiālu vākums un aprakstījums.

Folkloras, etnogrāfijas, arheoloģijas, kā ari valodniecības laukā dzej-

niekam jaunības gados autoritāte bija E. Volters. Viņš arī uzlūkojams

par Raiņa interešu rosinātāju. E. Volters Rainim dāvinājis savu grā-

matu (Литовская хрестоматия, 11. Спб, 1904; grāmata glabājas RM,

122399) ar sekojošu ierakstu — «J. K. Pliekšānam mīļai piemiņai no

Pēterburgas gadiem».

Savas publicistiskās darbības sākuma gados Rainis uzstājās arī kā

literatūras kritiķis. Ir zināma viņa plašā recenzija par Ā. Alunāna lugu
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«Lielpils pagasta vecākie» un «Mūsu šāgada literatūras apskats» («Ma-

zajos Dunduros»). Turpretim par Ā. Alunāna lugas «Kas tie tādi, kas

dziedāja» recenzijas autoru dzejnieks pats nebija gluži pārliecināts, to-

mēr, ja recenziju salīdzina ar iepriekš minētajiem rakstiem, nepārpro-

tami redzams vērtējumu argumentācijas vienotais pamats, tāpēc arī

Kopotu rakstu 18. sējumā recenzija par A. Alunāna lugu «Kas tie tādi,

kas dziedāja» ir ievietota.

Ļoti aktīvi Rainis publicējās tajā, kā viņš pats teicis, «pavaļas» laikā,

kad augstskola bija pabeigta, bet darbs vēl nebija uzsākts. 1888.

gada vasaras un rudens mēnešos viņš bija cieši saistīts ar «Dienas

Lapas» redakciju.
Kā «Dienas Lapas» redaktors Rainis avīzi sāka parakstīt kopš 1891.

gada 17. decembra. Pats dzejnieks to uzskatījis par jaunu posmu savā

publicistiskajā darbībā, par Jaunās strāvas laiku. Kopotu rakstu «Dzīve

un darbi» 9. sējumā Rainis paredzējis nodaļu «Jaunā strāva. Publicisti-

kas otrais posms. 1891.—1895.». Dzejnieks sacerējis arī ievadu rakstu

kopai «Jaunā strāva» (ievads publicēts «Dzīves un darbu» 9. sējumā),

tomēr nav ievietojis šajā paredzētajā nodaļā nevienu rakstu. Arī «Die-

nas Lapā» (1894, 176. nr., 8. augustā) publicēto Zaļeniekos teikto runu

viņš iekļāvis citā nodaļā. Savu rīcību Rainis pamatoja šādi: «Mana dar-

bība «jaunās strāvas» laikā aptver pilnus četrus gadus (no 1891. gada

beigām līdz 1895. gada beigām); kā galvenais redaktors rakstīju «jau-

nās strāvas» orgāna «Dienas Lapas» ievadrakstus un polemikas un sīki

pārlūkoju visu avīzes gaitu. Ja tagad skaitu, ka pa nedēļu rakstīju vis-

maz divus ievadrakstus, tad arī pa gada 52 nedējām sanāk liels skaits —

100 ievadrakstu; pa četriem gadiem to rakstu būtu 400. Kad nu arī

tiktu uzņemti krājumā tikai svarīgākie, ij tad to skaits būtu tik liels,

ka viņi pildītu visu sējumu. Šinī, IX, sējumā «sabiedriska rak-

stura darbos» viņi kā nodaļa nemaz nevar tikt ievietoti, jo ar

savu smagumu pārrautu sējuma uzbūvi. Visi «jaunās strāvas» raksti

tātad ir atstājami vēlākam atsevišķam sējumam» (šī sēj. 627. lpp.).

lecerēto sējumu dzejnieks sagatavot nepaspēja. Protams, ir bijuši

mēģinājumi kaut daļēji šo jūtamo robu aizpildīt. Tā Raiņa kopotu rak-

stu pirmajā padomju laika izdevumā, 14. sējumā (R., 1951) ir ievietoti

septiņi Raiņa redaktora laika «Dienas Lapas» raksti, gan bez jebkādas

argumentācijas: «Cienījamiem lasītājiem» (DL, 1891, 284. nr., 17. de-

cembrī), «Par attīstību» (DL, 1891, 288. nr., 21. decembrī), «Bērnu

audzināšana» (DL, 1891, 289. nr., 23. decembrī), «Mūsu avīžniecība»

(DL, 1891, 290. nr., 24. decembrī), «Ungāru tautas sēras» (DL, 1894,

56. nr., 12. martā, 57. nr., 14. martā, 58. nr., 15. martā), «Pro domo

sua» (DL, 1894, 282. nr., 16. decembrī), «Jaunu laimi!» (DL, 1895, 1. nr.,

2. janvārī).

Ir jau gan arī agrāk dažos rakstos, bibliogrāfiskos rādītājos v. tml. puD-

licējumos Rainis minēts kā konkrētu «Dienas Lapas» rakstu (1891— 1895)
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autors. Viens no pirmajiem šāda veida publicējumiem atrodams

Raiņa un Aspazijas svētku komitejas izdevumā «Tie, kas neaizmirst»

(R., 1920). Nelielā rakstā «Rainis kā avīžnieks. Domas un aforismi iz

Raiņa rakstiem «Dienas Lapā» (1891—1895)» citēti seši raksti. Pieci no

tiem, kas vēlāk publicēti Kopotu rakstu 14. sējumā (1951), un vēl viens:

«Jaunais kurss Prūsijā» (DL, 1892, 15. nr., 20. janvārī).

Tomēr līdzšinējiem minējumiem par Raiņa rakstiem «Dienas Lapā»

laikā, kad viņš bija tās redaktors, pietrūkst pietiekami pārliecinošas ar-

gumentācijas, lai attiecīgos rakstus varētu uzskatīt par Rainim piedero-

šiem un publicēt dzejnieka kopotu rakstu zinātniskajā izdevumā.

Pavisam skops ir arī biogrāfisko faktu materiāls par Raiņa dzīvi «Die-

nas Lapas» rediģēšanas laikā. Ari te grūti atrast vajadzīgos pieturas

punktus rakstu noskaidrošanai. Tāpēc šajā dzejnieka darbu kopizde-

vumā no Raiņa «Dienas Lapas» redaktora gadiem ievietoti tikai trīs

raksti: «Cienījamiem lasītājiem» (DL, 1891, 284. nr., 17. decembrī), «Par

spirgto garu un pārejas laikmetu» (DL, 1894, 176. nr., 8. augustā) un

«Pro domo sua» (DL, 1894, 282. nr., 16. decembrī). Pārējo rakstu no-

skaidrošana joprojām paliek nākotnē veicams uzdevums.

1925. gadā, pārlūkodams savu publicistisko darbību, Rainis par tās

trešo posmu apzīmējis laiku, kad viņš, aizgājis no «Dienas Lapas» re-

dakcijas, turpināja publicēties periodiskajos izdevumos. «Dzīvē un dar-

bos» dzejnieks šo posmu nosaucis «Jaunā atstrāva. Publicistikas trešais

posms. Esejistika. 1896.—1907.». Dzejnieks šī posma noslēgumu datējis
ar 1907. gadu, bet domājams gan, ka tā ir drukas kļūda, jo atbilstošajā

nodaļā ietverti raksti, kas publicēti līdz 1903. gadam. Rainis pats par

savas publicistiskās darbības noteikta posma rezumējumu uzskatīja plašo

apcerējumu «Vecās strāvas pēdējs gads», kas radies, atreferējot un

vērtējot Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisijas vasaras sapulces

1903. gadā.

Par savas publicistiskās darbības trešo posmu Rainis atcerējies:

«Pirms cietumiem un trimdām un tūliņ pēc manas aizejas no «Dienas

Lapas» bija viens gads pagaidas no 1895. g. beigām līdz 1897. g. sāku-

mam. To mēs abi ar Aspaziju pavadījām pa daļai Jelgavā, pa daļai

Berlīnē un tad Paņevežā. [..] Arī publicistika še top turpināta, tikai

citādā veidā nekā «Dienas Lapas» rediģēšanas laikā, sāk vairāk aiz-

svērties uz esejistikas pusi; jau vēstulēs no Berlīnes runā visvairāk par

literatūru» (šī sēj. 628. lpp ).

Domājot par savas publicistiskās darbibas trešo posmu un meklējot

šai nodaļai atbilstošu virsrakstu, Rainis piezīmju lapiņās minējis vairākus

iespējamos nosaukumus, piemēram, «Viņpus žoga», «Ilgas pēc plašāka

skata», «Ilgas aiz robežām», «Ugas pēc jaunas dzīves» v. c. (23106/4).

Kopotu rakstu 18. sējumā visi paša Raiņa izdalīto publicistiskās dar-

bības pirmo trīs posmu raksti apvienoti vienkopus — sējuma pirmajā

daļā. Tajā ietilpst gan «Dzīves un darbu» 9. sējumā publicētie raksti,
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gan arī tur nepublicēti darbi, kas, pēc sastādītājas atzinumiem, tomēr

pilnīgi droši uzskatāmi par Raiņa rakstiem. Argumentācija, kas ir pa-

matā šiem secinājumiem, minēta katra raksta komentāros.

Šī sējuma otrajā daļ"ā ietilpst raksti, kas publicēti laikā no 1905. gada

līdz 1917. gadam. Arī no tiem vairāki ir ievietoti «Dzīves un darbu»

9. sējumā, nodaļās «Maiņu gadi. 1905.—1907.» un «Uz Spīdolas valsti.

Dokumenti». Minētajās nodaļās Rainis iekļāvis dažādus materiālus (arī

vēstules v. tml.), bet šajā sējumā uzņemti tikai raksti. Sējuma otrajā daļā

ievietoti arī «Dzīvē un darbos» neiekļauti raksti no periodikas, bet pats

plašākais — «Latvieši» — ņemts no Pēterburgā izdotā A. Kasteļanska

sastādītā rakstu krājuma par nacionālo kustību formām daudznacionālās

valstīs. Vairumu otrajā daļā ievietoto rakstu rosinājuši tādi sabiedriski

politiski notikumi kā 1905. gada revolūcija un pirmais pasaules karš

un tā sekas Latvijā.

Astoņpadsmitā sējuma trešajā daļā sakopoti Raiņa publicistiskie

raksti, kas radušies dzejnieka mūža nogalē, kad viņš bija no trimdas

atgriezies dzimtenē.

Šajā sējumā Raiņa dzīves pēdējos gados publicētie raksti pirmo reizi

izdoti vienkopus. No rokrakstā palikušajiem ievietoti tikai tie, kas ir

tīrrakstā. Tādējādi visā sējumā ietverti četri Raiņa dzīves laikā nepub-

licēti raksti («Vēstules no Latvietijas par latviešiem», «Franču pirmais

novelists», raksts par Lietuvu, kuram dzejnieks nav uzlicis virsrakstu,

un «Mani draugi»); tie šeit publicēti pēc J. Raiņa Literatūras un

mākslas vēstures muzejā saglabātiem rokrakstiem. Raiņa piezīmes, uz-

metumi un melnraksti, kurus varētu uzskatīt par kāda raksta ieceri, tiks

iekļauti šī izdevuma turpmākajos sējumos.

Raksti, ko Rainis publicējis krievu vai vācu valodā (arī «Dzīvē un

darbos»), šajā izdevumā sniegti latviešu tulkojumā, izņemot folkloras

materiālu kopu un etnogrāfisko aprakstu «Višķu pagasta kāzu ierašas»,

kas ievietots faksimilā, jo arī «Dzīves un darbu» 9. sējumā šis raksts

publicēts faksimilā, lai saglabātu tā laika rakstības īpatnības.

Ārpus 18. sējuma (un visa zinātniskā izdevuma) paliek pagaidām

pilnīgi droši nenoskaidrotie raksti «Dienas Lapā», nedaudzi literāri pub-

licistiskie materiāli (tulkojumi, atstāstījumi v. tml.), intervijas, «Mājas

Viesī» publicētās atbildes tieslietu jautājumos (1899—1904), raksti

J. Dravnieka «Konversācijas vārdnīcā» un Rīgas Latviešu biedrības Zi-

nību komisijas «Konversācijas vārdnīcā», kā arī vēl daži citi.

Šajā sējumā netiek iekļauts Raiņa raksts «1. Maija demonstrācija

Antverpenē» (Scd, 1926, 102. nr., 9. maijā), ko dzejnieks vēlāk ievie-

toja savā grāmatā «Kastaņola» un kas publicēts šī izdevuma 17. sējumā

(132.—134. lpp.).

Sagatavojot savus agrāk publicētos rakstus iekļaušanai «Dzīvē un

darbos», Rainis tos nedaudz rediģējis; rediģēšanas principu pamatā ir

latviešu literārās valodas izmaiņas, kas notikušas pēc pirmpublicējuma.
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Dažviet Rainis parindēs sniedzis paskaidrojumus, kuriem vairumā gadī-

jumu pievienojis iniciāli R. Šajā izdevumā parindes tādā pašā veidā

saglabātas.

Atsevišķu nodaļu šajā sējumā veido Raiņa priekšvārdi viņa darbu

atkārtotajiem izdevumiem. (Pirmizdevumu priekšvārdi ir publicēti Ko-

potu rakstu iepriekšējos sējumos pie attiecīgajiem darbiem. Tas deva

iespēju atjaunot autentisko pirmo izdevumu kā idejiski estētisku un

māksliniecisku Vairums priekšvārdu uzrakstīti 1925. gadā

un domāti kā ievadkomentāri atsevišķa darba vai darbu kopas publicē-

jumam kopotos rakstos «Dzīve un darbi». Kopotu rakstu zinātniskajā

izdevumā šie priekšvārdi pie attiecīgajiem darbiem vairāku apsvērumu

dēļ nav iespiesti. Pirmkārt, kopotu rakstu zinātniskais izdevums nav

«Dzīves un darbu» pārpublicējums, tā uzdevums ir cits .— sniegt lasī-

tājiem precizētus Raiņa darbu tekstus. Otrkārt, daži no dzejnieka dzīves

laikā publicētajiem darbiem pirmo reizi laisti klajā pēc 1925. gada

kopotu rakstu iznākšanas, līdz ar to, zinātniskajā izdevumā pārpublicē-

jot «Dzīvē un darbos» ievietoto variantu, rastos nekonsekvence: dažiem

darbiem priekšvārdi būtu, citiem ne.

Uz priekšvārdu apkopošanu atsevišķā nodaļā mudināja, vēl cits ap-

svērums. Zinātniskajā izdevumā ir citāds iekārtojums, te nav vairāku

«Dzīvē un darbos» izveidotu nodaļu, līdz ar to vairāki Raiņa priekšvārdi

paliktu nepublicēti. Piemēram, Rainis nepabeigto darbu fragmentiem

uzrakstīja ievadkomentāru, kurā teikts: «Fragmenti no dažādiem ne-

pabeigtiem darbiem še sakopoti vienā nodaļā; uzņemti tikai lielāki

gabali, par mazākiem būs atsevišķs saraksts. Lielākā daļa fragmentu —

pieci — ir no drāmām, tiem tiek pievienots viens filmas teksts un vie-

nas episkas dzejas sākums» (šī sējuma 611. lpp.). Savukārt šajā Kopotu

rakstu izdevumā nepabeigto lugu fragmenti publicēti 14. sējumā, filmas

«Iz nāves bedrēm» fragments — 15. sējumā, bet «Odiseja maldu

ceļu» fragments — 5. sējumā. Līdz ar to minēto priekšvārdu nāktos

sadalīt sastāvdaļās, un to nav lietderīgi darīt. Citādā kārtojumā nekā

«Dzīvē un darbos» šajā izdevumā doti ari Raiņa literatūrkritiskie un

publicistiskie raksti, līdz ar to te vairs neiederas Raiņa rakstītie nodaļu

ievadkomentāri. Un beidzot, zinātniskajā izdevumā nav Aspazijas lugas

«Vaidelote» un dzejojuma «Saules meita» tulkojumu vācu valodā. Mi-

nētos darbus bija tulkojis Rainis un «Dzīvē un darbos» tiem uzrakstījis

īpašu priekšvārdu.

lepriekš teikto vērā ņemot, visi Raiņa rakstītie priekšvārdi kopotiem

rakstiem «Dzīve un darbi», kā arī priekšvārdi vai pēcvārdi dažu darbu

atkārtotiem izdevumiem te publicēti vienkopus un veido savdabīgu no-

daļu, kam ir patstāvīgas grāmatas vērtība un izcila literatūrzinātniska

nozīme. Te gūstam plašu ieskatu Raiņa daiļrades laboratorijā, rakstnieks

stāsta par savu lugu un dzejoļu krājumu tapšanu, raksturo ieceres un

daiba paņēmienus, pats izakcentē dažus nozīmīgus savu darbu motīvus.
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Šie priekšvārdi ir trāpīgs, kaut arī emocionāli subjektīvs paša Raiņa

estētisko pozīciju fiksējums.

Raiņa priekšvārdi, kopumā ņemot, dod skaidru un precīzu liecību ari

par viņa idejisko pārliecību vairākos būtiski svarīgos jautājumos, te

uzskatāmi varam izsekot Raiņa attieksmei pret patstāvīgas valsts izveidi.

Brīvās Latvijas jēdzienu Rainis saprata kā revolucionārs un sociālists.

1905. gadā Rainis bija kopā ar revolucionāriem-sociāldemokrātiem, ar

proletariātu cīņā par tautas pašnoteikšanās tiesībām. Priekšvārdā krā*

jumam «Jaunais spēks» Rainis 1925. gadā pārliecināti rakstīja: «Neva-

jadzētu aizmirst, ka šī prasība pēc brīvās Latvijas izteikta mūsu revo-

lūcijā 1905. un 1906. gadā un izteikta ne no pilsonības, bet pamatšķiras»

(skat. šī sēj. 527. lpp.). Rainis bija par patstāvīgas valsts izveidi un

par tās radošo spēku uzlūkoja proletariātu: «Dzeja griežas pie visas tau-

tas, bet sevišķi pie pamatšķiras, kā šo valsts neatkarības un brīvības

ideju nesējas» (skat. šī sēj. 563. lpp.). Taču par galveno Rainis atzina

sociālās atbrīvošanās cīņu pret carismu un kapitālismu, ar gala mērķi —

sociālismu. Viņš pasvītroja, ka stāv proletariāta, pamatšķiras pozīcijās

un domā par tās interesēm.

Patstāvīgas valsts ideju Rainis aktīvi izvirzīja pirmā pasaules kara

laikā. Kvēli mīlēdams dzimto zemi, dzejnieks sāpīgi pārdzīvoja tautas

postu ķeizariskās Vācijas karaspēka okupētajā Kurzemē, un lielā pat-

riota un internacionālista naids vērsās pret vācu militārismu. Rainis uz-

skatīja, ka viņa tautai draud iznīcības briesmas. Tajā laikā iesākta dra-

matiskā poēma «Daugava» (skat. šī izdevuma 12. sēj.), par ko Rainis

1920. gada 29. februāri dienasgrāmatā ierakstīja: «Kad reakcija bija

jau nospiedusi pie zemes Latviju un grieza viņai rīkli, es neizturēju un

izkliedzu «Daugavu» pret tautas izkaušanu.» Dzejnieks aizstāvēja domu,

ka tautai ir tiesības dibināt savu valsti, patstāvīgas Latvijas valsts eksis-

tenci Rainis toreiz iedomājās kā nacionālu autonomiju Krievijas ietva-

ros uz federatīva pamata. Skaidri savus uzskatus dzejnieks paudis 1918.

gada 22. oktobri māsai Dorai un P. Stučkām rakstītā vēstulē: «So brī-

vību tautu attīstībai es vienmēr esmu cerējis no sociālisma vai komu-

nisma .. Kur izšķiroša cīņa starp kapitālismu un sociālismu, es varu būt

tikai sociālisma pusē [..] Formula: brīva Latvija brīvā Krievijā ir so-

ciālistiska Latvija sociālistiskas Krievijas federācijā» (18164).

Tā Rainis saprata jēdzienu «brīvā Latvija», un dažviet tas sastopams

ari 1925. gadā rakstītajos priekšvārdos. Tepat līdzās skan vilšanās par

buržuāziskās Latvijas īstenību, jo Rainis bija ilgojies pēc patstāvīgas,

ne buržuāziskas Latvijas. Priekšvārdā krājumam «Tie, kas neaizmirst»

Rainis norādīja, ka nav piepildījies 1906. gadā sacerētajā dzejolī «Stiprā

paaudze» minētais vēlējums. Dzejolis veltīts aktīvajiem 1905. gada cīnī-

tājiem un beidzas ar domu, ka reiz ar cieņu pieminēs kritušos revolu-

cionārus. Priekšvārdā «Tiem, kas neaizmirst» Rainis atgādina: «.. bst —

mēs viņus aizmirsuši ij likumā, ij tikumā. Vai mēs tomēr neesam tie,
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Rainis atzina: «Vēlāk, kad pārbraucu mājās, es gan sāku vasaras

dziesmu, bet tā tika drīz aizsaldēta» (skat. šī sēj. 535. lpp.). Skarbā

kapitālisma realitāte Rainim lika teikt rūgtus vārdus: «.. kad mēs, trim-

dinieki, atgriezāmies Latvijā, mēs gribējām atrast brīvu Latviju, mēs

viņu neatradām» (DzD, 11. sēj., 536. lpp.).

Lasot interesanto Raiņa paša idejiski estētisko pozīciju fiksējumu —

viņa priekšvārdus, jāņem vērā, ka tie sacerēti īsā laika sprīdī — 1925.

gadā iznāca desmit Raiņa kopotu rakstu sējumu, vienlaikus nācās tos

plānot, kārtot, rakstīt priekšvārdus un lasīt korektūras. Labi saprotams,

ka, tik intensīvi strādājot, Rainim nebija iespējams sīki pārlūkot savu

plašo arhīvu un pārbaudīt visus ar darbu sacerēšanu saistītos faktus.

Norādes par konkrētiem datumiem, kad viņš pie attiecīgajiem daibiem

strādājis, liecina, ka Rainis, priekšvārdus rakstot, vēlreiz pārskatījis

savu rokrakstu saiņus, taču daudz ko viņš stāstījis tikai pēc atmiņas,

tāpēc priekšvārdos ir ari dažas sīkas neprecizitātes. Par tām atbilstoša-

jos komentāros aprādīts.

Priekšvārdus Rainis parakstīja, un «Dzīvē un darbos» viņa paraksts

katru reizi iespiests faksimilā; šai Kopotu rakstu izdevumā Raiņa pa-

raksts pēc priekšvārdiem nav dots. Dažviet priekšvārda publicējumā

«Dzīvē un darbos» ievietoti Raiņa grāmatu pirmizdevumu attēli. Tā kā

šai Kopotu rakstu izdevumā tie ievada katru Raiņa darbu publikāciju,

priekšvārdu nodaļā šīs ilustrācijas nav atkārtotas.

Sējuma pirmajās trīs nodaļās ievietotajiem rakstiem nepieciešamie

paskaidrojumi sniegti komentāros, Raiņa tekstā attiecīgās vietas īpaši

nenorādot, turpretim Raiņa priekšvārdos tiek dotas norādes uz komen-

tāriem, lai tādējādi pievērstu lasītāju uzmanību neprecizitātēm faktu

Izklāstā.
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KOMENTĀRI RAKSTIEM

VĒSTULE IZ PETRAPILS (7. lpp.)

Pirmpublicējums DL, 1886, 45. nr., 20. novembrī, ar iniciāli S.; datēts

ar 1886. g. 12. novembri.

Par raksta autoru Rainis atzīstams tādēļ, ka viņš vēstulē vecākiem

1886. g. 13. novembri stāstījis par jaunā laikraksta «Dienas Lapa» re-

daktora Friča Bergmaņa aicinājumu studentiem atbalstīt laikrakstu un

iesūtīt publicēšanai rakstus un informatīvus ziņojumus. Bez tam, «Vēs-

tules iz Petrapils» autors solījis drīzumā sniegt apskatu par Pēterburgas

Latviešu labdarības biedrības darbību. Rainis bija šīs biedrības loceklis,

1886. g. 7. februāri uzņemts par kandidātu un 1887. g. 3. martā par

biedru.

Šajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

VĒSTULE NO PETRAPILS (9. lpp.)

Pirmpublicējums DL, 1886, 75. nr., 27. decembri, ar parakstu Petra-

piliets; datēts ar 1886. g. 10. decembri.

Ar līdzīgu pseidonīmu ir publicēti vairāki raksti «Dienas Lapā»
1887. g. Tomēr ne visus rakstus, kas parakstīti ar šādu pseidonīmu, var

uzskatīt par Raiņa rakstiem. Vienā laikā šādu pseidonīmu «Dienas Lapā»

ir lietojuši vairāki autori, tāpēc Rainis kā autors uzlūkojams tikai tiem

rakstiem, kas sniedz informāciju par notikumiem, kuros viņš piedalījies.

Tā šajā rakstā autors izpildījis iepriekš sniegto solījumu un plaši infor-

mējis par Pēterburgas Latviešu labdarības biedrību.

Šajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

ĢEOGRĀFISKĀS BIEDRĪBAS PĒTĪJUMI PAR LEIŠIEM UN LATVIEŠIEM

(14. lpp.)

Pirmpublicējums DL, 1887, 65. nr., 23. martā, ar virsrakstu «Ķeiza-

riskās Ģeogrāfiskās biedrības pētījumi par leišiem un latviešiem» un
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parakstu Pēterpiliets. Saglabājies pirmpublicējuma noraksts svešā rok-

rakstā ar Raiņa izdarītiem labojumiem (123839 I—s).1 —5).

Sagatavojot kopotus rakstus «Dzīve un darbi», Rainis rakstījis: «Pē-

terpils studiju laikā bieži satikos ar docentu Eduardu Volteri, kurš la-

sīja par leišu valodu un pētīja dažādus etnogrāfiskus un valodnieciskus

jautājumus par leišiem un latviešiem. Drīz tiku par viņa cītīgu klau-

sītāju un līdzstrādnieku» (skat. šī sēj. 623. lpp.).

Šajā izdevumā iespiests pēc DzD, 9. sēj., 30.—33. lpp.

Rakstā minētās E. Vekensteta grāmatas nosaukums ir «Die Mythen,

Sagen und Legenden der Zamaiten (Litauer)». Heidelberg, 1883.

MAĢISTRA VOLTERA ZIŅOJUMS ĶEIZARISKĀS ĢEOGRĀFIJAS

BIEDRĪBAS ETNOGRĀFISKAS NODAĻAS SĒDĒ, 30. OKT. M. D.

(18. lpp.)

Pirmpublicējums DL, 1887, 251. nr., 2. novembrī, ar parakstu Pēter-

piliets; datēts ar «Pēterpilī nov. m. 1. d.». Saglabājies pirmpublicējuma

noraksts svešā rokrakstā ar Raiņa izdarītiem labojumiem (123842/1—4).

Šajā izdevumā iespiests pēc DzD, 9. sēj., 34.—37. lpp.

Novērsta kļūda — 19. lpp. 15., 16. rindā «Deinovo-Srdavija» labots

par «Deinovo-Sudavija».

Ķiriļica (kirilica) — senslāvu alfabēts, kas kļuvis par krievu alfabēta

pamatu.

E. VOLTERA PRIEKŠLASĪJUMS PAR LEIŠU LITERATŪRU (22. lpp.)

Pirmpublicējums DL, 1887, 276. nr., 1. decembri, ar parakstu Petra-

piliets. Saglabājies pirmpublicējuma noraksts svešā rokrakstā ar Raiņa

izdarītiem labojumiem (123841/1 —5).

Šajā izdevumā iespiests pēc DzD, 9. sēj., 38.—41. lpp.

Novērsta kļūda — 24. lpp. 35. rindā «1795.» labots par «1793.».

Rakstā pieminētais E. Voltera priekšlasījums par latviešu literatūru

tika nolasīts Filoloģiskās biedrības 1887. g. 1. maija sēdē sakarā ar

300 gadiem kopš pirmās grāmatas iznākšanas latviešu valodā. (Līdz

1911. g. uzskatīja, ka pirmā grāmata latviešu valodā ir luterāņu kat-

ķisms, kas izdots 1587. g.) E. Voltera priekšlasījums atreferēts rakstā

«Pētnieka domas par latviešu literatūru un rakstību» (DL, 1887, 114. nr.,

23. maijā). Atreferējumam pievienots iniciālis V. lespējams, ka raksta

autors ir toreizējais Pēterburgas universitātes filoloģijas students Jānis

Vidiņš.

Rakstā minētais lietuviešu bibliogrāfs Bartolomaitis faktiski saucās

Silvestrs Baltramaitis. Viņa sastādītā bibliogrāfija iznāca 1891. g. Krie-

vijas Ģeogrāfijas biedrības izdevumā.

K. Donelaiša poēmas «Gadalaiki» fragmenti latviešu valodā, K. Vat-

sona tulkojumā, publicēti nevis izdevumā «Magazin, herausgegeben von

der Lettisch-Literaerischen Gesellschaft», bet gan kalendārā «Veca un

jauna Laika grāmata» (1822, 1823).
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SIEVIETES PAR ĀRSTĒM ĀRZEMĒS (26. lpp.)

Pirmpublicējums DL, 1887, 209. nr., 14. septembrī, ar virsrakstu

«Sievietes par ārstiem ārzemēs», anonīmi. Saglabājies pirmpublicējuma
noraksts svešā rokrakstā ar Raiņa izdarītiem labojumiem (123951/1 —3),

Rainis «Dzīvē un darbos» piezīmē norāda, ka raksts radies

sakarā ar māsas Doras gatavošanos iestāties augstskolā. Faktiski

Dora iestājās universitātē tikai 1892. g. (Cīrihē, Šveicē). Krievijas

augstskolās sievietēm nebija tiesību studēt, tāpēc progresīvā prese ne-

mitējās atgādināt, ka sievietēm būtu jādod iespēja apgūt augstāko iz-

glītību un viņas var sekmīgi strādāt vairākās profesijās, it īpaši būt

ārstes un skolotājas.

Šajā izdevumā iespiests pēc DzD, 9. sēj., 27.—29. lpp.

ĪRIJA UN GLADSTONS (29. lpp.)

Pirmpublicējums DL, 1887, 230. nr., 8. oktobrī, anonīmi. Saglabājies

pirmpublicējuma noraksts svešā rokrakstā ar Raiņa izdarītiem laboju-

miem (124102/5—9).

Šajā izdevumā iespiests pēc DzD, 9. sēj., 42.—44. lpp.

LIKUMA PROJEKTS PAR STRĀDNIEKU

APDROŠINĀŠANU VĀCIJĀ (32. lpp.)

Pirmpublicējums DL, 1887, 268. nr., 21. novembri, anonīmi. Sagla-

bājies pirmpublicējuma noraksts svešā rokrakstā ar Raiņa izdarītiem la-

bojumiem (124102/I—4).

Šajā izdevumā iespiests pēc DzD, 9. sēj., 45.—47. lpp.

POLITISKĀS STRĀVAS UN LIELVALSTU BRUŅOŠANAS (35. lpp.)

Pirmpublicējums DL, 1888, 210. nr., 15. septembrī, anonīmi.

Meklējot savus rakstus «Dienas Lapā» kopotu rakstu «Dzīve un

darbi» sagatavošanas laikā, dzejnieks šo rakstu parakstījis.

Šajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

FRANCIJAS REPUBLIKA (38. lpp.)

Pirmpublicējums DL, 1888, 270. nr., 25. novembri, anonīmi.

Meklējot «Dienas Lapā» savus rakstus, Rainis šo rakstu ir parakstījis.

Saglabājies noraksts svešā rokrakstā (121134), bez Raiņa labojumiem,

jo acīmredzot viņš rediģējis tikai tos rakstus, kas tika publicēti «Dzīvē

un darbos».

Šajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

MAZIE DUNDURI (41. lpp.)

Pirmpublicējums DL, 1888, 106. nr., 10. maijā, anonīmi.

Šo nelielo informāciju par «Mazo Dunduru» iznākšanu Rainis ievie-
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tojis kopotu rakstu «Dzīve un darbi» 10. sējumā, 103. lpp., norādīdams,

ka stils ir līdzīgs citiem tā laika rakstiem. Dzejnieks gan tieši nav pa-

teicis, ka viņš pats būtu šī raksta autors, tomēr daži šī laikmeta pēt-

nieki (piemēram, Raiņa laikabiedrs P. Dauge) atzīst, ka to sarakstījis

pats Rainis. Gan raksta stils, gan saturs šo pieņēmumu apstiprina, tāpēc

ar visai augstu drošības pakāpi varam atzīt Raini par raksta autoru.

Sajā izdevumā iespiests pēc DzD, 10. sēj., 103. lpp.

LIELPILS PAGASTA VECĀKIE (42. lpp.)

Pirmpublicējums DL, 1888, 258. nr., 10. novembrī, un 259. nr., 11. no-

vembrī, anonīmi.

Vēlāk, atmiņās par Ādolfu Alunānu, Rainis rakstīja: «Jāatzīstas, ka

mans draugs Ādolfs bija ļoti nemierā ar recenziju; viņam tad arī netika

teikts, kas autors» (skat. šī sēj. 624. lpp.).

Šajā izdevumā iespiests pēc DzD, 9. sēj., 48.—54. lpp.

Novērsta kļūda — 43. lpp. 35. rindā «liela» labots par «laba».

Recenzijā minēts Ingas kunga (Laubes Indriķa) raksts «Kalendāru

plūdi» («Baltijas Vēstnesis», 1888, 251. nr., 2. novembrī), kurā teikts:

«Lai mūsu kritika neiznāktu par garu, tad esam izlaiduši paskaidroju-

mus un pierādījumus, uz kuriem mūsu spriedumi balstās; bet tamdēļ

nav jādomā, ka tie būtu bez vajadzīgā pabalsta, tikai pa gaisu sagrāb-

stīti.» Šādu kritiķa rīcību Rainis neatzīst par pieņemamu.

«Sūplatle» — Bavārijas kalniešu deja. Raksturīga sastāvdaļa Rīgas

Latviešu teātra repertuārā kopš 19. gs. 80. gadu beigām ir t. s. kalniešu

lugas, t. i., vācu un austriešu rakstnieku sacerējumi, kuros darbība no-

risinās Tirolē, Bavārijā v. c. kalnu apgabalos. Reklamējot šo izrāžu

teatrālos efektus, kādas izrādes sludinājumā teikts: «Otrā cēlienā Alpu

glečerus apgaismos vakara sārtumā — «Alpenglūhn»; kāzās taps dancots

Bavārijas «Schuhplattl» ..»

Rudins — L Turgeņeva tāda paša nosaukuma romāna galvenais va-

ronis.

Raiskis — I. Gončarova romāna «Krauja» galvenais varonis.

MUSU LUGAS (49. lpp.)

Pirmpublicējums DL, 1888, 274. nr., 30. novembrī, anonīmi.

Kārtojot kopotus rakstus «Dzīve un darbi» un skatot «Dienas Lapu»,

Rainis pie šī raksta pielicis svītriņu un jautātāju. Par šīs recenzijas

autoru Rainis uzlūkojams tāpēc, ka tur izteiktās atziņas par literatūras

tautiskumu gandrīz burtiski sasaucas ar «Mazajos Dunduros» publicēto

rakstu «Mūsu šāgada literatūras apskats», kur teikts: «Tautas dziesmu

pantiņi vien literatūru netaisa par tautisku, bet tas gars, kas tajos pan-

tiņos» (skat. šī izdevumā 7. sēj., 35. lpp.).

Šajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.
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«BALTIJAS VĒSTNESIS» (53. lpp.)

Pirmpublicējums DL, 1888, 267. nr„ 22. novembrī, anonīmi. Saglabā-

jies pirmpublicējuma noraksts svešā rokrakstā ar Raiņa rakstītu piezīmi,

ka rakstā minētā māsa ir nedēļas laikraksts «Balss» (124102/23),

So un rakstu «No laikrakstu apskata» Rainis «Dzīves un darbu»

9. sējumā apvienojis ar kopīgu virsrakstu «Druskas no polemikas».

Tajos gados laikraksti bieži savā starpā polemizēja. Šo polemisko rakstu

dziļākais pamats bija ideoloģisku strāvojumu pretišķības; tas it īpaši sa-

kāms par «Dienas -Lapu» un «Baltijas Vēstnesi». Protams, ne jau visās

polemikās izpaudās pretēji viedokļi sabiedriski nozīmīgos jautājumos,

dažreiz tās aprobežojās ar pretinieka «pieķeršanu» pie neprecīziem

izteicieniem, kas rada pārpratumus v. tml. Tāds raksturs ir arī šim ne-

lielajam rakstam «Baltijas Vēstnesis», kas noslēdz plašāku domu ap-

maiņu starp «Dienas Lapu» un «Baltijas Vēstnesi». Tā sākās ar «Dienas

Lapas» pirmā redaktora Friča Bergmaņa rakstu «Cien. lasītājiem» (DL,

1888, 239. nr., 19. oktobrī), kuru F. Bergmanis publicēja sakarā ar

aiziešanu no laikraksta redaktora amata. Minētajā rakstā, atskatoties uz

«Dienas Lapas» pastāvēšanas pirmajiem gadiem, F. Bergmanis atļāvies

pateikt, ka «Dienas Lapa» piespiedusi latviešu presi možāk darboties,lai

gan tūlīt arī piebildis, ka viņam kā redaktoram neklājoties spriest par

«Dienas Lapas» nopelniem. Šie F. Bergmaņa izteicieni kļuva par pamatu
vairākiem rakstiem «Baltijas Vēstnesī» un «Dienas Lapā». Kā polemikas

nobeigums no «Dienas Lapas» puses ir šis Raiņa raksts, kurā iepriekš

minētie F. Begmaņa izteicieni vēlreiz tiek aizstāvēti.

Šajā izdevumā iespiests pēc DzD, 9. sēj., 55. lpp.

MŪSU LAIKRAKSTI (54. lpp.)

Pirmpublicējums DL, 1889, 11. nr., 14. janvāri, anonīmi.

«Dzīves un darbu» 9. sējumā, 55. un 56. lpp., Rainis no šī raksta

ievietojis fragmentu, kuram devis nosaukumu «No laikrakstu apskata».

Šajā izdevumā publicēts viss raksts. Ka raksta autors ir Rainis, to

pierāda ari šāds fakts: vēršoties pret diletantiskajiem dzejoļiem, autors

atsaucies uz «Mazajos Dunduros» publicēto rakstu, kas acīmredzot ir

«Mūsu šāgada literatūras apskats». Tajā Rainis bija norādījis, ka pastāv

likums (kopš 1671. g.)r kurš brīdina no dzejošanas. Atsaukšanās uz šo

likumu, kas atrodams G. Budenbroka sastādītajā likumu krājumā, un uz

«Mazajiem Dunduriem» (skat. šī izdevuma 7. sēj., 37. un 310. lpp.)

pastiprina argumentāciju, ka minētā raksta autors ir Rainis.

Šajā izdevumā iespiests pēc DzD, 9. sēj., 55.—56. lpp., tur trūkstošā

raksta daļa — pēc pirmpublicējuma.

Raksta sākumā pieminēdams pilsētnieku, Rainis ir domājis «Mājas

Viesa» literārā pielikuma humora un satīras nodaļā publicēto dialogu
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«Rīdzinieks un Laucinieks», kur pilsētnieks izsaka rakstā minētos sprie-

dumus (MVp, 1889, 2. nr., 14. janvārī, 8. lpp.).

Mit Carmina herumblasen (vācu un latīņu vai.) — ar dzejoļiem pla-

tīties.

VĒSTULE NO VIĻŅAS (60. lpp.)

Pirmpublicējums DL, 1889, 189. nr., 22. augustā, ar parakstu Viļņiets.

E. Volters 80. gadu beigās organizēja lietuviešu etnogrāfisko un ar-

heoloģisko materiālu vākšanu Viļņas guberņas Lidas un Traku apriņķos.

Rainis rakstā «Senču aizvējā» atcerējies: «1889. gada sākumā ir vēl

«D. L-ā» dažs gabaliņš no laikrakstu apskata un varbūt vēl citi raksti,

kuru piederību nevar noteikt, bet tad iestājos 10. februārī Viļņas ap-

gabala tiesā par tiesamatkandidātu un sekretāru, un «Dienas Lapa*»

varu tik sūtīt vienu otru korespondenci (kā, piem., vēstuli par etnogrē-

fiskiem darbiem) vai ievadrakstu, kurus ari tagad nevaru vairs uz-

rādīt» (skat. šī sēj. 624. lpp.).

Šajā izdevumā iespiests pēc DzD, 9. sēj., 57.—60. lpp.

Ārzemju ziņas (64. lpp.)

Pirmpublicējums laikrakstā «Tēvija», 1891, 18. nr., 1. maijā, 19. nr.,

8. maijā, 22. nr., 29. maijā, un 23. nr., 5. jūnijā. Sastādot kopotus rak-

stus «Dzīve un darbi», dzejnieks ievietojis daļu rakstu, kas publicēti

Jelgavas laikraksta «Tēvija» ārzemju ziņu nodaļā. Kā zināms, 1891. g.

Rainis dzīvoja Jelgavā un bija advokāta Andreja Stērstes palīgs. Viņš

tika iesaistīts arī Jelgavas latviešu inteliģences sabiedriskajā dzīvē. Sis

inteliģences vienotājs bija A. Stērste, un tajā noteicošie bija tautiski

konservatīvi centieni.

Lai gan jaunais advokāta palīgs īsti neiekļāvās šajā vidē, viņš vēl

arī radikāli nenostājās pret to, tāpēc saprotams, kā bija iespējama šād«*

veida iesaistīšanās darbā konservatīvajā laikrakstā. Dažu rakstu ievie-

tošanu «Dzīves un darbu» 9. sējumā dzejnieks motivējis šādiem vārdiem:

«Kā piemērs toreizējai žurnālistikai un manai intresei par ārzemju jau-

tājumiem uzņemtas še pāris lappuses» (skat. šī sēj. 625. lpp.).

Salīdzinot «Dzīves un darbu» 9. sējumā publicētos rakstus ar pirm-

publicējumu «Tēvijā», redzams, ka Raiņa rīcībā nav bijis visu attiecīgo

avīzes numuru, tāpēc viņš, kopotus rakstus sagatavojot, varēja pārlūkot

tikai daļu savu rakstu. No šīs daļas viņš atlasīja tos, kurus atzina par

raksturīgākajiem.

Sajā izdevumā iespiests pēc DzD, 9. sēj., 63.—73. lpp.

Novērsta kļūda — 68. lpp. 8. rindā «personuluniju» labots par «perso-

nālūniju».

Triju valstu sabiedrība — Vācijas, Austroungārijas un Itālijas 1882. g.

noslēgtā militārā Trejsavienība.
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CIENĪJAMIEM LASĪTĀJIEM (76. lpp.)

Pirmpublicējums DL, 1891, 284. nr., 17. decembri, anonīmi, kā ievad-

raksts, Rainim uzņemoties laikraksta atbildīgā redaktora pienākumus.

Sajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

PAR SPIRGTO GARU UN PĀREJAS LAIKMETU (78. lpp.)

Pirmpublicējums DL, 1894, 176. nr., 8. augustā, ar virsrakstu «Svētki

Zaļeniekos», anonīmi. Faktiski šajā rakstā ir atreferēta Raiņa runa

Zaļeniekos 31. jūlijā. Raksts sākas ar vārdiem: «Atkal pēc mūzikas

pildīta starpbrīža runāja «Dienas Lapas» redaktors J. Pliekšāns apmē-

ram šādi..» Tālāk seko Raiņa runas teksts.

Informācija par svētkiem Zaļeniekos sniegta: DL, 1894, 171. nr.,

2. augustā, 173. nr., 4. augustā, 176. nr., 8. augustā, un 177. nr., 9.

augustā. Sājos rakstos stāstīts par Zaļenieku krājaizdevu kases un Pār-

tikas biedrības celtā biedrības nama atklāšanu. Rakstos informēts pai

atklāšanas sarīkojumu un teiktajām runām. Runu vidū ar savu saturu

stipri atšķirīga Ir Raiņa runa, jo «Dienas Lapas» redaktors uzsvēris

jauno, laikmeta prasībām atbilstošo ideju arvien straujāku izplatīšanos,

turpretī citi runātāji cildinājuši galvenokārt vienprātību, kas nesusi

augļus — staltu biedrības namu.

Rainis vēlāk, kārtodams kopotus rakstus «Dzīve un darbi», minējis,

ka šo rakstu autors ir viņa draugs — jaunstrāvnieks J. Kovaļevskis.

Rakstos sniegtajā informācijā reizēm pavīd ironiska attieksme pret

šķiru kopīgajām interesēm, kuras atgādinājuši gandrīz visi runātāji

(izņemot Raini). Vairāki aizrunājušies tiktāl, ka aicinājuši sadarboties

mazgruntniekus (latviešu zemniekus) un lielgruntniekus (vācu muiž-

niekus).

Šajos svētkos aktīvi piedalījusies ari Aspazija — sarakstījusi un

nolasījusi svētku prologu. Informatīvajā rakstā starp rindiņām lasāms,

ka It kā būtu bijis domāts arī par kādas Aspazijas lugas uzvešanu, bet

galu galā svētku rīkotāji palikuši pie Ā. Alunāna «Kas tie tādi, kas

dziedāja».

Šajā izdevumā iespiests pēc DzD, 9. sēj., 351.—352. lpp.

PRO DOMO SUA [PAR SAVU MĀJU] (80. lpp.)

Pirmpublicējums DL, 1894, 282. nr., 16. decembri.

Raksts publicēts sakarā ar laikraksta lapu formāta palielināšanu, kā

arī nodaļu pārkārtojumu, kas paredzēta, sākot ar 1895. g. Raksta pro-

grammatiskā satura dēļ domājams, ka to rakstījis redaktors — Rainis.

Šajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

lESPAIDI UN ATMINAS NO BERLĪNES (83. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 9. sēj., 91.—98. lpp. Saglabājies tīrraksts

(124824), kas datēts ar «Berlīnē, 1896. gada nov.».
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Rainis un Aspazija ieradās Berlīnē 1896. g. 19. novembri; tad tūlīt

arī tapis šis raksts, kurā pavisam īsi pieminēti (pretēji toreiz presē

izplatītajiem sīksīkiem ceļojuma aprakstiem) ceļā gūtie iespaidi, plašāk

aplūkoti pirmie priekšstati par Berlīni.

Pats dzejnieks norādījis, ka šie raksti — «lespaidi un atmiņas no

Berlīnes» un «Vēstules no Berlīnes» —- tapuši 1896. g. novembrī un

decembrī un 1897. g. janvāri un februārī; to apstiprina ari tīrraksta

un publicējuma datējumi. Abi šie raksti, kurus Rainis pats atzist par

publicistiskiem ar noslieci uz «esejistikas pusi» (skat. šī sēj. 628. lpp.),

domājams, paredzēti publicēšanai «Mājas Viesī», tomēr tur ievietotas

tikai «Vēstules iz Berlīnes».

Sagatavojot rakstu publicēšanai «Dzīvē un darbos», Rainis rokrak-

stam pievienojis piezīmi, ka «ziņkārīgais ceļotājs» ir vēlākais ķeizars

Nikolajs 11, vai, pareizāk, Nikolajs pēdējais. Galīgajā redakcijā šī pie-

zīme ietilpināta Raiņa priekšvārdā. Turpat arī dzejnieks paskaidro, ka

Alnpekes Dīriķis ir t. s. Rīmju hronikas autors Dīdrihs fon Alnpeke

(skat. šī sēj. 629., 630. lpp.).

Šajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

Novērsta kļūda — 83. lpp. 30. rindā «savējādu» labots par «gai-

sējādu», 89. lpp. 33.—35. rindā atjaunots izlaistais teikums «Tas atgā-

dina bakalaureja vārdus «Faustā», ka vācietis melojot, ja esot pieklā-

jīgs.».

Standard of life (angļu vai.) — dzīves līmenis.

VĒSTULES NO BERLĪNES (91. lpp.)

Pirmpublicējums MVp, 1897, 1. nr„ l. janvārī, 8. nr., 19. februāri,

un 10. nr., 5. martā, ar virsrakstu «Vēstules iz Berlīnes» un iniciāli

R. Saglabājies avīzes teksta izgriezums ar Raiņa izdarītiem labojumiem

(23111/I—9).

Raksts ieturēts vēstuļu formā, un katrai vēstulei pievienotais datums

ļauj secināt raksta tapšanas laiku. Pirmā vēstule sarakstīta 1896. g.

28. decembri, otrā — 1897. g. 31. janvāri, trešā (pēdējā) — 1897. g.

8. februāri. No Berlīnes Rainis un Aspazija atgriezās neparedzēti ātri, jo

saņēma telegrammu, ka 1897. g. 28. janvāri (v. st.) mirusi dzejnieka

māsa Līze. Bēres notika Jelgavā 1897. g. 9. februāri (v. st.), tajās pie-

dalījās Rainis un Aspazija. Acīmredzot «Mājas Viesa» literārajā pie-

likumā publicēto vēstuļu datējumu Rainis sniedzis jaunajā stilā, ko

lietoja Rietumeiropā.

Šajā izdevumā iespiests pēc DzD, 9. sēj., 99.—116. lpp.

Novērstas kļūdas — 94. lpp. 13. rindā «lejā» labots par «mājā» un

17. rindā «ātri» labots par «ārā», 99. lpp. 4. rindā «tik» labots par

«ļoti», 101. lpp. 14. rindā «ziemeļos» labots par «zaļumos».

«Erlkonig», «Heidenrāslein», «Konig von Thule» (vācu vai.) — «Meža

ķēniņš», «Erkšķrozīte», «Tules karalis» — F. Šūberta dziesmas ai

J. V. Gētes dzeju.
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CIŅA AP JAUNO LATVIEŠU VALODU (109. lpp.)

Tādu virsrakstu Rainis licis rakstu kopai, kas ievietota «Dzīves un

darbu» 9. sējumā. Tajā ietilpst raksti, kas radušies 1897., 1898. un

1899. g., aizstāvoties pret Gētes «Fausta» tulkojuma kritiķiem.

Ne gluži visus polemiskos rakstus, kas tolaik radās sakarā ar «Fausta»

atdzejojumu, Rainis ievietoja «Dzīvē un darbos». Ārpusē palicis ari

plašs polemisks raksts «Vēlreiz Gētes «Fausts» un «Baltijas Vēstnesis»»

(MVp, 1897, 28. nr., 9. jūlijā, 402.—448. lpp.). Domājams, ka dzejnieks
«Dzīvē un darbos» ievietoja tikai tos rakstus, kuru tapšanā, pats ir

piedalījies.

GĒTES «FAUSTS» UN «BALTIJAS VĒSTNESIS» (109. lpp.)

Pirmpublicējums MVp, 1897, 22. nr., 28. maijā, 344.—-352. lpp. Sa-

gatavojot rakstu publicēšanai «Dzīvē un darbos», Rainis tekstu labojis

un nedaudz īsinājis.

«Baltijas Vēstnesī», 1897, 94. nr., 26. aprīlī, nodaļā «Grāmatu galds»

bija publicēts J. Pd. (J. Pērkondēls, īstā vāfdā J. Dravnieks) apskats

par žurnāla «Mājas Viesa Mēnešraksts» 4. numuru. Apskata autors

pievērsies ari «Fausta» atdzejojumam, minējis piemērus, gan tikai no

tā teksta, kas publicēts žurnāla 4. numurā, un sniedzis arī tulkojuma

novērtējumu kopumā, atzīdams, ka tulkojums nav izdevies tāds, kā to

pēc mēnešraksta redakcijas solījuma varējis gaidīt. (Par polemiku skat

arī «Fausta» komentāros šī izdevuma 16. sēj.) Atsaucoties uz J. Drav-

nieka pārmetumiem par «Fausta» atdzejojuma valodu, Rainis sniedzis

īsu paskaidrojumu (MVM, 1897, 5. nr., 336. lpp.):

«Lai attēlotu visus valodas smalkumus un poētiskās nokrāsas

«Faustā», mēs bijām spiesti lietot ari mazāk pazīstamus, bet dzejiskus,
latviskus vārdus (piem., «dzesna dzešas» — rīta blāzma izplešas,

«birga» — tvaiks, «blāvs» — sārts, «grandīt» — dārdēt utt.), mēs to

esam smēluši iz klajā iznākušām vārdnīcām, nodrukātiem vārdu krā-

jumiem, vecām grāmatām un arī iz pašu un citu uzzīmējumiem iz tau-

tas mutes.»

Tad seko šis plašākais raksts, kura līdzautors bijis ari «Mājas Viesa

Mēnešraksta» redaktors P. Zālīte. Par šī raksta tapšanu Rainis «Dzīvē

un darbos» norādījis, ka raksta iesākums un beigu daļa nāk no P. Zā-

lītes, bet dzejnieks pats sarakstījis vidusdaļu un nobeigumu (skat. šī

sēj. 633. lpp.).

Sajā izdevumā iespiests pēc DzD, 9. sēj., 195.—204. lpp.

«BALTIJAS VĒSTNEŠA» JAUNĀKĀ INDIĀNIEŠU KARA DEJA

(119. lpp.)

Pirmpublicējums MV, 1898, 25. nr., 17. jūnijā, 27. nr., 1. jūlijā,

28. nr., 8. jūlijā, un 29. nr., 15. jūlijā. Sagatavojot rakstu publicēšanai

«Dzīvē un darbos», Rainis tekstu labojis un īsinājis, kā ari pievienojis
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rokrakstā palikušās lapas, kas saglabājušās (23265/1—2). Tādējādi pa-

matteksts ir plašāks par pirmpublicējumu.

«Mājas Viesī» publicētie raksti ir vērsti pret «Baltijas Vēstnesī»

ievietoto rakstu sēriju par valodu, «Baltijas Vēstnesis» to sāka publicēt

1898. g. 98. nr„ 2. maijā, ar šādu redakcijas piezīmi: «Te uzsākam

pasniegt rakstu virkni, kuru sacerētājs ir viens no mūsu visievēroja-

mākiem valodniekiem.» (Pirmais raksts publicēts ar virsrakstu «Par

valodas pareizību», turpmākajiem virsraksts «Valodas pareizības vir-

zieni». Šie raksti turpinājās līdz 3. jūnijam.) Kā polemikas gaitā atklā-

jās, rakstu autors ir valodnieks Kārlis Mīlenbahs.

K. Mīlenbahs, publicējot teorētiskos rakstus par literārās valodas

attīstības problēmām, savu domu pamatošanai bija izraudzījies arī,

viņaprāt, negatīvus piemērus no latviešu preses un daiļliteratūras.

Vairākos rakstos daudz uzmanības veltīts arī «Fausta» latviskojumam,

piemēram, «Baltijas Vēstneša» 117. nr., 28. maijā, 120. nr., 1. jūnijā,

122. nr., 3. jūnijā, tāpēc arī šie laikraksta numuri polemiskajā pret-

rakstā allaž tiek pieminēti. Daļa no K. Mīlenbaha izvēlētajiem piemē-

riem ir tādi, kas no valodas skaidrības un normu viedokļa patiešām

nepieder pie tulkotāja veiksmīgākajiem atradumiem, tomēr izdarītie

secinājumi par atdzejojumu kopumā ir nepamatoti un stipri ierobežo

dzejas valodu ar sastingušām normām.

Polemika atspoguļo tā laika latviešu literārās valodas veidošanas

procesa aktualitāti un problēmas literārās valodas normalizācijas prin-

cipu izvirzīšanā un realizācijā.

Sajā izdevumā iespiests pēc DzD, 9. sēj., 205.—226. lpp.

Raksta sākumā pieminētā Ā. Alunāna jubileja ir viņa divdesmit

piecu darba gadu atcere.

Rakstā vairākkārt tiek minētas divas vārdnīcas —

1. G. F. Stendera vārdnīca — «Entvvurf eines Lettischen Lexici,

darinn ailes nach den Stammwortern aufzuschlagen, nebst einer Samm-

lung Lettischer Sprūchw6rter und einigen Rātzeln»
— ir pievienota gra-

matikas izdevumam «Neue vollstāndigere Lettische Grammatik, nebst

einem hinlanglichen Lexicos, wie auch einigen Gedichten Friedrich

Stender». Braunschweig, 1761.

1789. g. Jelgavā iznāca G. F. Stendera sarakstītais «Lettisches Lexi-

kon», kurā ietilpst latviski-vāciska un vāciski-latviska vārdnīca.

2. K. Ulmaņa vārdnīca — «Deutsches VVorterbuch von Bischof

Dr. Cari Christian Ulmann».Riga, 1872.

CIŅA PRET «FAUSTA» LATVISKO TULKOJUMU (140. lpp.)

Pirmpublicējums MV, 1899, 6. nr., 10. februārī. Sagatavojot rakstu

publicēšanai «Dzīvē un darbos», Rainis tekstu labojis un nedaudz īsi-

nājis.

Sajā izdevumā iespiests pēc DzD, 9. sēj., 227,—234. lpp.
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Novērsta kļūda — 147. lpp. 3. rindā «nepareizu» labots par «pa-

reizu».

Rakstā vairākkārt pieminētas divas grāmatas — «Die lettische

Sprache, nach ihren Lauten und Formen erklarend und vergleichend

dargestellt von A. Bielenstein», Bd. I—2. Berlin, 1863—1864, un Buett-

ner G. F. «Latviešu ļaužu dziesmas un ziņģes. Latviešu tautai un

viņas draugiem sagādātas no Latviešu draugu biedrības». Jelgava,

1844. (Magazin, herausgegeben von der Lettisch-Literaerischen Gesell-

schaft. Bd. 8.)

Rakstā citētos vārdus «latviešu Heine bez Heines kļūdām» K. Mī-

lenbahs savā laikā ir teicis par Pavasaru Jāni.

Polemikā Rainis vairākkārt pieminējis pret Aspaziju vērstas brošū-

ras. Acīmredzot te domātas J. Kreicberga anonīmi publicētās «Aspazija

un mūsu kritika», L Liepāja, 1896., 11. Liepāja, 1897.

PIEMĒRS SAIMNIECISKAI ATTĪSTĪBAS GAITAI (149. lpp.)

Pirmpublicējums MV, 1898, 35. nr., 26. augustā, ar iniciāli R. No

P. Zālītes vēstules Rainim (1898. g. 15. septembrī) uzzinām, ka «Mā-

jas Viesī» publicēts Raiņa raksts par Somiju.

Šajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

PAR STRĀDNIEKU AIZSARDZĪBAS LIKUMU DOŠANU KRIEVIJĀ

(156. lpp.)

Pirmpublicējums MVM, 1899, 2. nr., 158.—159. lpp., ar iniciāli

R. Rainis šajā rakstā recenzē Leipcigā vācu valodā izdoto J. Rozenberga

grāmatu.

Šajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

VĒSTULES NO LATVIETIJAS PAR LATVIEŠIEM (159. lpp.)

Pirmpublicējums krājumā «Literārais mantojums», 1. sēj. R., 1957,

173.—179. lpp., krievu valodā ar virsrakstu «Письма из Латышии

о латышах». Saglabājies tīrraksts krievu valodā (23140/1 —18).

Par raksta rašanos, publicēšanu v. tml. jautājumiem trūkst tuvāku

ziņu. Pēc satura spriežot, tas radies 1897. g. Domājams, ka bijuši iece-

rēti vairāki raksti ar kopīgu virsrakstu, par paredzēto turpinājumu

liecina arī raksta beigu piezīme, ka turpinājums sekos. lespējams, ka

raksti domāti kādam krievu izdevumam. Tā 1898. g. 2. oktobri P. Stučka

vēstulē Rainim izklāstījis plānu rakstu krājumam krievu valodā par Lat-

viju un uzaicinājis Raini piedalīties šīs ieceres realizēšanā. Sakarā ar

P. Stučkas izsūtīšanu uz Vjatkas guberņu krājums tomēr netika saga-

tavots (skat.: Stučka P. Rakstu izlase, 1. sēj. R., 1976, 503. lpp.).

Šajā izdevumā iespiests tīrraksta tulkojums.
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KĀDI JAUNI PRIEKŠLIKUMI APDROŠINĀŠANAS JAUTĀJUMA

(166. lpp.)

Pirmpublicējums DL, 1900, 42. nr.( 21. februārī, ar iniciāli R. No

Raiņa un Aspazijas sarakstes uzzinām, ka Rainis strādājis pie šāda

raksta.

Šajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

KULTŪRVĒSTURISKI SKATI IZ ZEMJU DZĪVES (172. lpp.)

Pirmpublicējums MVM, 1900, 5. nr., 336.—542. Ipp„ ar pseidonīmu

Jasietis. Raksts palicis nepabeigts. Šajā izdevumā iespiests pēc DzD,

9. sēj., 169.—180. lpp.

Novērsta kļūda — 182. lpp. 30.—34. rindā «9. un vēl 10. gadu sim-

tenī zemes noma» labots par «9. un vēl 10. gadu simtenī maksas un

nodevas kungiem pēc sava augstuma bija līdzīgas nomas naudai par

zemi. Bet šis uzskats uz nodevām vēlākā laikā pilnīgi izzūd. Pat jau

9., bet sevišķi 10. un 11. gadu simtenī zemes noma».

177. lpp. parindē minētās grāmatas nosaukums faktiski ir «Ge-

schichte der Markenverfassung m Deutschland».

ALEKSANDRS PUŠKINS (184. lpp.)

Pirmpublicējums MVM, 1898, 3. nr„ 161.—166. lpp., 6. nr„ 460.—

465. lpp., un 7. nr., 524.—529. lpp., ar virsrakstu «Aleksandrs Sergeje-

vičs Puškins» un kriptonīmu X. Saglabājies žurnāla teksta izgriezums

ar Raiņa izdarītiem labojumiem (120987/1 —2).

Raksts publicēts, gatavojoties A. Puškina simtajai dzimšanas dienai

(1899). Tajā pašā laikā publicēta arī A. Puškina drāma «Boriss Godu-

novs» Raiņa tulkojumā (MVM, 1898, 3., 4. un 5. nr.). Kā zināms, Rainis

šo Puškina darbu bija pārtulkojis jau ģimnāzijas laikā.

Sajā izdevumā iespiests pēc DzD, 9. sēj., 117.—124., 126.—142. lpp.

Novērstas kļūdas — 186. lpp. 21., 22. rindā «senām dienām» labots

par «senām slavenām dienām», 187. lpp. 13. rindā «rakstu» labots рат

«rakstītu» un 41. rindā «augstām» labots par «augstākām», 193. lpp.

16. rindā «ļaunām» labots par «jaunām», 195. lpp. 16. rindā «nezina»

labots par «nicina», 200. lpp. 12. rindā «un» labots par «ne».

Rakstā pieminētā Juzova uzvārds bija Inzovs. *

FRANCIJAS JAUNĀKA LITERATŪRA (211. lpp.)

Pirmpublicējums MV, 1898, 49. nr., 2. decembrī, 50. nr., 9. decembri,

pēdējās nodaļas — DzD, 9. sēj., 152.—155. lpp. «Mājas Viesī» publicē-

tajām nodaļām pievienots iniciālis R. Saglabājies laikraksta izgriezums

ar Raiņa izdarītiem labojumiem un pēdējās nodaļas rokraksts

(22834/I—s).
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Par raksta tapšanas apstākļiem pats Rainis norādījis, ka tas rakstīts

Pleskavā ļoti grūtā laikā, jo dzejnieks visu gadu slimojis un vēl nācies

aizstāvēties pret «Fausta» tulkojuma apkarotājiem. Lai gan saglabājies

raksta pēdējās nodaļas rokraksts, kas apcerējumam pievienots «Dzīves

un darbu» publicējumā, tomēr ari tādā veidā Rainis rakstu atzinis par

nepabeigtu.

Šajā izdevumā iespiests pēc DzD, 9. sēj., 143.—155. lpp.

Novērstas kļūdas — 220. lpp. 39. rindā «glābēju — mūziku» labots

par «glābēju — mužiku», 221. lpp. 13. rindā «arī» labots par «ar*.

FŪRMANIS HENŠELIS (225. lpp.)

Pirmpublicējums MVp, 1899, 1. nr., 6. janvārī, 3. nr., 20. janvāri,

4. nr., 27. janvārī, ar iniciāli R.

Apcerējums tapis Pleskavas periodā, kad Rainis nopietni domājis par

pievēršanos literāru eseju rakstīšanai. Tiešais pamudinājums raksta sa-

cerēšanai gan laikam bijis tas, ka G. Hauptmaņa luga guvusi tik lielu

popularitāti ne vien vācu, bet arī citzemju sabiedribā.

Sajā izdevumā iespiests pēc DzD, 9. sēj., 156.—168. lpp.

Novērstas kļūdas — 235. lpp. 29. rindā «kārcot» labots par «krācot»,

236. lpp. 4. rindā «esus» labots par «esam».

FRANČU PIRMAIS NOVELISTS (238. lpp.)

Pirmpublicējums krājumā «Literārais mantojums», 1. sēj. R.
f 1957,

157.—158. lpp. Saglabājies tīrraksts (23042/16—17).

Raksts radies sakarā ar G. Mopasāna noveles «Ārprātīgais tiesnesis»

paredzēto publicēšanu, tomēr tolaik novele nav publicēta.

Šajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

Rakstā minētais Mopasāna romāns ir «Pjērs un 2ans», kas ar virs-

rakstu «Divi brāļi» publicēts «Dienas Lapā», 1893, 226.—246. nr., 6.—

29. oktobrī.

Raksta beigās pieminētā lielā prāva, domājams, ir vairākkārtējie

tiesas procesi, kuros franču armijas virsnieku A. Dreifusu tiesāja par

valsts nodevību, līdz beidzot attaisnoja. Šī prāva saviļņoja ne vien

franču sabiedrību, bet visu pasauli. Vislielāko sabiedribas ievērību tā

guva 1898. un 1899. g., kad A. Dreifusu dedzīgi aizstāvēja rakstnieks

Emils Zolā. hķ> tā ari secināms, ka Raiņa raksts tapis vai nu 1898., vai

1899. g.

IEVADAM (240. lpp.)

Pirmpublicējums MVM, 1899, 10. nr., 725.-726. lpp.

Raksts radies sakarā ar austriešu rakstnieka R. Hamerlinga poēmas

«Amors un Psihe» tulkojuma publicēšanu «Mājas Viesa Mēnešrakstā»,

1899, 10.—12. nr. Rainis par tulkošanu stāstījis Aspazijai vēstulēs.

1899. g. 6. augusta vēstulē Rainis ziņojis, ka tulko «Amora un Psihes»
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pirmo dziedājumu. Vēstulē Aspazijai 1899. g. 16. augustā Rainis izsa-

cījis vēlēšanos uzrakstīt «Amora un Psihes» tulkojumam ievadu

I—2 lpp., tāpēc lūdzis atsūtīt Brokhauza konversācijas vārdnīcu, iai

iegūtu vajadzīgās biogrāfiskās ziņas. 1899. g. 7. oktobrī vēstulē Aspazi-

jai Rainis jautājis, vai viņa ir uzrakstījusi ievadu R. Hamerlinga poēmas

tulkojumam. Aspazija vēstulē 1899. g. 30. oktobrī Rainim ziņojusi, ka

ievads «Amora un Psihes» tulkojumam ir papildināts un jau publicēts

«Mājas Viesa Mēnešrakstā». No šīs sarakstes secināms, ka faktiski

R. Hamerlinga poēmas tulkojuma ievada autori ir Rainis un Aspazija.

Šajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

HENRIKS SENKJEVIČS (244. lpp.)

Pirmpublicējums DL, 1899, 12. nr., 16. janvārī, anonīmi.

Raksts radies sakarā ar H. Senkeviča romāna «Kurp ej i?» («Quo

vadis?») publicēšanu «Dienas Lapā». Romāna pirmo daļu latviski tulkojis

Rainis, tālākās — Aspazija, tomēr «Dienas Lapā» kā tulkotāja minēta

vienīgi Aspazija.

Šajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

PAR POLU JAUNLAIKU ROMĀNISTIEM (246. lpp.)

Pirmpublicējums DL, 1899, 36. nr., 13. februāri, un 37. nr., 15. feb-

ruārī, anonīmi. Rainis vēstulē Aspazijai 1899. g. 22. janvārī rakstījis,

ka sūtīšot avīzei ievadrakstu par poļu jaunlaiku romānistiem.

Šajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

PAR E. VOLTERA ETNOGRĀFISKIEM RAKSTIEM (254. lpp.)

Pirmpublicējums DL, 1899, 69. nr„ 25. martā, ar parakstu J. Rainis.

Pēc raksta publicēšanas Rainis attiecīgo «Dienas Lapas» numuru no-

sūtīja E. Volteram. Pavadvēstulē (1899. g. 4. maijā, skat. šī izdevuma

20. sēj.) dzejnieks atvainojās, ka rakstā iespējamas kļūdas, jo Pleskavā,
kur Rainis tolaik atradās izsūtījumā, viņam neesot bijušas pieejamas

precīzas ziņas, bet nācies rakstīt pēc atmiņas.

Šajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

Novērstas kļūdas — 254. lpp. 11. rindā «Zaubenvesens» labots par

«Hexenwesens» un 255. lpp. 42. rindā «1795. gadā» labots par «1595.

gadā».

IFIĢENIJA TAURIDĀ (258. lpp.)

Pirmpublicējums MVM, 1899, 1. nr., 2.—3. lpp., ar iniciāli R.

levads uzrakstīts sakarā ar J. V. Gētes lugas «Ifiģenija Tauridā»

publicēšanu «Mājas Viesa Mēnešrakstā». Kā tulkotāji minēti Aspazija

un Rainis, lai gan faktiski tulkojumu paveicis galvenokārt Rainis.

Šajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.
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DZIESMA PAR ĒRGLI (260. lpp.)

Pirmpublicējums «Saimnieču un zelteņu kalendārā 1900. gadam»,

1899, 46.—47. lpp., sakarā ar Raiņa tulkotās M. Gorkija poēmas

«Dziesma par ērgli» publicēšanu.

Vēstulē Aspazijai 1899. g. 23. augustā Rainis solījis «Saimnieču un

zelteņu kalendāram» atdzejot M. Gorkija «Dziesmu par ērgli». Pēc tul-

kojuma pabeigšanas Rainis uzrakstījis pēcvārdu, lai iepazīstinātu lasītā-

jus ar M. Gorkija svarīgākajiem biogrāfiskajiem datiem un īsi rakstu-

rotu viņa literāro darbību. 1899. g. 30. oktobrī Aspazija Rainim vēstulē

ziņojusi, ka ir saņēmusi M. Gorkija biogrāfiju, kas tiks publicēta kopā

ar «Dziesmas par ērgli» tulkojumu.

Sajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

Novērsta kļūda — 263. lpp. 5. rindā «Imurijs» labots par «Smurijs».

Patiesībā M. Gorkijs ir dzimis 1868. g.

SKATI IZ ČIGĀNU DZĪVES (264. lpp.)

Pirmpublicējums MVM, 1901, 5. nr., 328.—329. lpp., ar iniciāli R.

Raksts radies sakarā ar franču rakstnieka H. Miržē romāna «Scenes

dc la vie dc Boheme» tulkojumu latviešu valodā, kas ar virsrakstu

«Skati iz čigānu dzīves» publicēts «Mājas Viesa Mēnešrakstā», 1901,

5.—12. nr. Vēstulēs, kas rakstītas Aspazijai 1901. g., Rainis vairākkārt

pieminējis, ka strādā pie šī darba tulkojuma, kā ari rakstījis, kad izsūtīs

paveikto daļu. Tāpat viņš ziņojis par ievada rakstīšanu.

Šajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

IZ GETES JAUNĀM DIENAM (267. lpp.)

Pirmpublicējums MVM, 1901, 9. nr., 673.—677. lpp., un 10. nr„

731.—733. lpp., ar apakšvirsrakstu «Literārs apskats no J. Raiņa». Sa-

glabājies «Mājas Viesa Mēnešraksta» 9. numura teksta izgriezums un

10. numura teksta noraksts svešā rokrakstā ar Raiņa izdarītiem laboju-

miem (22971).

Sagatavojot kopotu rakstu «Dzīve un darbi» 9. sējumu, Rainis pirm-

publicējuma tekstu labojis un pievienojis tam īsas piezīmes par raksta

tapšanu. Piezīmes rakstītas uz žurnāla lapas, kurā sākas apskata

publicējums. Galīgajā redakcijā šīs Raiņa piezīmes ietilpinātas priekš-

vārdā «Jaunā atstrāva» (skat. šī sēj. 631. lpp.).

Sajā izdevumā iespiests pēc DzD, 9. sēj., 181.—194. lpp.

Rainis apskatu nobeidzis ar citātu no Fridriha Engelsa raksta «Vācu

sociālisms dzejoļos un prozā» otrās daļas, kurā F. Engelss vēršas pret

vācu sīkburžuāziskā kritiķa Kārļa Grīna darbā «Goethe vom mensch-

Hchen Standpunkte» («Par Gēti no cilvēciskā viedokļa») sniegto Gētes

vērtējumu. Rainis gan kā citāta autoru minējis Kārli Marksu, jo tikai

vēlāk noskaidrojās, ka šī raksta autors ir F, Engelss.
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GRAFS MONTĒ KRISTO (282. lpp.)

Pirmpublicējums grāmatā «Grāfs Montē Kristo», 1. sēj. R„ 1902,

6.-7. lpp.

A. Dimā romānu «Grāfs Montē Kristo» tulkojis Rainis. Romāns vis-

pirms publicēts «Dienas Lapā», 1902, 1.—211. nr. Par romāna tulko-

šanu Rainis rakstījis vēstulēs Aspazijai, 1902. g. 5. aprīlī rakstītajā vēs-

tulē viņš žēlojies, ka «romāns mani visvairāk nomoka tādēļ, ka tas do-

mām nedod nekādas ierosmes un es pats sev kļūstu truls un garlaicīgs».

Vēstulē, kas datēta ar 1902. g. 23. aprīli, Rainis rakstījis, ka viņš ro-

mānu esot pabeidzis. No vēstules konteksta var secināt, ka runa ir par

A. Dimā romāna «Grāfs Montē Kristo» tulkojumu.

Sajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

VIDZEMES ZEMNIEKU LIKUMI (284. lpp.)

Pirmpublicējums MV, 1900, 3. nr., 19. janvāri, ar parakstu -ns.

Ka šo recenziju par jurista G. V. Jakobi sastādīto un T. Oies lat-

viešu valodā pārtulkoto likumu krājumu sarakstījis Rainis, var izsecināt

no Raiņa un Aspazijas vēstulēm. Tā, 1900. g. 21. janvārī Aspazija vēs-

tulē ziņojusi Rainim, ka kritiku par G. V. Jakobi «Vidzemes zemnieku

likumiem» saņēmusi un nodevusi J. Vidiņam publicēšanai «Mājas

Viesī».

Sajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

СВАДЕБНЫЕ ОБРЯДЫ ВЫШКОВСКОЙ ВОЛОСТИ

ДИНАБУРГСКОГОУЕЗДА (ielīme starp 288. un 289. lpp.)

Pirmpublicējums E. Voltera sastādītajā krājumā «Материалы для

этнографии латышского племени Витебской губернии», I. Санкт-

Петербург, 1890, с. 201 —220. Rainis, kā to sastādītājs minējis krājuma

ievadā, visam krājumam lasījis latviešu materiāla teksta korektūru.

Priekšvārdā «Višķu pagasta kāzu ierašas» Rainis, atcerēdamies savu

sadarbību ar E. Volteru, tolaik Pēterburgas universitātes docentu, rak-

stījis: «Bet saveda kopā mani ar Volteri — mani latgaļi, par kuriem

jau toreiz, 80. gadu sākumā, interesējos; — meklēdams latgaļu grāma-

tas, ietiku Pēterpils Zinātņu akadēmijas bibliotēkā; tur mani, kad es

rakņājos pa vecām brošūrām, uzmeklēja Volters, kurš bija ziņkārīgs re-

dzēt, kas rokas pēc tik aizmirstām grāmatām un ļaudīm kā latgaļi. —

Tā izskaidrojams mans raksts par «Viškoniešu kāzu ierašām»» (skat. šī

sēj. 647. lpp.).

Sajā izdevumā iespiests pirmpublicējuma faksimils.

VECĀS STRĀVAS PĒDĒJS GADS (289. lpp.)

Pirmpublicējums DL, 1903, 135.—141. nr., 18.—26. jūnijā, 144. nr„

30, jūnijā, 147. nr., 3. jūlijā, 149. nr., 5. jūlijā, 150. nr., 7. jūlijā, 152.—
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155. nr., 9.—12. jūlijā, 164. nr., 24. jūlijā, 166.—169. nr., 26—30. jūlijā,

171. nr., 1. augustā. 172. nr., 2. augustā, ar virsrakstu «Zinību komisijas

vasaras sapulces». Saglabājušās uzmetuma piezīmes (23090) un mašīn-

raksts (24665).

Raksts radies, atreferējot Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisijas

organizētās vasaras sapulces 1903. g. 17., 18. un 19. jūnijā, kurās nola-

sīti referāti, resp., gada apskati, par literatūras pamatžanriem, skolu

mācību grāmatām, laikrakstiem v. tml. jautājumiem. Šādas sa-

pulces tika organizētas ik gadus un ilga vairākas dienas; tajās piedalī-

jās skolotāji un citi latviešu inteliģences pārstāvji no visas Latvijas.

Jau kopš Jaunās strāvas laikiem sapulcēs notika arī uzskatu sadursmes,

tika pausti dažādi atšķirīgi viedokļi. Kā pierāda Raiņa publikācija, tāds

raksturs ir bijis arī 1903. g. vasaras sapulcēm. Raksts gan radies kā

sapulču norises atreferējums, bet neaprobežojas tikai ar to. Dzejnieks

bija tikko atgriezies no Slobodskas trimdas, viņš ieinteresēti sekoja kā

nolasītajiem referātiem, tā arī debatēm un, rakstot par dzirdēto un re-

dzēto, pievienoja savus pārspriedumus un vērtējumus. Pats Rainis par

šo plašo ar vasaras sapulcēm saistīto rakstu sacījis: «Visos svarīgākos

jautājumos, es redzu tagad, ir plaši attēloti vecās strāvas uzskati un

tiem līdzās visur izteikti mana paša kritizējumi, ij manas pozitīvās do-

mas. Tā ir it kā liela norēķināšanās ar veco iekārtu un ceļa taisīšana

jaunai» (šī sēj. 637. lpp ).

Šajā izdevumā iespiests pēc DzD, 9. sēj., 241.—252., 254.—314. lpp.

Novērstas kļūdas — 289. lpp. 33. rindā «Kažoku Dāvis» labots par

«Dāvis», 291. lpp. 28. rindā «upes» labots par «puses», 293. lpp.

30. rindā «tūdaļ partejiski» labots par «tūdaļ esot partejiski», 297. lpp.

10.—14. rindā atjaunots «bet ari gluži vienādi izrunājami (loki—loks,

locīt, gani—gans, — tu gani), un tomēr nedzird sūdzamies, ka caur šā-

diem vārdiem celtos pārpratumi. Ir mums arī vārdi, kas vienādi rak-

stāmi», 298. lpp. 34., 35. rindā atjaunots «otru atraidit — uz raciona-

litates jutu pamata», 301. lpp. 7., 8. rindā atjaunots «bet vietām tikai

divi: krītošais un lauztais», 302. lpp. 21. rindā «pieminēja» labots par

«piemetināja», 305. lpp. 35. rindā «minējis» labots par «manījis» un

42., 43. rindā «vīriem» labots par «baskājiešiem», 307. lpp. 7. rindā

«sekli šķidrās» labots par «sekli skaidrās» un 25. rindā «Blaumani, Zei-

boltu», labots par «Blaumani, Niedru, Zeiboltu», 310. lpp. 6. rindā «ar

parasto spēju dzejojuši» labots par «ar parasto spēju un veiksmi dze-

jojuši», 317. lpp. 3., 4. rindā «dziļumu» labots par «daiļumu» un 5. rindā

«dziļās» labots par «daiļās», 322. lpp. 25. rindā «morāles darbs» labots

par «varoņa darbs», 323. lpp. 11. rindā «grāmatrūpniecībā» labots par

«grāmattirdznieclbā», 39. rindā «oriģinālā tipa» labots par «oriģināla»

un 40. rindā «attīstījām» labots par «atstāstījām», 324. lpp. 3. rindā

«nelasīšanu» labots par «nelasīšanai», 330. lpp. 32. rindā «dedzību» la-

bots par «devību», 335. lpp. 28., 29, rindā atjaunots «Vielas gan tur vai-
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rāk priekš skolotājiem nekā priekš vecākiem.», 337. lpp. 24. rindā

«Hauptmaņa, Čehova» labots par «Hauptmaņa, Sortrija, Cehova» un 27.,

28. rindā «parādība» labots par «parādītāja», 339. lpp. 30. rindā atjau-

nots «un teikām» un 44. rindā «Šneiderdienās» labots par «Sneiderie-

nēs», 340. lpp. 25. rindā «ziņā» labots par «cīņā», 341. lpp. 34. rindā

atjaunots «modernās», 342. lpp. 25. rindā «sabiedrības» labots par «sa-

biedrisko», 343. lpp. 42., 43. rindā atjaunots «un skolu», 345. lpp.

25. rindā «priekšstāvjus» labots par «priekšstāvjos», 351. lpp. 35.,

36. rindā atjaunots «aizrādīt uz viņu gaitu. Kritiķi, kuriem trūkst pa-

šiem savu uzskatu», 355. lpp. 30. rindā «dziesminieks» labots par «us-

minieks», 358. lpp. 31. rindā «progresu» labots par «procesu».

«Māmuļa» — Rīgas Latviešu biedrība.

Sibilla — seno grieķu un romiešu mitoloģijas — sieviete, kas pare-

ģoja nākotni.

J. PORUKA KGS UN «ZAUDĒTAS TIESĪBAS» (359. lpp.)

Pirmpublicējums DL, 1903, 208. nr., 13. septembrī, un 209. nr.,

15. septembri, ar parakstu J. Rainis.

Sakarā ar Aspazijas lugas «Zaudētas tiesības» jaunā iestudējuma

pirmizrādi Rīgas Latviešu teātrī 1903. g. 10. septembri parādījās J. Po-

ruka recenzija «Rīgas Latviešu teātris» («Baltijas Vēstnesis», 1903,

206. nr., li. septembrī). Recenzijā J. Poruks atzinīgi izsacījies par to,

ka Rīgas Latviešu teātra jaunais direktors (1903. g. rudens sezonā par

Rīgas Latviešu teātra direktoru kļuva J. Duburs) vairāk pievēršas lat-

viešu autoru lugu izrādīšanai, tomēr Aspazijas «Zaudētu tiesību» iekļau-

šanu teātra repertuārā viņš uzskatot par kļūdu. Šo savu atzinumu re-

cenzents arī centies pierādīt un nonācis pie secinājuma, ka «Aspazijas

«Zaudētas tiesības» ir pilnīgi neizdevies darbs, kuru cien. rakstniecei

jau sen vajadzēja atvilkt no repertuāra. Diemžēl viņa to nedara, un

mēs esam piespiesti ņemt visu par labu, ja vien kas nāk no Aspazijas.

Vai tas uz priekšu drīkstētu tā būt?». Nevarēdams samierināties ar As-

pazijas lugas «Zaudētas tiesības» negatīvo vērtējumu, un it īpaši ar

recenzijā saskatāmo uzbrukumu Aspazijai kā jaunlaiku ideju paudējai,

Rainis uzrakstījis pretrakstu, kurā apstrīdējis ne vien J. Poruka sniegto

Aspazijas lugas vērtējumu, bet arī recenzenta izteiktos vērtējuma kri-

tērijus. Polemika turpinājās. Pret Raiņa rakstu vērsās galēji reakcio-

nārās «Rīgas Avīzes», 1903, 212. nr., 18. septembrī, ievadraksts «Jauna

morāles mācība», kurā teikts: «Pēc Aspazijas «Zaudētu tiesību» izrādes

Poruka kgs šinīs dienās «Baltijas Vēstnesī» pasniedza kritiku, kurā ap-

sprieda ne tikai izrādi, bet arī lugas saturu, par kuru tas izteicās ne-

atzinīgi. Pret šo kritiku no «Dienas Lapas» divos numuros parādījās

garš gānīšanās raksts par Poruka kgu. Šo rakstu, kas viscauri ir īsts

gabals no «Dienas Lapas», mēs būtu atstājuši bez ievērošanas, ja tam
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nebūtu izteikts kāds jauns morāles uzskats par sieviešu tiku-

mības vērtību, uzskats, kurš caur augšējo rakstu tagad it kā liekas uz-

ņemts mūsu jaunstrāvnieku programmā.» Anonīmais «Rīgas Avīzes»

ievadraksta autors nav minējis Raiņa vārdu. It kā tāpēc «Dienas Lapas»

redakcija uzskatīja par nepieciešamu aizstāvēties, atzīdama, ka Rainim

jau nu aizstāvju nevajadzētu, bet nevarot bez atbildes atstāt F. Vein-

berģa vadītajās «Rīgas Avīzēs» izteiktos pārmetumus «Dienas Lapai» un

jaunstrāvniekiem. «Dienas Lapas» redakcijas rakstā «Mūsu preses at-

balss» (DL, 1903, 216. nr., 23. septembrī) izteikti ari pārmetumi «Rīgas

Avīzei» par Raiņa raksta sagrozīšanu un apzinātu pārprašanu. Polemikas

centrā izvirzījies jautājums par lugas galvenās varones Laimas tikumī-

bas principiem. «Dienas Lapā» uzsvērts, ka Laimas liktenis ir traģisks,

viņa ir apstākļu upuris, tomēr beigās, tāpat kā Gētes «Fausta» Grie-

tiņu, viņu var atpestīt, bet nevis nosodīt. īpaši uzsvērts, ka Aspazijas

lugas galvenais nopelns ir masku noraušana tādiem kā Langarts un

visai viņa sabiedrībai. Tad polemikā vēlreiz iesaistījās J. Poruks ar

pretrakstu «Zaudētas tiesības» («Baltijas Vēstnesis», 1903, 218. nr.,

25. septembrī). Viņš izsacījis domu, ka varbūt «Dienas Lapas» raksta

autors esot Rainis, bet tādā gadījumā vēl nesaprotamāks tik nepieņe-

mamais Laimas un Grietiņas salīdzinājums. (Minējumam, ka Rainis va-

rētu būt arī šī «Dienas Lapas» raksta autors, šķiet, nav pietiekama

pamata.) Visu savu rakstu J. Poruks tad arī veltījis, lai pierādītu Grie-

tiņas un Laimas rīcibas atšķirīgos pamatus, kā ari atšķirīgos ētiskos

līmeņus. J. Poruks noraidījis pieņēmumu, ka Laima ir apstākļu upuris,

jo tādā gadījumā jau arī Langarts varot būt tāds pats upuris.

Tālāk polemika neturpinājās, bet raksturīgs ir pats fakts, ka gandrīz

desmit gadus pēc 1894. g., kad lugu izrādīja pirmoreiz un tā izraisīja

plašu polemiku, kaislības vēl joprojām nebija norimušas.

Šajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

ATBILDE NIEDRAS KUNGAM (364. lpp.)

Pirmpublicējums DL, 1903, 227. nr., 6. oktobri, ar parakstu J. Rainis.

Raksts radies sakarā ar to, ka, atreferēdams Zinību komisijas vasa-

ras sapulcē notikušās debates par A. Niedras lugu «Zeme», Rainis bija

izteicis ari savu viedokli, ka ar lugas galveno varoni Akmeni autors

morālisku pagrimšanu iztēlojot par varonību. Sapulcē pret tādu A. Nied-

ras rīcību uzstājās vairāki runātāji, un arī Rainis savā rakstā bija uz-

svēris, ka Akmens ir nevis varonis, bet vājš ikdienas cilvēks, karjerists,

kam nekas nav svēts. Tāds Raiņa viedoklis A. Niedram likās nepie-

ņemams, tāpēc viņš publicēja rakstu «Kā tās lietas tiek darītas» («Aus-

trums», 1903, 9. nr.r 719.—720. lpp.). Tajā A. Niedra pārmeta, ka Rai-

nis pašu lugu neesot nedz teātri redzējis, nedz arī lasījis, tāpēc nevarot

par to izteikties Kā paskaidrojums un atbilde savukārt sekoja Raiņa
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raksts «Atbilde Niedras kungam». Pēc tam vēlreiz rakstīja A. Niedra —

nelielu piebildi ««Zemes» lietā» («Austrums», 1903, 11. nr., 840. lpp.).

Sajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

LATV. INTELIĢENCES DARBINIEKU PRASĪBA

PEC PILSONISKĀM TIESĪBĀM LATVIJĀ (370. lpp.)

Pirmpublicējums latviešu valodā «Pēterburgas Avīzēs», 1905, 29. nr.,

19. aprīlī, ar virsrakstu «Latviešu inteliģences rezolūcija». Saglabājies

uzmetums (23009), kas rāda, ka rezolūcijas autors ir Rainis.

Rezolūcija radusies sakarā ar to, ka Krievijas cars Nikolajs II un

valdība, revolucionāro notikumu spiesti, aicināja iedzīvotājus iesniegt

savas prasības un priekšlikumus par valsts pārvaldīšanu. Daži sabied-

rības slāni un grupējumi tad ari iesniedza savas t. s. petīcijas. Rainis

izstrādāja latviešu progresīvās inteliģences prasības, kas ari tika

iesniegtas cariskās Krievijas valdībai.

lesniegtajai latviešu inteliģences rezolūcijai pievienoti apmēram

200 paraksti, kā tas minēts «Pēterburgas Avīzēs». Rainis «Dzīves un

darbu» 9. sējumā, 357. lpp., savukārt norāda, ka prasība vispirms

publicēta krievu avīzē «Сын Отечества». Tekstu latviešu valodā publi-

cēšanai sagatavojusi «Pēterburgas Avīžu» redakcija.

Šajā izdevumā iespiests pēc DzD, 9. sēj., 352.—357. lpp.

Novērsta kļūda — 372. lpp. 31., 32. rindā «amatniecības kursiem,

lekcijām» labots par «amatniecības kursiem, svētdienas skolām, lek-

cijām».

MOROZOVAS PILĪ PIE ZEMSTU UN PILSĒTU DARBINIEKIEM

(376. lpp.)

Pirmpublicējums «Pēterburgas Avīzēs», 1905, 72. nr., 24. novembrī,

ar apakšvirsrakstu «lespaidi no J. Raiņa». Rakstam pievienotais «I» lie-

cina, ka vēl bijis paredzēts turpinājums, kas tomēr nesekoja.

Raksts radies sakarā ar Raiņa un literatūras un mākslas kritiķa Jāņa

Asara piedalīšanos zemstu un pilsētu darbinieku kongresā, kas notika

Maskavā V. Morozovas namā. Uz Maskavu Rainis izbrauca 1905. g.

4. novembrī (kongress sākās 6. novembrī) un atgriezās Rīgā 12. no-

vembrī. Mītiņā 13. novembrī, kas notika Apollo teātra telpās Grīziņ-

kalnā, Rainis stāstīja par iespaidiem kongresā, kurā viņi (Rainis un

J. Asars) varējuši gan piedalīties tikai kā preses pārstāvji, Raini un

J. Asaru uz šo kongresu deleģēja Federatīvā komiteja, bet vecā Rīgas

pilsētas valde no savas puses uz kongresu sūtīja E. Moricu un

A. Krastkalnu, kuriem tad arī tika piešķirtas delegātu tiesības.

Šajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.
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KAS IR SATVERSME? (379. lpp.)

Pirmpublicējums «Zīslaka Latviešu kalendārā 1906. gadam», 1905,

1.—19. lpp. (literārā daļa sākas ar jaunu lappušu numerāciju). Sagata-

vojot rakstu publicēšanai «Dzīvē un darbos», Rainis to ir rediģējis.
Raksta pamatā vācu strādnieku kustības darbinieka F. Lasāla apce-

rējums par valsti un konstitūciju. Savos filozofiskajos un socioloģiskajos

rakstos F. Lasāls ir eklektiķis. Valsti viņš uzskatīja par pāri šķirām

stāvošu organizāciju (par to viņu kritizēja K. Markss). Pārstrādājot

F. Lasāla apcerējumu, Rainis arī nav spējis izvairīties no līdzīga rak-

stura tendencēm.

Sajā izdevumā iespiests pēc DzD, 9. sēj., 319.—335. lpp.

Novērstas kļūdas — 382. lpp. 2., 3. rindā atjaunots «Šai kustībai nu

var būt kāds noteikts pamats, virziens, jeb arī tā var būt bez pamata

un noteikta virziena» un 29. rindā «valstī pastāvošo» labots par «valstī

faktiski pastāvošo», 384. lpp. 13. rindā «sistēma nosacīja» labots par

«sistēma likumdošanas ceļā nosacīja», 385. lpp. 15. rindā «vērtspapīrus»

labots par «valsts vērtspapīrus», 386. lpp. 17., 18. rindā «kā sabied-

risku» labots par «kā reāla sabiedrisku».

IZ LIELO CILVĒKU MĀJU DZĪVES (397. lpp.)

Pirmpublicējums «Auseklī», 1907, 2. nr., 97.—103. lpp., ar apakšvirs-

rakstu «Emigrantu dokumenti». Saglabājušās žurnāla lapas ar Raiņa

izdarītiem labojumiem (22836/1 —4).

Par šīs publikācijas tapšanu Rainis 1925. g. atcerējies: «Raksts parā-

dījās mana nelaiķa drauga Augusta Deglava izdotā mēnešrakstā

«Auseklis», 1907. g. 2. numurā. Tad jau carisma un baronisma reak-

cija bija pilnā spēkā, sāka viens otrs pagurt, — tad vajadzēja parādit,

kā lielie cilvēki pārcietuši grūtos reakcijas laikus un «baiļu brīžus»,

un smelties no viņiem drosmi un izturību. Jauki vārdi un nostāsti bija

labi, bet, kad nu tiem neticēja, tad vajadzēja dot dokumentāriskus pie-

rādījumus, un tā cēlās varbūt savādi skanošais nosaukums «emigrantu

dokumenti»» (skat. šī sēj. 639. lpp.).

Šajā izdevumā iespiests pēc DzD, 9. sēj., 336.—341. lpp.

Novērsta kļūda — 398. lpp. 25., 26. rindā «vēstules, kurās gribēju»

labots par «vēstules, adresētas F. Zorgem v. c. No šiem krājumiem

ņemtas sekošās pāris vēstules, kurās gribēju».

Svindleri (no vācu vai. der Schwindler) — krāpnieki, blēži.

LATVIEŠI (403. lpp.)

Pirmpublicējums krievu valodā grāmatā «Формы национального

движения в современных государствах. Австро-Венгрия. Россия.

Германия.» Под редакцией А. И. Кастельянского. С.-Петербург, 1910,

с. 445—468, ar parakstu R. Pētersons.
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Saglabājies melnraksts (123288) un korektūras loksnes ar Raiņa iz-

darītiem labojumiem (123743).

Krievu zinātnieks A. Kaste]anskis Pēterburgā organizēja rakstu krā-

jumu par nacionālo kustību veidiem un meklēja autoru, kas varētu

uzrakstīt par latviešiem. Sajā jautājumā viņš lūdza padomu latviešu

grāmatizdevējam Pēterburgā A. Gulbim, kurš A. Kasteļanskim ieteica

Raini. Par to A. Gulbis stāstījis Rainim vēstulē 1907. g. nogalē. Arī

honorāra noteikumi bija izdevīgi. Un tolaik Raiņa materiālie apstākļi

bija visai slikti. Priekšlikumu Rainis pieņēma, 1907. g. 27. novembrī

A. Kasteļanskis vēstulē Rainim izklāstījis galvenos norādījumus par

raksta saturu, kā arī uzsvēris, ka raksts jāsagatavo īsā laikā. Rainis

savukārt sakarā ar šo apcerējumu rakstījis vēstuli A. Deglavam uz

Rīgu (vēstule glabājas Fundamentālās bibliotēkas Rokrakstu un reto

grāmatu nodaļā, RK8133), kurā lūdzis viņam atsūtīt grāmatas un citus

materiālus, jo rakstā esot plaši jāsniedz statistiskās ziņas, kā ari ģeo-

grāfisko apstākļu apskats. Rainis rakstījis: «Atsūti man arī kādu ģeo-

grāfijas skolas grāmatu par Baltiju, vislabāk krievu vai vācu priekš

ģimnāzijām. Dabon un atsūti man galveno partiju latv., vācu, arī krievu

programmas.» Un tālāk vēstulē norādīts: «Tiklīdz kaut ko dabū, tad

sūti tūliņ, nenogaidīdams citu, jo tad es tūdaļ varu strādāt. Programmas

man darbā nāks uz galu, tātad tās var vēlāk sūtīt. Darbam jābūt ga-

tavam ap 15. janv. [v. slilā], tātad pēdējo sūtījumu Tev jāizsūta vis-

maz 10. janv. Nu es Tevi vēl lūgtu, ja Tu neesi apkrauts ar citiem

darbiem, varbūt uzrakstītu vismaz īsumā vēlēšanu gaitu tagad uz visām

trim valsts domēm..» Raiņa arhīvā saglabājies ziņu apkopojums par

cariskās Krievijas Valsts domēm (123288/105), ko viņam aizsūtījis
A. Deglavs. 1908. g. 29. janvāri Rainis vēstulē A. Kasteļanskim ziņojis,
ka viņš rakstu pabeidzis, tikai tas esot iznācis par garu un neesot laika

to par jaunu pārstrādāt un saīsināt. A. Kasteļanskis vēstulē, kas datēta

ar 1908. g. 31. janvāri, jautājis, ar kādu vārdu apcerējumu parakstīt.

Paraksta, resp., pseidonīma, jautājums skarts arī vēl citās vēstulēs. Fi-

gurējuši divi iespējamie pseidonīmi — Bērziņš vai Pētersons. No Raiņa

un A. Kasteļanska sarakstes (RM), kas gan nav saglabājusies pilnīgā

veidā, jo Raiņa vēstulēm ir tikai uzmetumi, kā ari no dzejnieka dienu

hronikas (127920) secināms, ka Rainis pie apcerējuma strādājis no

1907. g. 25. decembra līdz 1908. g. 4. februārim. A. Kasteļanskim grā-

matas sagatavošana aizkavējās. Vēl 1909. g. 3. februārī viņš rakstījis

Rainim un jautājis, vai nevarētu paplašināt apcerējuma nodaļu par

jaunlatviešu kustību. Uz šo priekšlikumu dzejnieks 1909. g. 7. februāra

vēstulē atbildējis noraidoši, jo, lai gan jautājums viņam pašam arī lie-

koties interesants, tomēr materiālu trūkuma dēļ patlaban nodaļu papil-

dināt neesot iespējams.

Grāmata iznāca tikai 1910. g. Tajā Raiņa raksts, salīdzinot ar rok-

rakstu, ir īsināts. Latviešu valodā apcerējums pirmo reizi publicēts
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Raiņa kopotu rakstu pirmajā padomju laika izdevumā, kur komentāru

nodaļā iekļauts arī A. Kasteļanska grāmatā neievietotais rokraksta teksts

(skat.: Rainis J. Kopoti raksti, 14. sēj. R., 1951, 535.—563., 697.—

713. lpp.).

Šajā izdevumā pamatos paturēts 1951. g. publicētais tulkojums, tas

salīdzināts ar rokrakstu un pirmpublicējumā izlaistās vietas atkal ietil-

pinātas kopējā tekstā, uzskatāmības dēļ izlaidumus sniedzot kursīvā.

PIRMAIS IEROSINĀJUMS PAR 1905. G. REVOLŪCIJAS

VĒSTURESRAKSTĪŠANU (440. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 9. sēj., 358.—361. lpp. Saglabājies svešā rok-

rakstā izraksts no Sociāldemokrātiskās partijas Cīrihes sekcijas protokola

par 1905. g. vēstures rakstīšanu (124771).

Par nodomāto 1905. g. revolūcijas vēstures rakstīšanu Rainis vēlāk

atcerējās, ka latviešu emigrantu tolaik Cīrihē bijis ap 300, arī darbo-

šanās griba bijusi liela, tomēr pēc pirmās sajūsmas tā atslābuši, un

tikai nedaudzi iesnieguši savas atmiņas (skat. šī sēj. 642. lpp.).

Šajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

Novērsta kļūda — 440. lpp. 22. rindā «proklamējis 400 latviešu re-

publikas» labots par «proklamējis latviešu republiku».

EIROPAS KARA MOMENTA (444. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 9. sēj., 361.—363. lpp. Saglabājies tīrraksts:

viena lappuse Raiņa rokrakstā un četras lappuses mašīnrakstā (124741).

Par rezolūcijas tapšanu Rainis «Dzīvē un darbos» norādījis, ka to

pieņēmuši Cīrihes latviešu emigranti, kuru skaits tolaik bijis jau stipri

sarucis; domstarpības arī bijušas diezgan lielas, tomēr zināma vienoša-

nās panākta. Rainis arī domājot, ka rezolūcija tolaik palikusi nepubli-

cēta, lai gan tā iesniegta laikrakstiem un mēģināts to nosūtīt arī uz

Latviju (skat. šī sēj. 643. lpp.).

Šajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

PROTESTA REZOLŪCIJA PRET NODOMĀTO LATVIJAS

PIEVIENOŠANU VĀCIJAI (448. lpp.)

Pirmpublicējums vācu valodā, domājams, Cīrihes avīzē «Volksrecht»,

1916, aprīlī. Publicēts arī laikrakstā «Der Grūtlianer», 1916, 5. jūnijā,

kā ari citās šveiciešu, franču un holandiešu avīzēs. Latviski protests pa-

rādījās laikrakstā «Jaunais Vārds», 1916, 154. nr., 8. jūlijā, ar virs-

rakstu «Protests pret pieteikto Latvijas aneksiju» un parakstu «Latviešu

komitejas Šveicē priekšsēdētājs J. Rainis». Tur arī lasām, ka protesta

tekstu sagatavojis Rainis un Latviešu komiteja Šveicē to pieņēmusi

vienbalsīgi.

«Dzīves un darbu» 9. sējumā, 371.—373. lpp., raksts ievietots vācu
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valodā, ar latvisko virsrakstu «Protesta rezolūcija pret nodomāto Latvi-

jas pievienošanu Vācijai». Rezolūcijas precīzāks latviskais tulkojums

nekā «Jaunajā Vārdā» publicētais ir Raiņa Kopotu rakstu 14 sējumā

(1951) ar virsrakstu «Protests pret nodomāto Latvijas pievienošanu Vā-

cijai».

Sajā izdevumā iespiests pēc teksta 1951. g. izdoto Kopotu rakstu

14. sējumā, 568.—569. lpp., turpretim virsraksts paturēts tāds, kādu to

licis pats Rainis «Dzīves un darbu» 9. sējumā.

«Dzīves un darbu» 9. sējumā, 373. lpp., rakstam vēl pievienota pie-

zīme:

«Sis protests tika nodrukāts Cīrihes avīzē «Volksrecht», avīzē «Gnlt-

lianer» un vēl citās Šveices (franču), kā arī dažās franču un holandiešu

avīzēs. Neviena vācu Šveices buržuāziskā avize šo protestu nav uzņē-

musi savās slejās.

Arī avīze «Berner Tagwacht» ir atteikusies publicēt šo dokumentu.»

PASKAIDROJUMS NO STOKHOLMAS IZGĀJUŠAS

INTRIGAS LIETA (450. lpp.)

Pirmpublicējums Šveices laikrakstā «Gazette dc Lausanne», 1916,

144. nr., 26. maijā, ar norādījumu, ka raksts nāk no «Latviešu komi-

tejas Šveicē», to parakstījis priekšsēdētājs J. Rainis. Drīz protests pa-

rādījās arī latviešu laikrakstos, vispirms «Baltijā», 1916, 16. nr., 3. jū-

nijā, tad «Jaunajā Vārdā», 1916, 128. nr., 7. jūnijā, v. c, ar virsrakstu

«Protests». Šis pats raksts plašākā veidā publicēts «Jaunajā Vārdā»,

1916, 154. nr., 8. jūlijā, ar virsrakstu «Paskaidrojums no Stokholmas

izgājušas intrigas lietā».

Raksts radies sakarā ar to, ka vācu laikrakstā «Frankfurter Zeitung»,

1916, 129. nr., 10. maijā, parādījās kādas «Krievijas sveštautu savie-

nības» telegramma ASV prezidentam Vudro Vilsonam ar lūgumu aiz-

stāvēt Krievijas cittautību iedzīvotājus pret pārestībām, kādas tiem nā-

koties,ciest no Krievijas valdības puses. Citu vidū šo telegrammu bija

parakstījuši arī Latvijas vācu baroni Silvio Brederihs un Rops, it kā no

kādas «Latviešu grupas Šveicē», Pret šādu falsifikāciju Rainis uzstājās

ar protesta rakstu. «Jaunajā Vārdā», 1916, 154. nr., 8. jūlijā, šis un

šajā sējumā iepriekš publicētais protests ir ievietoti nodalījumā, kuram

virsraksts «Latviešu komiteja Šveicē». Tajā vēl ietilpst ievads, kurā

stāstīts par komitejas nodomiem. Uzsvērts, ka komiteja centīsies apka-

rot Eiropas presē publicētos rakstus, kas sniedz nepareizas ziņas par

Latviju un latviešiem. levads beidzas ar vārdiem: «Tā «Latviešu komi-

teja Šveicē» cer visus dzimtenei tālos, tomēr garā tuvos pulcēt darbā

par kopējo mērķi: par brīvu Latviju — brīvā Krievijā!» To parakstījuši

Rainis kā komitejas priekšsēdētājs un Austra Krauze-Ozoliņa kā sek-

retāre. Pēc abiem protestiem, ko parakstījis Rainis, vēl seko piezīme:

«Abus pēdējos rakstus «Latviešu komiteja Šveicē» attiecīgā gadījumā

piesūtīja sabiedroto un neitrālo zemju presei un tām miera organizāci-
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jam, kas iestājās par tautu pašnosacišanās tiesībām un demokrātiskiem

miera principiem.»

Sajā izdevumā iespiests pēc teksta laikrakstā «Jaunais Vārds», 1916,

154. nr., 8. jūlijā.

ATSKATS UZ KĀDU NEIZDEVUŠOS SABIEDRISKU MĒĢINĀJUMU

(452. lpp.)

Pirmpublicējums laikrakstā «Jaunais Vārds», 1917, 29. nr., 4. februārī,

un 30. nr., 5. februāri, ar parakstu J. Raiņa. Saglabājies melnraksts

(120835/1—24) un tīrraksts (120835), kuram pievienota ar 1964. g.

18. aprīli datēta A. Birkerta piezīme: «Šo rakstu no pirmteksta iespieda

«Jaunais Vārds» ar redaktora E. Plpiņa koriģējumiem. Es viņu pēc

iespiešanas pievācu un uzglabāju savā arhīvā līdz mūsu dienām kā ievē-

rojamu dokumentu.» A. Birkerts arī sagatavojis mašīnrakstu, kurā laik-

rakstā nepublicētās vietas atjaunotas pēc Raiņa rokraksta (120835). Sa

glabājies ari teksta noraksts Aspazijas rokrakstā. Publicējumā divai

rindkopas svitrojis cenzors. «Dzīves un darbu» 9. sējumā Rainis rakstu

ievietojis laikrakstā publicētajā redakcijā, tikai uzlicis citu virsrakstu:

«Par tautības un kosmopolītisma jautājumu», bet pirmpublicējuma virs-

rakstu paturējis kā apakšvirsrakstu.

Šajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta (120835); kursīvā sniegts teksts,

kas pirmpublicējumā, kā ari «Dzīvē un darbos» nebija publicēts.

NO LATVIEŠU SOCIĀLDEMOKRĀTISKĀS PRESES BĒRNĪBAS

(461. lpp.)

Pirmpublicējums Scd, 1922, 6. nr„ 8. janvārī, ar parakstu J. Rainis,

Saglabājies tīrraksts (22977/58—63).

Raksts sacerēts sakarā ar to, ka 1921. g. nogalē — 17. decembri —

apritēja trīsdesmit gadi kopš tā laika, kad Rainis uzņēmās «Dienas

Lapas» redaktora pienākumus.

Šajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

Kā Targaļa ļaudis uz Gunas burvja šķidrautu — salīdzinājums ņemts

no Aspazijas lugas «Sidraba šķidrauts» (1905). Targals un Guna — šī3

lugas varoņi.

SVEIKA, «STUDENTU DZĪVE»! (465. lpp.)

Pirmpublicējums žurnālā «Studentu Dzīve», 1924, 1. nr., 1. lpp., ar

parakstu J. Rainis.

Žurnālu izdeva Latvijas Universitātes studentu biedrības «Zemgalija»

un «Klints» un citas progresīvas studentu organizācijas. Ar studentu

biedrībām «Zemgalija» un «Klints», kurās apvienojās studenti, kas neie-

stājās korporācijās, Rainim pastāvēja diezgan ciešs kontakts, tāpēc ari

dzejnieks ar īsu ievadrakstu piedalījies žurnāla pirmajā numurā.

Šajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.
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RAINIS PAR SAVU AIZIEŠANU NO NACIONĀLA TEĀTRA (466. lpp.)

Pirmpublicējums Scd, 1925, 156. nr., 18. jūlijā, ar parakstu J. Rainis

un datumu 17. jūl. 25.

Raksts radies sakarā ar dzejnieka aiziešanu no Nacionālā teātra di-

rektora posteņa, kurā Rainis atradās kopš 1921. g. Reakcionārās preses

apvainojumi un pārmetumi, kā ari dažādas intrigas, kas tika vērstas

pret Raini, panāca savu — dzejnieks bija spiests aiziet no teātra direk-

tora vietas. Par šiem apstākļiem Rainis savā publikācijā pastāstījis sa-

biedrībai. Virsrakstu ir uzlikusi laikraksta redakcija, tāpat pirmo rindu:

«b. Rainis mums raksta.». Šajā izdevumā pirmā rinda atmesta, Raiņa

rakstītais teksts iespiests pēc pirmpublicējuma.

Celmiņa kga ministrija — Izglītības ministrija, kuru tolaik vadīja

H. Celmiņš.

Baibe (Barba) — Raiņa lugas «Pūt, vējiņi!» (1913) varone.

[«PATRUM INSTITŪTA NON TEMERE DESERENDA»] (470. lpp.)

Pirmpublicējums Latvijas PSR Valsts bibliotēkas rakstu krājumā

«Raksti», 1. sēj. R., 1964, 185.—187. lpp. Saglabājies tīrraksts, kas atro-

das Latvijas PSR Valsts bibliotēkā1r 129)' Rokrakstam trūkst

virsraksta un datējuma, domājams, tas radies apmēram 1923.—1925. g„

kad Rainis daudz interesējās par Lietuvu. Pēc satura spriežot, raksts

domāts kā ievads kādam lietuviešu literatūras krājumam, kas tomēr

nav iznācis.

Būdams Nacionālā teātra direktors, Rainis rūpējās, lai uzvestu ari

lietuviešu autoru darbus, tā, piemēram, teātrī izrādīja lietuviešu rakst-

nieka G. Zemkalna drāmu «Blinda» (J. Jaunsudrabiņa tulkojumā). Rai-

nim bija nodoms uzņemt teātra repertuārā arī kādu no lietuviešu rakst-

nieka un sabiedriskā darbinieka Viļus Storosta-Vidūna alegoriski sim-

boliskajām drāmām. 1923.724. g. sezonas noslēgumā Nacionālais teātris

ar izrādēm viesojās Kauņā. Šajās viesizrādēs piedalījās Rainis kā teātra

direktors; izrādīja arī viņa lugu «Jāzeps un viņa brāļi».

Šajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

Patrum institūta поп temere deserenda (latīņu vai.) — tēvu para-

dumi nav vieglprātīgi atmetami.

Raksta sākumā sniegtais citāts vācu valodā ir no V. St. Vidūna grā-

matas «Litauen m Vergangenheit und Gegenwart». Tilsit, 1916, S. 182.

Citāta latvisko tulkojumu sniedzis pats Rainis raksta beigu daļā.

ATMIŅAS ZIEDI PAR JĀNI ASARU (472. lpp.)

Pirmpublicējums Scd, 1926, 135. nr., 20. jūnijā, ar parakstu J. Rainis.

Atmiņas par revolucionāru, literatūras un mākslas kritiķi J. Asaru

rakstītas sakarā ar viņa kapa pieminekļa atklāšanu. Piemineklis tika
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atklāts Lielajos kapos 1926. g. 20. jūnijā. Atklāšanā runu teica Rainis,

Aspazija v. c. Presē parādījās vairāki J. Asara piemiņai veltīti raksti.

Sajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

CIEMA AIZPUTĒ PIE DZĪVIEM UN MIRUŠIEM (475. lpp.)

Pirmpublicējums Scd, 1926, 180. nr. (pielikumā), 15. augustā, un

181. nr., 17. augustā, ar parakstu J. Rainis.

Raksts radies pēc Raiņa ciemošanās Aizputē 1926. g. 8. un 9. augustā.

Dzejnieku uz Aizputi aicināja turienes sociālistiskās strādnieku biedrī-

bas, kas 8. augustā rīkoja plašus Kultūras svētkus Aizputes Misiņkalna

parkā.
Rainis atsaucās uz aicinājumu un izmantoja iespēju pašam apmeklēt

un skatīt 1905. g. revolūcijas cīņu vietas, jo Aizputes apkārtnē 1905. g.

decembrī notika viena no lielākām revolucionāru un dragūnu bruņota-

jām sadursmēm, kas vēsturē pazīstama ar nosaukumu «Aizputes karš».

Aizputē revolucionāru nodibināto apriņķa rīcības komiteju vadīja bi-

jušais jaunstrāvnieks, Raiņa draugs veterinārārsts A. Hertelis, kuru

1908. g. 30. augustā pēc Rīgas kara tiesas sprieduma nošāva. Rainis ir

uzrakstījis dzejoli «Par piemiņu Ādolfam Hertelim» (skat. šī izdevuma

1. sēj., 325. lpp.).

Dzejnieks Aizputē ieradās ar vilcienu, stacijā viņu sagaidīja pro-

gresīvo sabiedrisko organizāciju pārstāvji un skolu jaunatne. Savāk-

tajās atmiņās par Raiņa viesošanos Aizputē lasāms, ka dzejnieka pirmie

vārdi bijuši: «Esiet sveicināti sarkanajā Aizputē!» (Raiņa gadagrāmata.

R., 1982, 170. lpp.). Pirmajā viesošanās dienā Rainis nolasījis Kultūras

svētkos lekciju un noklausījies mākslinieciskos priekšnesumus, otrajā

dienā dzejnieks apmeklējis revolucionāru cīņu un soda vietas (Rokai-

šus, Kazdangu, Valtaiķus, Rokas birzi v. c).

Raiņa pieminētā skolotāja J. Zingberga pieminekļa uzraksts:

«Skolotājam J. Zingbergam.

Par tautu, brīvi, cilvēci

Tu atdevi savu dzīvību.»

Piemineklī ari datēta J. Zingberga nāves diena: 1906. g. 5. februāris.

Tas pats datums minēts ari vairākos publicējumos par 1905. g. notiku-

miem Aizputē, turpretim Rainis savā rakstā nosaucis 6. februāri.

Sajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

DRUSKU ATMINU (480. lpp.)

Pirmpublicējums žurnālā «Kopdarbība», 1926, 10. nr„ 607,—608. lpp.,

ar parakstu J. Rainis. Saglabājies tīrraksts (128382).

Raksta sacerēšanu ierosinājusi žurnāla «Kopdarbība» redakcija, kas

atzīmēja tajos gados ļoti aktīvā vairāku tirdzniecisku apvienību (koope-

ratīvu) dibinātāja Viļa Šiliņa darba jubileju. Jubilejai veltītie raksti

publicēti žurnāla 9. numurā, bet, kā ziņo redakcija, Raiņa raksta
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iesniegšana aizkavējusies, tāpēc tas parādījās žurnāla 10. numurā.

V. Šiliņš ir Raiņa paziņa, ar kuru viņš vairākkārt ticies, bet pati nozī-

mīgākā tikšanās bijusi Randenē 1905./06. gadu mijā, kad Rainis un As-

pazija tur iegriezās, dodamies emigrācijā.

Šajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

KAS ZIN, KUR ATRODAS TURAIDAS MAIJAS KAPS? (482. lpp.)

Pirmpublicējums laikrakstā «Pēdējā Brīdī», 1927, 159. nr., 14. sep-

tembrī, ar parakstu J. Rainis.

Dzejnieks ļoti interesējās par Turaidas Maijas likteni un nostāstus

par to viņš izmantojis lugā «Mīla stiprāka par nāvi». (Sīkāk par lugas

tapšanu un izmantotajiem avotiem skat. šī izdevuma 13. sēj., 638.—

642. lpp.) 1927. g. arī citos laikrakstos («Strādnieku Avīzē» v. c.) parā-

dījās Raiņa aicinājums sniegt viņam ziņas par Turaidas Maiju. Plašākais

ir raksts, kas publicēts «Pēdējā Brīdī», tāpēc arī tas tiek ievietots šajā

Kopotu rakstu izdevumā.

Šajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

VISNELAIMĪGĀKĀ TAUTA UN ZEME (484. lpp.)

Pirmpublicējums žurnālā «Izglītības Ministrijas Mēnešraksts», 1927,

10. nr., 250.—262. lpp., un 11. nr., 360.—369. lpp. Saglabājies gandrīz

visa teksta tīrraksts, bez virsraksta, krievu valodā, divos svešos rok-

rakstos (208067). lespējams, ka tie ir Raiņa Slobodskas trimdas biedra

armēņu revolucionāra Ašota Humarjana un dzejnieka māsas Doras rok-

raksti.

A. Birkerts rakstu ievietojis «Dzīves un darbu» 11, sējumā, 317.—

347. lpp.

Rainis, sagatavojot apcerējumu publicēšanai, ievadā norādījis, ka

rakstā izmantoti A. Humarjana savāktie materiāli par Armēniju. Raksts

bijis pabeigts jau 1901. g. un iesniegts publicēšanai «Dienas Lapā».

Tomēr šāds apcerējums latviešu valodā Raiņa arhīvā nav saglabājies.

Tāpat nav izdevies atrast arī citas liecības par raksta tapšanu. No vēs-

tulēm Aspazijai gan uzzinām, ka Rainis Slobodskas trimdas laikā gata-

vojies tulkot armēņu rakstnieka Atrapeta romānu «Armēnijas atdzim-

šana».

Salīdzinot saglabāto rokrakstu un publicēto tekstu, konstatējams, ka

publikācijā Rainis pievienojis dažus papildinājumus — sniedzis faktus,

kas attiecas uz laiku pēc 1901. g. Tāpat dažviet skaidrības labad aiz-

rādījis, ka rakstā tagadnes formā minētie notikumi attiecināmi uz

1900. g. Rokraksta beigu daļu dzejnieks papildinājis ar piecām rind-

kopām. Pirmā sākas ar vārdiem: «Par armēņu literatūras un kultūras

tālāko attīstību..»

Rainis ietilpinājis rakstā arī vairākus armēņu dzejas tulkojumus,
kuru rokrakstā nav. Dzejoļi, kā to norāda pats atdzejotājs, tulkoti no
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franču valodas Atdzejojumu vidū ir ari dzejolis «Trimdenieka dziesma»,

kas 1928. g. ievietots grāmatā «Kastaņola» un žurnālā «Izida», ciklā

«Armēņu tautas dziesmas» (skat. šī izdevuma 8. sēj., 422. un 575. lpp.).

Sagatavojot rakstu publicēšanai, Rainis tam devis nosaukumu «Vis-

nelaimīgākā tauta un zeme» un uzrakstījis ievadu, kurā pastāstījis par

raksta tapšanu, sniedzis izvēlētā virsraksta motivāciju un īsi aplūkojis
Armēnijas vēsturē traģiskos notikumus. It īpaši Turcijas valdības orga-

nizēto armēņu masveida iznīcināšanu 1895.—1896. g. un tāpat Turcijas
valdības veiktās genocīda akcijas 1915.—1916. g„ kad Rietumarmēnijā

nogalināja vairāk nekā 1,5 miljona armēņu. Rainis tautas traģēdiju sa-

skatīja arī tajā apstāklī, ka armēņu apdzīvotās zemes nav apvienotas,
bet ir sadalītas un ietilpst dažādās valstīs.

1920. g. armēņu tauta beidzot izcīnīja neatkarību, Armēnijā nodibinā-

jās padomju vara un sākās jauns posms šīs zemes vēsturē. Arī daudzi

emigranti no svešatnes atgriezās Armēnijā.

Līdz tam, it īpaši no armēņu apdzīvotās teritorijas, kas atrodas Tur-

cijas varā, liela daļa armēņu devās trimdā. So piespiedu trimdu Rainis

uztvēris sevišķi jūtīgi — kā smagu nelaimi. Tāpēc spilgti atmiņā pali-

kusi pusaudze armēniete, ko viņš sastapis vilcienā, braukdams uz Pa-

rīzi 1926. g. Varbūt tas arī ir tiešais ierosinājums, kas pamudinājis dzej-
nieku pārskatīt «vecos papīrus» un sagatavot publicēšanai rakstu par

Armēniju. Rainim radās vēlēšanās iepazīstināt latviešus ar tādas zemes

un tautas likteni, kas viņiem vēl maz pazīstama, bet kuras vēsture ir

bagāta un kaut kādā ziņā līdzīga latviešu tautas vēsturei. Rainim acīm-

redzot ir bijis arī nodoms ieinteresēt latviešu sabiedrību, it īpaši inteli-

ģenci, par armēņu tautas vēsturi, valodu un literatūru cerībā atrast kādu,

kas uzņemtos šīs literatūras tulkošanu latviski. Rainis uzstājies arī ar

lekcijām par armēņu literatūru. Tā laikrakstos atrodam ziņu, ka 1927. g.

24. oktobrī viņš nolasījis lekciju Valsts bibliotēkā.

Redzams gan ari, ka dzejniekam nav bijis iespēju pilnīgāk iedziļi-

nāties Armēnijas vēsturē, literatūrā un presē. Viņš galvenokārt aprobe-

žojies ar A. Humarjana raksta pārtulkošanu latviešu valodā, pievienojot

tam iepriekš norādītos papildinājumus. Sagatavojot rakstu publicēšanai

latviešu valodā un transkribējot armēņu vietvārdus, personu uzvārdus

un vārdus, mitoloģisko tēlu nosaukumus, literāro darbu virsrakstus, pe-

riodisko izdevumu nosaukumus utt. v. tml., Rainim bija jāveic gauži

nepateicīgs uzdevums, jo nebija nekādu priekšdarbu un paraugu. Ar to

ari izskaidrojama zināma nekonsekvence un neprecizitāte īpašvārdu

rakstības ziņā apcerējumā. lespējams, ka rokraksta neskaidrības dēļ

pamattekstā ieviesušās kļūdas, piemēram, Rainis senās armēuu litera-

tūras valodu, kas pazīstama ar nosaukumu grabars, nosaucis par gra-

naru un analoģiski jauno literāro valodu, kura saucas ašhabars, par

ašharanaru. Zinātniskajā izdevumā minētās kļūdas novērstas. Tāpat no-

vērstas acīmredzamās pamattekstā drukas kļūdas, īpaši uz to nenorādot.



Sajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

ATMIŅU UN PIEZĪMJU SKABARGAS (513. lpp.)

Pirmpublicējums žurnālā «Jaunais Laiks», 1928, 7. nr., 199.—

201. lpp.

«Jaunā Laika» redakcija organizēja rakstus sakarā ar buržuāziskās

Latvijas desmito gadadienu. Arī Rainis atsaucies uz šo aicinājumu un

uzrakstījis rakstu par apstākļiem, kādos viņš nonāca pēc atgriešanās

buržuāziskajā Latvijā, kad, saskaroties ar rūgto dzīves īstenību, cita pēc
citas zuda dzejnieka ilūzijas.

Sajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

MANI DRAUGI (516. lpp.)

Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1934, 523. nr., 14. lpp. Saglabājies
tīrraksts (121008/184—192). Tīrrakstu īsinot un rediģējot, A. Birkerts

izveidojis pirmpublicējuma tekstu.

Rainis, kā tas secināms no raksta satura un skaidrā rokraksta, bija

sagatavojis šīs atmiņas publicēšanai kādā periodiskā izdevumā, tomēr

viņa nodoms nav īstenojies. Rokraksta veids liek domāt, ka raksts tapis

20. gados. Nepārprotami, ka Rainis atmiņas par A. Alunānu un J. Ko-

vaļevski rakstījis laikā, kad viņi jau bija miruši.

Atceroties A. Alunānu, Rainis atzīmējis viņa humorista talantu un

no viņa gūto ierosmi, kā arī norādījis, ka «Mazos Dundurus» veltījis

A. Alunānam. Šis fakts tomēr «Mazajos Dunduros» nav minēts, lai gan

tolaik izdotajās grāmatās nereti sastopami tādi aizrādījumi. Par A. Alu-

nāna neapmierinātību ar Raiņa recenziju «Lielpils pagasta vecākie»

dzejnieks minējis kopotu rakstu «Dzīve un darbi» 9. sējumā (skat. šī

sēj. 624. lpp.).

Atmiņu raksta otra daļa veltīta jaunstrāvniekam J. Kovaļevskim,

kurš bijis arī «Dienas Lapas» redaktora vietnieks (1896—1897). Kopā

ar citiem jaunstrāvniekiem viņš arestēts un izsūtīts uz Vitebsku. J. Ko-

vaļevskis Latvijā atgriezās 1902. g. un pievērsās žurnālistikai. No re-

volucionārās kustības viņš pamazām attālinājās. Rainis pieminējis, ka

J. Kovaļevskis esot bijis kāda Liepājas laikraksta redaktors. Viņš ar

nelieliem pārtraukumiem vadīja laikrakstu «Liepājas Atbalss». J. Raiņa

Literatūras un mākslas vēstures muzejā glabājas vairākas J. Kovaļevska

vēstules Rainim. Daļai vēstuļu trūkst datuma, tomēr pēc satura neviena

no tām neatgādina Raiņa pieminēto un publicēšanai paredzēto. Vismaz

šobrīd tas nav droši nosakāms. No vēstulēm secināms, ka J. Kovaļev-

skis kārtojis Raiņa un Aspazijas honorāru saņemšanu par Liepājas teātri

izrādītajām lugām.

Sajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.
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KOMENTĀRI PRIEKŠVĀRDIEM

TĀLAS NOSKAŅAS (522. lpp.)

Sacerēts 1924. g. 13. un 15. oktobri. Pirmpublicējums DzD, 1. sēj,,

225.-227. lpp. Saglabājies melnraksts (23096/2—7).
I 1898. g. Rainis atradās pagaidu nometinājumā Pleskavā. Slobod-

skā viņš ieradās 1899. g. jūnijā.

2 Raini apcietināja 1897. g. 31. maijā.
8 Cietumā sacerēto dzejoļu krājums netika sastādīts.

4
Raiņa jaunības dzejoļu krājums pirmoreiz iespiests pēc dzejnieka

nāves kopotu rakstu «Dzīve un darbi» 11. sējumā (1931. g.) ar virs*

rakstu «Rita dziesmas».

6 Habent sua lala libelli (latīņu vai.) — Terenciāna Maura aforisms

no dzejā sarakstītā traktāta «Par burtiem, zilbēm, pēdām un metriem».

6 Poēmu «Biarmija», ko sarakstījis komi tautas dzejnieks Garamorts

(K. F. Zakovs), Rainis tulkoja (skat. šī izdevuma 8. sēj., 191.—210. lpp.).

Komi autonomais apgabals robežo ar tagadējo Kirovas apgabalu, kui

Rainis bija izsūtīts trimdā. Pirms Lielās Oktobra sociālistiskās revolū-

cijas komiešus sauca par zirjāņiem.

7 leceri uzrakstīt atmiņas par Vjatku Rainis nepaguva realizēt.

8 Pie Raiņa jaunības gadu dzejoļiem pieder vēl «Jaunekļiem», tur-

pretī dzcjol.i «1elpas nav» sacerēts cietumā.

9
Cietumā sacerēti arī dzejoļi «Vēls vakars», «Bula laiks» (1. daļa),

«Kalnā kāpējs», «Alkanā zeme», «Silts dvašas vilnis», «Sabirzis ziediņš»,

«Zilganas dzirksteles», «Zelta tvaiks», «Tēvijas mīlētāji», «Mīlas

dvēsle», «Gara gaita», «Galvas darbs», «Pirmie vēstnieki», «Balta

laime», «Jūras vaidi», «Ziedu sapņi», «Vēl ziema».

10
Dzejolis «Vēls saules stars» nav sarakstīts cietumā, bet trimdā

Pleskavā.

II
R. Blaumanis labi pazina cenzoru M. Remiķi, kas cenzēja krājumu

«Tālas noskaņas zilā vakarā», un aizstāvēja Raiņa dzejoļus pret svītro-
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Sanu (skat. R. Blaumaņa vēstules Rainim 1903. g. 12. janvārī un

6. martā. Grām.: Blaumanis R. Kopoti raksti, 7. sēj. R., 1959.).
12 E. Zīverta darinātāRaiņa ģīmetne (oforts) reproducēta «Dzīves un

darbu» 2. sējumā.
13 Aspazija, kā to liecina viņas sarakste ar Raini, jau 1901. g. bied-

rības «Auseklis» sarīkojumos deklamējusi vairākus Raiņa dzejoļus, kas

vēlāk ietilpa krājumā «Tālas noskaņas zilā vakarā».

14 J. Dubura rīkotie Raiņa un Aspazijas dziesmu un deklamāciju
vakari notika 1905. g. vasarā un rudenī un guva vētrainu piekrišanu.

VĒTRAS SEJA (525. lpp.)

Sacerēts 1924. g. 15. un 17. oktobrī. Pirmpublicējums DzD, 1. sēj.,

367.—369. lpp. Saglabājies melnraksts (22807/I—7).

Sajā izdevumā novērsta kļūda — 525. lpp. 13. rindā «jūra un pava-

sara ainas» labots par «jūras un pavasaras ainas».

1 Cenzūras atzīme dota pēc vecā stila. Pēc jaunā stila — 1905. g.

13. septembris.
2 Skat. šī izdevuma 1. sēj., 489.—490. lpp.
3

Sapulce notika 1905. g. 2. novembrī (pēc vecā stila 20. oktobrī),

tagadējā LPSR Valsts Operas un baleta teātra telpās.

4 Rainis šeit neizsakās precīzi. Divdesmitajos gados «Vētras sēja»

izdota divas reizes — 1921. g. komanditsabiedrības «Daile un darbs»

apgādā un 1925. g. Raiņa kopotu rakstu «Dzīve un darbi» 1. sējumā,

A. Gulbja apgādā. 1921. g. izdevumā dzejolī «Svilpojošs vējš» vēl nav

izdarīti labojumi, kas ir 1925. g., un dzejoļa 13. rinda tur, tāpat kā

pirmizdevumā, ir «Vecākiem torņiem».
5

Dzejoļa «Pavasaras vētra», ko Rainis bija domājis iespiest balāžu

krājumā, nav jau 1914. g. «Dzirciemnieku» apgādā izdotajā «Vētras

sējas» trešajā izdevumā.

6 Raiņa pieminētā dzejoļa «Šķirti ceļi» pilns virsraksts ir «Šķirti ceļi

kopā». Šis dzejolis, tāpat kā «Tālas noskaņas», atrodams jau «Vētras

sējas» tiešajā izdevumā.

7 Rainis šeit runā par dzejoļiem, kas atspoguļo revolūcijas zaudē-

jumus (piem., «Tomēr», «Mūsu varoņu kapi», «Pirmie upuri» v. c).

JAUNAIS SPĒKS (526. lpp.)

Sacerēts 1924. g. 21. oktobrī. Pirmpublicējums DzD, 1. sēj., 481.—

482. lpp.
1 «Jaunā spēka» pirmais izdevums iznāca 1906. g. decembra pēdējās

dienās (pēc jaunā stila 1907. g. janvāra sākumā).

2 Izdevniecību «Spēks» 1906. g. nodibināja Indriķis Baumanis. Viņš

bija piedalījies 1905. g. revolūcijā un baidījās no represijām, tādēļ iz-

devēja vārds grāmatās nefigurēja. Izdevniecības nosaukums kļuva pa-
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zīstams pēc Raiņa dzejoļu krājuma «Jaunais spēks» iznākšanas. Kad šīs

grāmatas izdošanas dēļ pret apgādu tika ierosināta krimināllieta, tas

tika pārdēvēts un turpmāk saucās «Domas». 1908. g. I. Baumanis, vai-

rīdamies no aresta par «Jaunā spēka» izdošanu, uz vairākiem gadiem

emigrēja, un izdevniecība beidza pastāvēt. Apgāds «Spēks» izdevis arī

Raiņa drāmu «Uguns un nakts», viņa sastādīto rakstu krājumu «Ko-

pums», J. Jankava «Vecie elki mūsu jaunākajā literatūrā» v. c. darbus.

«Dzīvē un darbos» priekšvārdā krājumam «Jaunais spēks» I. Bau-

maņa vārds iespiests nepareizi — B. Baumanis.

3 Tagadējā Ļeņina ielā.

4 Drāmas «Uguns un nakts» pirmais izdevums iznāca 1908. g. sākumā.

Titullapā nodrukāts 1907. g.

6 Rainis to dzejoļu skaitu, kuri pirms uzņemšanas krājumā «Jaunais

spēks» nav bijuši publicēti, uzrādījis neprecīzi. Sādu dzejoļu ir divpa-

dsmit: «Aiz Izīdas plīvura», «Aizmākta saule», «Ar vīna vītnēm matos»,

«Dārgā brīvība», «Kristītais un vīrs», «Mirt klajā laukā», «Nāves vārti»,

«Nepārtrauktā cīņa», «No ceļa nost», «Rāmajiem ļaudīm», «Saule karsta,

dūmains lauks», «Viena sirds».

6 «Jaunā spēka» pirmizdevumā ir 38 jau agrāk publicēti oriģināl-

dzejoļi. No krājuma «Tālas noskaņas zilā vakarā» pārņemti 14 dzejoļi:

«Gara gaita», «Godīgs pilsonis», «Jaunekļiem», «Karaļmeita», «Manas

ilgas», «Miera ļaudis», «Mūžības priekšvakarā», «Pastara diena», «Pa-

vasara dienas», «Pavasara dziesma», «Pazudušais dēls», «Rīta vēji», «Vēl

ziema», «Ziedu sapņi», bet no «Vētras sējas» —
19: «Cietuma sienas»,

«Čūska» (ar virsrakstu «Spiegs»), «Dziesma», «Ķīniešu priestri», «Memo-

randum», «Mūsu varoņu kapi», «Mūžīgā saskaņā», «Nāves pulks», «Pār-

pilnā mērā», «Pirmie upuri», «Priekš kā tu dziedi?», «Svētvakars», «Svilpo-

jošs vējš», «Tā nepaliks», «Tomēr», «Topi cieta, doma!», «Varoņu

laiks», «Vecu ļaužu stāsti», «Zīlītes vēsts».

No periodikā publicētajiem dzejoļiem «Jaunā spēka» pirmizdevumā

uzņemti seši: «Zem Izīdas plīvura», «Baskājieša kapeikas dziesma», «Jau-

nais spēks», «Liesma un varons», «Šķirti ceļi», «Vai mums acis, ko

snaust».

7 «Jaunā spēka» pirmizdevumā ir divi līdz tam laikam nepublicēti

atdzejojumi — V. Vitmena «Dienai austot kara nometnē» un H. Heine9

«Himna», kā arī trīs jau agrāk periodikā publicēti: Alkaja «Cīņā»,

A. Ziro «Giljotīna», M. Gorkija «Dziesma par ērgli». Bija paredzēts

iespiest arī H. Heines dzejoļa «Vergu kuģis» tulkojumu, bet izdevējs

pārpratuma dēļ nebija varējis atrast tā tekstu (skat. I. Baumaņa vēstuli

Rainim — 18669).

KLUSĀ GRĀMATA (527. lpp.)

Sacerēts 1925. g. 4. un 5. janvārī. Publicējums DzD, 2. sēj., 7.-9. lpp.

Saglabājies melnraksts (22867/I—s).
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Šajā izdevumā novērsta kļūda — 528. lpp. 12. rindā «vākti» labots

par «sākti».

1 Dzejoļu cikls «1905.» palika neiespiests, arī Raiņa arhīvā tā ma-

nuskripts nav atrasts.

2 Меле tekel ularsin (aramiešu vai.) — Svērts, skaitīts, vērtēts. Šo

izteicienu mēdz lietot brīdinājuma, atgādinājuma, biedinājuma nozīmē.

Tas ņemts no Bībeles, Daniēla grāmatas 5. nodaļas, kurā stāstīts, ka

noslēpumaina roka brīdinot rakstijusi šos vaidus uz Bābeles ķēniņa

Belzacara pils sienas.

3 «Klusās grāmatas» publicējums kopotos rakstos «Dzīve un darbi»

ir dzejoļu krājuma piektais izdevums.

PRIEKŠVĀRDS OTRAM IZDEVUMAM

Sacerēts 1911. g. Pirmpublicējums krājumā «Vēja nestas lapas». R.,

«Taurētājs», 1911, 3.—5. lpp.

Trīs sākuma teikumus Rainis uzrakstījis 1925. g., gatavojot priekš-

vārdu iespiešanai kopotos rakstos «Dzīve un darbi» (2. sēj., 10. lpp.).

TREŠAIS IZDEVUMS

Priekšvārds sacerēts 1921. g. Pirmpublicējums krājuma «Klusā grā-

mata» ceturtajā izdevumā. R., «Daile un darbs», 1921, 11.—12. lpp. Sa-

glabājies melnraksts (107283/I—4).
1 Faktiski tas ir ceturtais izdevums — Rainis nav pieskaitījis krā-

jumu «Vēja nestas lapas», ko 1914. g. Rīgā laida klajā izdevniecība

«Dzirciemnieki».

Krājuma «Klusā grāmata» ceturto izdevumu publicēja komanditsa-

biedrības «Daile un darbs» apgāds. — Nodibināts pēc Latvijas Komu-

nistiskās partijas iniciatīvas un ar tās atbalstu, apgāds pastāvēja no

1920. g. augusta līdz 1929. g. novembrim. Nosaukumu «Daile un darbs»

apgādam deva Rainis. Viņš bija viens no komanditsabiedrības līdzstrād-

niekiem.

2 Rainis šeit domājis Terenciāna Maura aforismu «Habent sua fata

libelli».

3
Rainis novērtējis M. Remiķi nepelnīti pozitīvi. «Klusā grāmata»

tika konfiscēta pēc M. Remiķa ziņojuma. Viņš pieprasīja, lai neļauj

nākt klajā tās otram izdevumam «Vēja nestas lapas».

4 Ziņas par to, cik krājuma «Klusā grāmata» eksemplāru paglābu-

šies no konfiskācijas, ir pretrunīgas. K. Kurševics kādā vēstulē Rainim

rakstījis: «Lieta tā, ka drukātavā paņemti 2000 eks., un tas noticis vie-

nīgi aiz eksp. nolaidības, jo uz to, ka var konfiscēt, mēs jau Pēterburgā

vairākkārt aizrādījām. Atlikušies tātad 1500 eks.» (107239).

5 Par to, kuru dzejoļu dēļ krājums «Klusā grāmata» konfiscēts, Rai-

nim pastkartē rakstīja K. Kurševics: «Vissvarīgākie esot 2 dzejoļi, proti:

«Ceļš uz jaunu» (sevišķi vārdi: «Veco būs noārdīt nost.,.») un «Uz-
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varā miers». Bez tam kā mazāk svarīgi uzskaitīti apvainošanas rakstā

sekoši: 32. un 33. lpp. [«Savāda valoda»]1, 78. lpp. [«Par lielumu»],

83. lpp. [«Lielāki par Romu»], 109. lpp. [«Patiesība»], 113., 114., 115. lpp.

[«Atkal nakts», «Darbu darbs»], 124. lpp. [«Rokas»], 127. lpp. [«Pirts»],

130. lpp., 131. lpp., 132. lpp. [«Laimīgie jaunekļi»]» (24196). Pastkartes

pasta zīmogā ir datējums: 29. X 1909.

AVE SOLI (531. lpp.)

Sacerēts 1925. g. janvārī vai februāra sākumā. Pirmpublicējums DzD,

3. sēj., 7.-8. lpp. Saglabājies tīrraksts (22707/I—7).
1 Rainis sāka strādāt pie «Ave sol!» Slobodskas trimdā (1899—1903).
2

Mefistofeļa vārdi V. Gētes «Fausta» I daļā, ainā «Studiju istaba»:

No viņa spēka daļa es,

Kas ļaunu vienmēr grib un labu vienmēr nes.

8 Rainis šeit vārdu «laikraksti» lieto periodikas nozīmē.

4 Žurnālā «Auseklis» bija publicēta poēmas «leskaņa» un pirmā

daļa («Agra gaita») ar kopēju virsrakstu «Zem saules stariem».

5 Žurnālā «Stari» 1908. g. 4. nr. bija ievietota poēmas otrā daļa

(«Ziedu svētki») un 5./6. nr. — trešā daļa («Vēla rieta»),
6

Ernests Birznieks-Upītis 1893.—1921. g. dzīvoja un strādāja Kau-

kāzā. 1908. g. viņš Rīgā nodibināja izdevniecību «Dzirciemnieki», kas

sekmēja reālistiskās literatūras nostiprināšanos, atbalstīja revolucionā-

ros rakstniekus.

Raiņa «Ave sol!» pirmizdevumu «Dzirciemnieki» laida klajā 1910. g,

martā.

7
A. Gulbja apgādā, kā «Universālās bibliotēkas» 203. nr., iznāca

«Ave sol!» ceturtais izdevums.

8 Zur Verbieitung und zur Ausfuhr
.. (vācu vai.) — Atļauts izpla-

tīt un pārdot. Preses daļa. 8. armijas virspavēlniecība.
8 Domāti kopoti raksti «Dzīve un darbi».

10 Patriotiskā dzeja, par kuru «Ave sol!» priekšvārdā runā dzejnieks,

tapa pirmā pasaules kara laikā.

11 Te domātas «Dagdas piecas skiču burtnīcas», kas publicētas «Dzī-

ves un darbu» 4. sējumā.

TIE, KAS NEAIZMIRST (533. lpp.)

Sacerēts 1925. g. 7. janvārī. Pirmpublicējums DzD, 2. sēj., 157.—•

158. lpp. Saglabājies melnraksts (22765/I—s).
1 Krājums «Tie, kas neaizmirst» iznāca 1911. g. janvārī. Tajā nav

tikai 1908.—1910. g. sarakstīti dzejoļi vien, vairāk nekā puse sacerēta

1901.—1907. g.

1 Kvadrātiekavās norādīti dzejoļi, kas atrodas K. Kurševica minētajās

lappusēs.
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8 Atzīme «Dzirciemnieku izdevums nr. 16» ir arī krājuma pirmiz-

devumam.

3 E. Birznieks-Upītis apciemoja Raini Kastaņolā 1907. g. janvārī. Tā

bija viņu pirmā tikšanās.

GALS UN SAKUMS (534. lpp.)

Sacerēts 1925. g. 8. janvārī. Pirmpublicējums DzD, 2. sēj., 295.—

296. lpp. Saglabājies melnraksts (22747/I—s).
1 Rainim nepatika pārlasīt savus publicētos darbus, pārdzīvot no

jauna kādreizējās izjūtas. Pēc viņa izteicieniem, tas būtu tikpat kā no

jauna aizskart pussadzijušu vāti.

DAGDAS PIECAS SKICU BURTNĪCAS (536. lpp.)

Sacerēts 1925. g. februāra otrajā pusē. Pirmpublicējums DzD, 4. sēj.,

5.-6. lpp.
1 Fata Morgāna — feja Morgāna. Fata (viduslaiku latiņu vai.) —

feja.

ZELTA SIETIŅŠ (538. lpp.)

Sacerēts 1925. g. 2. februārī. Pirmpublicējums DzD, 3. sēj., 81.—

82. lpp. Saglabājies tīrraksts (139031/I—4).
1 Raiņa arhīvā nav izdevies atrast apstiprinājumu, ka dzejnieks

1919. g. decembra nogalē, t. i., laikā, kad sacerēti vairāki «Zelta sie-

tiņa» dzejoļi un kārtots izdošanai pats krājums, būtu bijis «dziļi iegri-

mis traģēdijas «Spēlēju, dancoju» darbā». Minēto lugu, daļēji izman-

tojot un pārveidojot agrāko gadu ieceres, Rainis sacerēja īsā laika

posmā — no 1914. g. decembra līdz 1915. g. februārim. Jau 1916. g.

lugas tīrraksts nosūtīts publicēšanai laikrakstā «Jaunās Pēterpils

Avīzes», bet lugas pirmizdevums atsevišķā grāmatā iznāca 1919. g.

vasarā.

2 Daļa krājumā uzņemto dzejoļu, kā to liecina rokrakstu datējumi,

sacerēti laikā no 1903. līdz 1919. g. Agrāk uzrakstītie dzejoļi, krājumu

kārtojot, rediģēti.
3 Raiņa klubs — kultūrsabiedriska biedrība (1919—1934) ar centru

Rīgā un vairākām nodaļām Rīgā un provincē. Diezgan plaši bija izvērsta

Raiņa kluba bērnu nodaļas darbība.

1920. g. 20. janvārī Raiņa kluba valdes priekšsēdētājam R. Ivanovam

adresētā vēstulē Rainis rakstīja: «Nosūtu «bērnu grāmatas» mēģinā-

jumu kluba «Bērnu nodaļai» — pārspriežat, ja der, tad tā ir dāvināta

Klubam» (18431).
4 Krājuma «Zelta sietiņš» pirmizdevums nāca klajā A. Gulbja ap-

gādā 1920. g. martā, vēl pirms Raiņa atgriešanās dzimtenē.

6 Gatavojot krājumu «Zelta sietiņš» uzņemšanai kopotos rakstos

«Dzīve un darbi», Rainis tam pievienoja dzejoli «Atminējums».
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6 «Zelta sietiņa» atkārtots izdevums iznāca 1923. g.
7 Te Rainis min tikai tās bērnu dzejoļu grāmatas («Puķu lodziņš»,

«Vasaras princīši un princītes», «Lellīte Lolīte», visām pirmizdevumi

1924. g.), kas iznāca līdz kopotu rakstu «Dzīve un darbi» 3. sējuma

sagatavošanai. Raiņa dzīves laikā publicēti vēl divi bērnu dzejoļu krā-

jumi — «Putniņš uz zara» (1925) un «Saulīte slimnīcā» (1927). Tie uz-

ņemti «Dzīves un darbu» 11. sējumā, kas iznāca jau pēc dzejnieka
nāves (1931).

8 Izņemot «Zelta sietiņu», visos pārējos bērnu dzejoļu krājumos, kas

izdoti divdesmitajos gados («Puķu lodziņš», «Vasaras princīši un prin-

cītes», «Lellite Lolīte», «Putniņš uz zara», «Saulīte slimnīcā»), uz-

ņemti laikā no 1908. līdz 1911. g. sacerēti dzejoļi, kuru pirmpublicē-

jumi atrodami anonīmi izdotajās grāmatās «Zelta jaunība», «Jaunības

prieki», «Priekš kura?», «Priekš maziem ļautiņiem» v. c. (skat. šī izde-

vuma 4. sēj., 377.-380. lpp.).

PUĶU LODZIŅŠ (539. lpp.)

Sacerēts 1925. g. 2. februārī. Pirmpublicējums DzD, 3. sēj.,

113.—114. lpp. Saglabājies tīrraksts (22994/I—2).
1 No 50 krājuma dzejoļiem tikai septiņi ir pirmpublicējumi, pārējie

43 jau agrāk iespiesti dažādos izdevumos — gan laikā no 1908. līdz

1911. g. iznākušas bilžu grāmatās, gan arī divdesmito gadu periodikā.
2 Tautas motīvi — latviešu folkloras motīvi, piemēram, dzejoļos

«Grāmata», «Gana bēres», «Ezis», «Ziemas kauja» v. c.

VASARAS PRINCĪŠI UN PRINCĪTES (539. lpp.)

Sacerēts 1925. g. 2. februārī. Pirmpublicējums DzD, 3. sēj.,

175.—176. lpp. Saglabājies tīrraksts (22795/I—2).
' Dzejolis «Vasaras princīši —

saules brālīši» sacerēts 1925. g. 24.

janvāri (22724/89). Krājums «Vasaras princīši un princītes» iznāca

1924. g. decembra nogalē.
2 lerosmi sacerēt vairākus šī krājuma dzejoļus Rainis guvis no

A. Lerha-Puškaiša sakārtotā krājuma «Latviešu teikas un pasakas», kā ari

no lietuviešu skolu lasāmās grāmatas «Ziburēlis» un vairākiem vācu va-

lodā izdotiem cittautu folkloras krājumiem (tuvāk par to skat. šī

izdevuma 4. sēj., 401.—411. lpp.).

LELLĪTE LOLĪTE (540. lpp.)

Sacerēts 1925. g. 2. februārī. Pirmpublicējums DzD, 3. sēj., 241. lpp.

Saglabājies tīrraksts (22745/19).
1 Krājuma «Lellīte Lolīte» un triju iepriekšējo krājumu ievada sace-

rēšanas laikā Rainis strādāja pie bērnības epa «Saules gadi». Darbu

pie epa Rainis uzsāka jau 1924. g. 2. novembrī.
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PUTNIŅŠ UZ ZARA (540. lpp.)

Sacerēts 1925. g. 19. oktobri. Pirmpublicējums žurnāla «Skola un

Ģimene», 1971, 12. nr., 41. lpp. Saglabājies tīrraksts (22723/5).

Šajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

1 Dzejolis žurnālā «Līia» un krājumā «Putniņš uz zara» publicēts a»

virsrakstu «Sarga priede».
8

Krājuma 2. daļā — «Lielajiem bērniem»— ir 17 dzejoļi.

SAULES GADI (541. lpp.)

Sacerēts 1926. g. 16. oktobrī. Pirmpublicējums žurnālā «Karogs»,

1965, 12. nr., 123. lpp. Saglabājies tīrraksts (22850/I—-4).

Sajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

1 Pēc ierakstiem Raiņa dienasgrāmatā secināms, ka pie epa pirmās

dziesmas — «Saules prieka perēklis» — sacerēšanas dzejnieks strādājis

ari 1924. g. 17., 22., 23., 30. novembri.
8 Otrās dziesmas — «Daugavas klēpis» — 529.—540. rindas meln-

raksts datēts ar 1924. g. 10. novembri, t. i„ šīs rindas sacerētas pusotru

mēnesi agrāk, nekā minēts ievadā.

8 Spriežot pēc melnrakstu datējumiem un ierakstiem dienasgrāmatā,

otro dziesmu Rainis turpinājis un pabeidzis 1925. g. 8.—15. janvāri.
4

leraksti Raiņa dienasgrāmatā ļauj secināt, ka trešā dziesma sacerēta

1925. g. 5.-8., 11., 13.—16. februāri, bet ceturtā dziesma — 13.,

15.—17. martā.

8 36. rinda no Aspazijas dzejoļa «Skaistākā princese» — «Ak, visam

daiļam būs bojā iet».

c Ars longa, vita brevis (latīņu vai.) — Mākslai ilgs mūžs, (cilvēka)

mūžs ir īss.

MUZA MĀJĀS (543. lpp.)

Sacerēts 1925. g. februāra sākumā. Pirmpublicējums DzD, 3. sēj.,

277. lpp. Saglabājies tīrraksts (22992/3—4).
1 Prologu lugai — «Pusideālists» Rainis uzrakstīja 1901. g. maijā (tu-

vāk par to skat. šī izdevuma 9. sēj., 524. lpp.).

MANI VĀCU DZEJOĻI (543. lpp.)

Sacerēts 1925. g. Pirmpublicējums DzD, 9. sēj., 477.-478. lpp.

Sajā izdevumā Raiņa vācu valodā sacerētie dzejoļi ievietoti 6. sē-

jumā (335.—366. lpp.).
1 Ši klade glabājas J. Raiņa Literatūras un mākslas vēstures muzejā

(23098).
8 Lettische Lyrik. R., A. Gulbis, [1924].
8

Kopotu rakstu «Dzīve un darbi» 9. sējumā iespiesti šādu latviešu

tautasdziesmu tulkojumi vācu valodā: «Apdziest mana uguntiņa», «Aijā,
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žūžū, lāča bērni», «Kālabad šovakar», «Kurzemē melni meži», «Kam

tie zirgi, kam tie rati», «Ej, saulīte, drīz pie dieva», «Tek saulīte tecē-

dama», «Kas tie tādi, kas dziedāja», «Dzērājpuisis bēdājās», «Maziui

biju, neredzēju».

HUMORS (545. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 10. sēj., 49.-52. lpp. Saglabājies tīrraksts

(22905/1 —12).

Šajā izdevumā novērsta kļūda — 545. lpp. 20. rindā «pamatskolas
dzīves» labots par «pamatskolas Grīvā».

1 С Dikensa romāna «Pikviķieši» sākums publicēts «Dienas Lapā»,

1891, 180.—195. nr., 12,— 29. augustā, laikā, kad Rainis vēl nebija

«Dienas Lapas» redaktors.

2 Antons. J. Rainis kā satīriķis. Kritiski raksturojumi. — Vispā«

rīgs Latvijas kalendārs uz 1913. gadu. Liepājā, 1912.

MAZIE DUNDURI (549. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 10. sēj., 55.—58. lpp. Saglabājies tīrraksts

(22859/1 —8), kurā trūkst pēdējās rindkopas, kāda ir pirmpublicējumā.
1 Faktiski «Mazie Dunduri» iznāca 1888. g. aprīļa beigās (skat. šī iz-

devuma 7. sēj.).
2 Minētā J. Misiņa bibliogrāfija ir J. Misiņa un P. Ermaņa sastā-

dītā — J. Rainis-Pliekšāns. Bibliogrāfiski-biogrāfiski materiāli. —
Sa-

biedrisku un zinātnisku rakstu krājums. R., «Kultūras Balss», 1921.

APDZIEDĀŠANAS DZIESMAS (552. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 10. sēj., 113.—115. lpp. Saglabājies tīrraksts

(22742/1 —6). Tīrrakstā trūkst Potifera izteikuma par jaunību.

Šajā izdevumā novērsta kļūda — 554. lpp. 14. rindā «Apdzieda-

mām» labots par «Apdziedāšanas».
1 Faktiski «Apdziedāšanas dziesmas» iznāca 1889. g. februāri (skat. šī

izdevuma7. sēj.).
2 Potifera vārdi par jaunību ņemti no Raiņa drāmas «Jāzeps un viņa

brāļi» (skat. šī izdevuma 11. sēj., 208. lpp.).
8 Pieminētā recenzija par «Apdziedāšanas dziesmām» šajā izdevumā

netiek ievietota, jo nav pietiekama pamata uzskatīt, ka tās autors būtu

pats Rainis.

SEPTIŅI MALĒNIEŠI (554. lpp.)

Sacerēts 1926. g. 19. oktobrī. Pirmpublicējums epa «Septiņi malē-

nieši» pirmizdevumā. R., 1929 (titullapā: 1930). Saglabājies tīrraksts

(22986/21—22).
Priekšvārds sacerēts, domājot par epa uzņemšanu kopotu rakstu

«Dzīve un darbi» 11. sējumā. Pirmpublicējuma teksts nedaudz atšķiras

no rokraksta.
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Šajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

ITe citēta epa 21.—24. rinda. 21. rinda atšķiras no epa teksta. -

8 Šos faktus Rainis min krājumam «Mazie Dunduri» rakstītajā priekSļ

vārdā (skat. šī sēj. 550. lpp.).
3

1926. g. P. Birkerta sakārtojumā iznāca jauns, stipri plašāks «Latvju

tautas anekdošu» krājums (1600 anekdotes). Tajā daļēji izmantotas tās

2000 anekdotes, par kurām Rainis raksta epa ievadā.

4
Burtnīca ar virsrakstu «Latviešu joki» nav atrasta.

5 Raiņa minētie plāni, radāmās domas un zīmējumi epam «Brauciens

uz dziesmu svētkiem» līdz šim nav atrasti. Ir saglabājušās gan vairākas

lapiņas (22984) ar aptuveni līdzīgiem virsrakstiem. Tā, piemēram, uz

viena no vāciņiem (22984/12) vecajā ortogrāfijā rakstītam virsrakstam

«1888. Dzied, svētki» daudzus gadus vēlāk jaunajā ortogrāfijā pie-

rakstīts klāt iecerētā darba žanra apzīmējums — «Kom. epus». Vāciņos

glabājas vairākas Raiņa jaunības dienu rokrakstā aprakstītas radāmo

domu lapiņas (22984/13 —15), kurās minēts ari Vucana vārds.

Uz citiem, ar 1918. g. 15. aprīli datētiem vāciņiem rakstīts: «Rīga,

dzied[āšanas svētki], Latgale, Apdziedāšanas] dziesmfas]. Komisks epus»

(22984/11).
6

Līdz ievada sacerēšanas laikam, t. i., līdz 1926. g. 19.novembrim,

bija uzrakstītas un žurnālā «Jaunais Cīrulītis», 1926, 7.—10. nr., publi-

cētas epa pirmās daļas pirmās 9 nodaļas, t. i., 1.—476. rinda.

Pēc ievada uzrakstīšanas Rainis vēl vairākiem lāgiem turpināja

darbu pie epa. 1926. g. 5. decembri sacerēta 477.—558. rinda, 1927. g.

2. maijā — 785.—840. rinda. 581.—680. rinda, pēc pirmpublicējuma

spriežot, sacerēta ne vēlāk par 1927. g. janvāra sākumu, 681.—780.

rinda — ne vēlāk par 1927. g. aprīļa sākumu.

7 Te citēta epa 45.—48. rinda.

HUMORS LAIKRAKSTOS (556. lpp.)

Sacerēts 1925. g. vasarā. Pirmpublicējums DzD, 10. sēj., 153.—155.

lpp. Saglabājies tīrraksts (22905/13—18).
1 Protejs — grieķu mitoloģijā jūras dievība.

VIRPUĻI (559. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 10. sēj., 187.—190. lpp. Saglabājies tīrraksts

(22935/1—8).
1 Priekšvārdā ievietotie dzejoļi veltīti emigrantiem P, Sējam un

A. Cielēnai (skat. šī izdevuma 5. sēj., 42., 43. un 528. lpp.).

NEMIERĪGA SIRDS (562. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 3. sēj., 395.—396. lpp.
1

J. G. Herdera sastādītais krājums «Tautu balsis dziesmās» («Stim-

men der Volker m Liedern»).
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8 F. Nīčes dzejolis «Jo es tevi mīlu, tu mūžība».

Jerviluoma drāma «Ziemeļnieki», kas 1921. g. izrādīta Nacionā-

lajā teātrī.

4 Rainis bija iecerējis sastādīt tulkotas dzejas krājumu «Cilvēka brā-

lis». Daļu dzejoļu viņš pārtulkoja un divdesmitajos gados publicēja

periodikā. Krājums tomēr netika sastādīts. Raiņa pārtulkotā vācu lirika

vienkopus publicēta šī izdevuma 8. sējumā.

SVEIKA, BRĪVA LATVIJA! (563. lpp.)

Sacerēts 1925. g. 2. februāri. Pirmpublicējums DzD, 3. sēj,, 65. lpp.

Saglabājies melnraksta fragments (22924).
1 Krājumu «Sveika, brīvā Latvija!» izdeva «Izglītība» — izdevniecība,

kas izdevusi V. I. Ļeņina, P. Stučkas v. c. darbus, arī grāmatas par

dažādiem marksisma teorijas un politikas jautājumiem.

2 «Daugavā» ir šādi krājuma «Sveika, brīvā Latvijai» dzejoļi: «Jains

slogs», «Mūsu tēvs», «Daugava gūstā», «Saules puteklīts», «Tautas

dvēsle», «Krauklīša spēles», «Bēglis», «Bēšus», «Kur Kurzeme?», «Dau-

gavas daiļums», «Jodu pirts», «Ko var aizmirst».

8 Krājumā «Mūza mājās» Rainis no «Sveika, brīvā Latvijai» pārņēma

dzejoļus: «Sveika, dzimtenei», «Kad man jautāja, vai darba tautai

vajga mākslas», «Vairākiem sveicinātājiem un jautātājiem», «Brīvā

Latvija» (ar virsrakstu «Kad man teica brīvu Latviju»), «Kad man zi-

ņoja par savstarpēju naidu», «Kad mani lūdza izšķirt, kurai grupai

taisnība». Grāmatā «Sveika, brīvā Latvija!» bija ari krājumā «Vētras

sēja» ietvertais dzejolis «Tālas noskaņas». Tas veidoja krājuma

«Sveika, brīvā Latvija!» nobeigumu.
4 Grāmatā «Sveika, brīvā Latvija!» bija pavisam trīsdesmit dzejoļu.

Publicējumā kopotu rakstu «Dzīve un darbi» 3. sējumā no tiem patu-

rēti divpadsmit (skat. šī izdevuma 5. sēj., 567. lpp.).

PUSIDEĀLISTS (564. lpp.)

Sacerēts 1925. g. 23.—29. aprīlī. Pirmpublicējums DzD, 5. sēj.,

141.—145. lpp. Saglabājies tīrraksts (19265).
1 J. V. Gētes traģēdija «Fausts», pie kuras tulkojuma Rainis strādāja

18%. un 1897. g., darbs pabeigts Rīgas cietumā.

2 Vāgners —

persona J. V. Gētes traģēdijā «Fausts».

8 Sākotnējais «Pusideālista» nosaukums bijis «Don Kihots».

4 Rainis runā par G. Fridrihsona rakstu «Vajadzība, ieraša vai mode?»,

kas publicēts laikrakstā «Baltijas Vēstnesis», 1895, 111. nr., 18. maijā,

112. nr., 19. maijā, 114,—116. nr., 23.—26. maijā.
8 Domāts Miķeļa Klusiņa referāts «Par latviešu rakstniecības nāka-

mību», kas iespiests «Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisijas rakstu

krājumā», 4. Jelgava, 1888.
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•
«Imants» — pēc teiku materiāliem iecerēta, bet nepabeigta luga.

Publicēta šī izdevuma 14. sējumā (7.—148. lpp.).
7 Par minēto Raiņa lugu tuvāku ziņu nav.

8 Luga «Uguns un nakts» sākumā iecerēta kā operas librets un iesū-

tīta libretu konkursam. Saulgriežu pasaku «Zelta zirgs» Rainis sacerēja
1909. g., atsaucoties uz Jaunā Rīgas teātra vadības aicinājumu dot uz

ziemassvētkiem jaunu bērnu lugu, bet «Pūt, vējiņi!» dzejnieks uz-

rakstīja, sekojot Pēterpils Latviešu labdarības biedrības lūgumam, kad

minētā biedrība gatavojās atzīmēt 35 gadu pastāvēšanas svētkus.

9 M. Meterlinka lugas «Zilais putns» piektā cēliena darbība notiek

Nākamības valstībā. Bezgalīgi plašajās zālēs tur atrodas bērni, kurt

vēl tikai dzims.

10 «Auseklis» — atturības biedrība, dibināta 1891, g. Gadsimta sā-

kumā tā pulcēja ap sevi progresīvās strādniecības un inteliģences pār-

stāvjus. Biedrības aktīvo darbinieku skaitā bija literatūras kritiķis

J. Asars, rakstnieks A. Deglavs, teātra kritiķis F. Mierkalns, rakst-

nieks Zeltmatis v. c. «Ausekļa» biedrībai bija arī savs teātris.

11 G. Hauptmanis kļuva plaši pazīstams ar naturālistiskā ievirzē vei-

doto lugu «Pirms saules lēkta» (1889).

12 «Pusideālista» iestudēšanu sākumā uzņēmās Rīgas Latviešu teātra

režisors Pēteris Ozoliņš.

UGUNS UN NAKTS (567. lpp.)

Sacerēts 1925. g. 11.—14. aprīlī. Pirmpublicējums DzD, 5. sēj.,

7_»10. lpp. Saglabājies tīrraksts (22776).

1 1926. g. Rainis vēlreiz devās uz Kastaņolu, apmeklēja savas dzīves

vietas un atveda no turienes vairākus materiālu saiņus. lespējams,

ka starp tiem bija arī «Uguns un nakts» rokraksti un uzmetumi.

2
P. Birkerts pētīja daiļrades psiholoģijas problēmas. Tām veltīta

viņa grāmata «Daiļradīšanas psiholoģija» (1. d. R., 1922; 2. d. R., 1925).

Raiņa daiļrades procesa īpatnības apskatītas P. Birkerta rakstā «Raiņa

daiļradīšanas procesa psiholoģija» (Izglītības Ministrijas Mēnešraksts,

1923, 1.—3. nr.).

8 Kā atstāsta sengrieķu vēsturnieks Plūtarhs, Maķedonijas Aleksandrs

kādu dienu bijis novilcis apģērbu un spēlējis bumbu. Pa to laiku kāds

cilvēks uzlicis Aleksandra diadēmu, uzvilcis valdnieka drānas un no-

sēdies tronī. Izrādījies, tas bijis kāds ārprātīgais, vārdā Dionisijs, ko

Aleksandrs pēc tam pavēlējis nogalināt, bet pašu faktu uzlūkojis par

ļaunu zīmi.

*
Rainis ilgāku laiku strādāja pie lugas «Aleksandrs» (skat. šī izde-

vuma 15. sēj., 144.-170. lpp.).
8 Luga publicēta «Mājas Viesa Mēnešrakstā», 1905, 8„ 9., П., 12. nr.
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6 Lugu grāmatā 1908. g. izdeva izdevniecība «Domas», kuru vadīja

I. Baumanis. Pirms tam izdevniecība bija saukusies «Spēks» un laidusi

klajā arī Raiņa dzejoļu krājumu «Jaunais spēks» (1907).
7 Domājams, ka Rainis runā par «Uguns un nakts» uzvedumu Dailes

teātrī 1921. g. Tā pirmizrāde notika 23. aprīlī.
8 Žurnālā «Coenobium» 1915. g. (82.—84. nr.) publicēts N. Robiņas

raksts «Latvieši un lietuvieši» un apcerējums par Raini — «Latviešu

diženā patriota un dzejnieka Jāņa Raiņa piecdesmit gadu dzimšanas

dienas jubilejā».

ĢIRTS VILKS (570. lpp.)

Sacerēts 1925. g. 2. maijā. Pirmpublicējums DzD, 5. sēj., 397.—398.

lpp. Saglabājies tīrraksts (22919).
1 Tebanietis — Grieķijas Tēbu iedzīvotājs. Nav droši zināms, kuru

no kritiķiem Rainis dēvē par pārgudro tebanieti. K. Krūza rakstā

«Mūsu dramatiskā rakstniecība» (Jaunā Raža, X, 1908, 123. lpp.) sa-

cījis: «Tagadnes nopietnībā, kailā un nepielūdzamā, mūs grib nostādīt

Rainis ar savu ludziņu «Ģirts Vilks», bet, tā kā šis darbs ir tikai kāda

franču rakstnieka Merimē stāsta dramatizējums, tad ar to nava iespē-

jams tuvoties mūsu dzīves lielajai drāmai.» lespējams, ka dzēlīgo pie-

zīmi Rainis veltījis K. Krūzam.

2 Rainis citē J. V. Gētes teicienu: «Jūs — dievi — liekat mums, na-

bagiem, būt vainīgiem.»
3

Rainis te min «Ģirta Vilka» otro izdevumu. J. Raiņa kopotu rakstu

l, sējums iznāca 1913. g.
4 Sīkāk par Raiņa darbu, lugu turpinot, skat. šī izdevuma 4. va/iantu

sējumā.
5 A. Gulbja izdotajos Raiņa kopotos rakstos 1920. g. «Ģirts Vilks»

nav publicēts. 1922. g. «Ģirts Vilks» iznāca atsevišķā grāmatā. «Ģirta

Vilka» publicējums «Dzīves un darbu» 5. sējumā ir lugas ceturtais izde-

vums.

ZELTA ZIRGS (572. lpp.)

Sacerēts 1925. g. 21.—28. aprīlī. Pirmpublicējums DzD, 5. sēj.,

287.—290. lpp. Saglabājies tīrraksts (23047).
1 Rīgas Politehniskā institūta studentu pulciņš — progresīva studentu

organizācija, pulciņa biedri aktīvi piedalījušies 1905. g. revolūcijā.

Buržuāziskās Latvijas gados no pulciņa izveidojusies biedrība «Zem-

galija», kurā apvienojās dažādu uzskatu cilvēki.

2 «Zelta zirga» 1923. g. izdevums «Universālajā bibliotēkā» neprecīzi

nosaukts par septīto, īstenībā tas ir ceturtais izdevums.

3
«Сборник латышской литературы» iznāca Petrogradā 1916. g.,

V. Brjusova un M. Gorkija redakcijā. Krājumu ievada priekšvārds

«От издательства», kas datēts ar 1916. g. novembri.
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* Luga lietuviešu valodā tulkota 1924. g. Tā paša gada vasarā —»

1.—5. jūnijā, Kauņā viesojās Latvijas Nacionālais teātris. Tolaik noti-

kušas ari sarunas par «Zelta zirga» inscenēšanu Kauņas teātri, taču

luga netika iestudēta. Raiņa dienasgrāmatā 1924. g. 25. septembri

tapis šāds ieraksts: ««Rytas», ka neuzved «Zelta zirgu».»

5 «Zelta zirga» pirmizrāde Jaunajā Rīgas teātrī notika 1909. g,

26. decembrī.

8 Informācija par «Zelta zirga» izrādi publicēta «Dzimtenes Vēst-

nesī», 1909, 299. nr., 28. decembrī.

7 Pirmā recenzija par «Zelta zirgu» parādījās pēc astoņām izrādēm

«Dzimtenes Vēstnesī», 1910, 10. nr., 14. janvāri un 12. nr., 16. jan-

vārī.

8 Recenzija par lugas «Zelta zirgs» izrādi publicēta ar parakstu Lt.,

un nav ziņu, ka to uzrakstījis Arnolds Priedītis.

9
1824. g. cenzūra aizliedza F. Grillparcera traģēdiju «Karaļa Oto-,

kara triumfs un krišana». Nākamo lugu F. Grillparcers pabeidza pēc

septiņiem gadiem, bet divas lugas — «Ebrejiete no Toledo» un «Li-

busa» — kļuva pazīstamas tikai pēc dramaturga nāves.

10
Valmieras un Limbažu pašdarbības teātru uzvedumiem dekorācijas

gleznojis E. Brencēns. Liepājas teātra 1921. g. «Zelta zirga» izrādēm

dekorācijas darinājis A. Annuss. Rainis, domājams, piemin šo māksli-

nieku dekorācijas.
11 Rainis izmantojis F. Kreicvalda sakārtoto pasaku krājumu —

«Ehstnische Mārchen. Aufgezeichnet von F. Kreuzwald. Aus dem Ehst-

nischen ūbersetzt von F. L6we.» Halle, 1869. Grāmata ar Raiņa

pasvītro jumiem un piezīmēm glabājas J. Raiņa Literatūras un mākslas

vēstures muzejā.
12

Plašāki svītroti otrā cēliena skati Raiņa manuskriptos nav atro-

dami.

13 «Zelta zirga» pirmizrāde notika 1909. g.
14 5o dzejoli Rainis 1912. g. nosūtīja kā atbildes sveicienu «Zelta

zirga» izrādes apmeklētājiem no Lejasciema un Galgauskas dziedāšanas

biedrības. Nedaudz variēts, dzejolis ar virsrakstu «Dārgajiem garā

tuviem no Lejasciema» publicēts krājumā «Mūza mājās» (skat. šī izde-

vuma 4. sēj., 26. lpp.).

INDULIS UN ĀRIJA (575. lpp.)

Sacerēts 1925. g. Pirmpublicējums DzD, 6. sēj., 7.—10. lpp. Sagla-

bājies tīrraksts (22777).
1 Ar pantu skaitu Rainis domājis dzejas rindu skaitu. Starp autora

uzrādīto un šajā Kopotu rakstu izdevumā atzīmēto rindu skaitu ir star-

pība: Rainis skaitījis pilnās dzejas rindas, bet šajā izdevumā skai-

tītas grafiskās dzejas rindas. Tā lugas kopējais apjoms Rainim ir 4010

panti, resp., dzejas rindas, bet šajā izdevumā — 4557.
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* 1844. g. Jelgavā izdots Oto Mirbaha darbs «Briefe aus und nach

Kurland wāhrend der Regierungsjahre des Herzogs Jakob».

3 Otrs Induļa teikas variants, kas atšķiras no Mirbaha varianta,

pirmo reizi publicēts laikrakstā «Inland», 1859, 31. nr., 3. augustā.
4 Te minama vēl J. Lautenbaha-Jūsmiņa 1906. g. sarakstītā un 1911. g.

viņa paša apgādā Tērbatā izdotā bēdu luga piecos cēlienos «Induls un

Ārija» un Zeltmata vēsturiskā teiku drāma piecos cēlienos «Indulis»,

kas izdota 1912. g. Cēsis, O. Jēpes apgādā.
5 Prospekts iznācis 1911. g.
6 Šis balādes izgriezums no laikraksta «Dūna Zeitung» (1905, 141. nr.,

2. jūlijā) pielikuma atrodams Raiņa personiskajā bibliotēkā, F. Bīne-

maņa «Livonijas teiku grāmatā» (Bienemann Fr. Livlaendisches

Sagenbuch. Reval, 1897), kur tas ievietots pie teikas par Induli.

7 Šai vēsturisko drāmu ciklā Rainis bija paiedzējis apkopot lugas

«Uguns un nakts», «Indulis un Ārija», «Zīles vēsts», «Durbes darbi»,

«Zemgales gals», «Meženieši», «Augstrozes meitiņa», «Namītis», «Vies-

turs», «Imants». Lielākā daļa no tām palikušas dzejnieka iecerē, radāmo

domu uzmetumos vai atsevišķos fragmentos.
8 1911. g. decembri.
8 Traģēdijas «Indulis un Ārija» pirmuzveduma pirmizrāde notika Jau-

najā Rīgas teātrī 1912. g. 3. aprīli.

10 Rainis runā par «Induļa un Ārijas» uzvedumu, ar kura pirmizrādi
1920. g. 19. novembrī atklāja Dailes teātri.

PUT, VĒJIŅI! (579. lpp.)

Sacerēts 1925. g. Pirmpublicējums DzD, 7. sēj., 7.—12. lpp. Saglabā-

jies tīrraksts (23104) un priekšvārda korektūra ar Raiņa izdarītiem la-

bojumiem (138915).

1 I* 3., 4. un 5. rinda no prologa lugai «Pūt, vējiņi!», 4. rinda ne-

daudz variēta.

2 62., 63. un 64. rinda no prologa lugai «Pūt, vējiņi!».
* Ar pantu skaitu Rainis domājis dzejas rindu skaitu. Starp autora

uzrādīto un šajā izdevumā atzīmēto rindu skaitu ir starpība (skat. ko-

mentārus «Induļa un Ārijas» priekšvārdam). Lugas kopējais apjoms

Rainim ir 2335 panti, resp., dzejas rindas, šajā izdevumā — 2504.

4 «Pūt, vējiņi!» prologs pirmo reizi publicēts laikraksta «Dzīve» lite-

rāri zinātniskā pielikumā (1913, 42. nr.). No šejienes tas pārdrukāts

Raiņa sveicienu un prologu krājumā «Mūza mājās».

5 Minētajā laikā «Pūt, vējiņi!» bija Liepājas Latviešu teātra reper-

tuārā, bez tam perifērijā izrādes sniedza Jaunā Rīgas teātra trupa reži-

sora A. Mierlauka vadībā, B. Skujenieces trupa un K. Brīvnieka trupa.

6 Nedaudz variētas 13., 14. un 15. rinda no prologa lugai «Pūt, vē-

jiņi!».
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JĀZEPS UN VIŅA BRĀĻI (583. lpp.)

Sacerēts 1925. g. 17. maijā—2. jūnijā. Pirmpublicējums DzD, 7. sēj.,

249.-252. lpp. Saglabājies tīrraksts (22796).
1 Magadina — neliela pilsēta Šveices dienvidos, pie Madžores ezera,

ap 20 km no Lugānās.

2 Tičīna — viens no kantoniem Šveices dienvidu daļā. Tičinas kan-

tonā atrodas Lugāna un Kastaņola.
8

1909. g. rudenī Rainis pārtrauca darbu pie «Jāzepa un viņa brā-

ļiem» un uzrakstīja saulgriežu pasaku «Zelta zirgs». 1911. g. martā—

novembri tapa traģēdija «Indulis un Ārija». 1912. g. maijā un jūnijā

Rainis aktīvi strādāja pie lugas «Imanta». 1913. g. darbs pie «Jāzepa

un viņa brāļiem» vēlreiz tika pārtraukts: Rainis sacerēja lugu «Pūt, vē-

jiņi!».
4

Atsevišķi skati no traģēdijas «Jāzeps un viņa brāļi» publicēti žur-

nāla «Domas» 1913. g. 6. burtnīcā un 1914. g. 1. burtnīcā, kā ari

«Ausekļa» kalendārā 1914. gadam.
5

Minētais raksts publicēts laikrakstā «Frankfurter Zeitung» (1919,

1. oktobri). Rainis rakstu no avīzes izgriezis, un tas glabājas pie «Jā-

zepa un viņa brāļu» materiāliem.

6 Villiams Bakers — Rainis, domājams, te piemin angļu dramatiki

un drāmas teorētiķi Haliju Bārkeru.

7 Raini iepriecināja un rosināja darbam ari minētajā rakstā izlasītā

ziņa, ka «Jāzeps un viņa brāļi» ir pirmā luga ar Bībeles sižetu, kas

Anglijā atļauta izrādīt.

8
Kastaņolā Rainis un Aspazija dzīvoja skaistā Lugānas jeb Cerezio

ezera krastā. Raiņa rakstos figurē abi ezera nosaukumi.

9 Pēc atgriešanās no Šveices emigrācijas Rainis vairākkārt mainīja

dzīves vietu Rīgā un kādu laiku dzīvoja Muitas ielā 4.

10
No Šveices Rainis un Aspazija Rīgā atgriezās 1920. g. 10. aprīlī.

28. aprīlī Rainis toreizējā Nacionālajā teātrī noskatījās «Pūt, vējiņil»

izrādi, kas pēc būtības bija Jaunā Rīgas teātra 1914. g. iestudējuma

atkārtojums. Izrādē piedalījās izcili aktieri: Uldi tēloja A. Amtmanis-

Briedītis, Baibu — M. Šmithene, Didzi — T. Valdšmits, Ortu — B. Rūm-

niece.

11 Nacionālā teātra viesizrādes Kauņā notika 1924. g. vasarā.

12
Raiņa rokraksti un ieceres lugai «Jāzeps un viņa brāļi» aptver

8 materiālu mapes (skat. šī izdevuma 5. variantu sēj.).

13 Rainis te norāda 2. Mozus grāmatas 8. nodaļu. Tajā par Jāzepu

sacīts: «Un jauns ķēniņš cēlās pār Ēģiptes zemi, kas Jāzepu nepazina.»
14 Kahemna — viens no senēģiptiešu gudrajiem. Dati par Kahemnu

ir pretrunīgi. Rainis izmantojis avīzes rakstu vācu valodā (22960/140),

kur Kahemna nosaukts par. rakstnieku «faraona Huna jeb Huni, trešāe

dinastijas devītā ķēniņa, valdīšanas laikā».
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Citur (Geschichte der Weltliteraturund des Theaters aller Zeiten und

Volker von Julius Hart, Bd. L Neudamm, 1894, S. 186) teikts, ka Ka-

hemna ir faraona Snofru ministrs, kas dzīvojis ap 2830, g. p. m. ē.

Kahemnas vārds rakstīts šādi: «Kaquemna».

Savukārt amerikāņu zinātnieks Dž. H. Bredsteds, kura grāmatas

krievu tulkojumu arī izmantojis Rainis, Kahemnu sauc par Vezīru

(Бредстед Дж. Г. История Египта, т. 1. М., 1915, с. 113).
16 Rainis 1924. g. strādāja pie drāmas par Ēģiptes senatnes tēmu —

«Lielais zaglis Tutanhs». Kopotu rakstu «Dzīve un darbi» 10. sējumā
Rainis par Tutanhu rakstīja: «Viela ir senā; plāna uzmetumi ir no ag-

rākiem laikiem, bet gads nav nosakāms.. Laikam būs nācis ierosinā-

jums no Ēģiptes studijām priekš «Jāzepa un viņa brāļiem»» (skat. šl

sēj. 613. lpp.).
16

Pirmais «Jāzepu un viņa brāļus» krievu valodā pārtulkoja Raiņa

paziņa rakstnieks Jānis Masters (Straujāns). Raiņa dzīves laikā tulko-

jums netika izdots, tas publicēts tikai 1935. g. grāmatā Райнис Я.

Избранные сочинения. М.—Л., 1935. Darba procesā J. Straujāns, kas

tolaik dzīvoja Kapri salā, pārtulkotos «Jāzepa un viņa brāļu» cēlienus

sūtīja Rainim, kas tulkojumu izlasīja un izteica savas piezīmes.
17 Recenzija «A Latvian play» ievietota laikraksta «Times» 1925, g«

23. maija numurā (43969 nr.).

SPĒLĒJU, DANCOJU (587. lpp.)

Sacerēts 1925. g. 7.—14. jūnijā. Pirmpublicējums DzD, 7. sēj., 145.—

149. lpp. Saglabājies tīrraksts (23100).
1

Cenzors lugas nosaukumu nav licis mainīt. Galvenās preses pārval-

des kancelejas 1902. g. 23. oktobri rakstītajā atjaujas paziņojumā

Nr. 9339 teikts, ka luga atļauta izrādīt ar nosaukumu «Pusideālists»,

bet par virsraksta maiņu nekas nav minēts.

2
Rainis skaitījis tikai tās dienas, kad viņš tieši strādājis pie «Spēlēju,

dancoju».

3
Nedaudz variētas rindas no «Spēlēju, dancoju» otrā cēliena. Pirmo

rindu saka Trešais mirons (814. rinda), bet otrā un trešā ir variants no

Pirmā miroņa teksta (820.—821. rinda).

4
Rindas no Raiņa bērnības epa «Saules gadi» (1925), no nodaļas

«Jaunas pasaules atradības», vienīgi 8. rinda uzrakstīta no jauna.
5 Amtiona pils akmeņi — Amfions —

Tēbu valdnieks, slavens mū-

ziķis, kas spēlējis tik pievilcīgi, ka akmeņi Tēbu pilsētas celšanai paši

saradušies un sienas pašas saslējušās.

6 Raiņa raksts «Atskats uz kādu neizdevušos sabiedrisku mēģinā-

jumu» (Jaunais Vārds, 1917, 29. nr., 4. februārī, un 30. nr., 5. februāri).

1 1916. g. «Jaunajās Pēterpils Avīzēs» publicēts lugas «Spēlēju,

dancoju» pirmais un otrais cēliens.
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8 Žurnālā «Taurētājs» ievietoti ari vairāki N. Strunkes darināti lino-

griezumi, kas attēlo «Spēlēju, dancoju» varoņus. Šie linogriezumi re-

producēti ari «Dzīves un darbu» 7. sējumā.
9 Aklā nabaga teksts no piektā cēliena (3250.—3254. rinda), pēdējā

rinda nedaudz variēta.

KRAUKLĪTIS (591. lpp.)

Sacerēts 1925. g. 25. jūnijā. Pirmpublicējums DzD, 7. sēj., 319.—

321. lpp. Saglabājies tīrraksts (22913).
1

1917. g., kad Rainis sacerēja «Krauklīti», vācu militāristi bija

okupējuši visu Kurzemi, bet rudenī ieņēma ari Rīgu un daļu no Vidze-

mes ,tāpēc Rainis šo gadu uzskata par drūmāko tautas dzīvē.

2 Begeisterung ist keine Wa/e.. (vācu vai.) — Sajūsma nav lieta,

ko var iesaiņot uz dažiem gadiem.

DAUGAVA (593. lpp.)

Sacerēts 1925. g. 28. jūnijā. Pirmpublicējums DzD, 8. sēj., 7.—10. lpp.

Saglabājies tīrraksts (22869).
1 968. un 969. rinda no poēmas «Daugava». 969. rinda nedaudz

variēta.

2 1164. un 1165. rinda no poēmas «Daugava».
8 1154. un 1155. rinda no poēmas «Daugava»,
4 1068.—1071. rinda no poēmas «Daugava».
6 Raiņa rokrakstos ar 1913. g. datēti materiāli, nav atrodami. Radā-

majās domās 1917. g. 16. «ugustā Rainis atzīmējis: «Vispirms dziedāsim

par ozolu, tad Daugavu. Izeja: uz sauli.»

c Raiņa dzejoļu krājums «Tālas noskaņas zilā vakarā» nāca klajā

1903. g. revolucionārās kustības kāpinājuma atmosfērā un ieguva cīņā

saucēja nozīmi.

7 «Daugavas sargi» — trīsdesmit astoņu autoru dzejoļu un prozas

fragmentu kopojums, veltīts 1919. g. cīņām pret Bermontu. Iznāca Rīgā

1923. g. Krājuma autoru sastāvs ir ārkārtīgi dažāds, līdzās demokrātis-

kajiem rakstniekiem Rainim, J. Sudrabkalnam, J. Jaunsudrabiņam pār-
stāvēti arī buržuāzijas ideologu darbi. Krājumā ievietoti «Izvilkumi no

sērdieņu dziesmas «Daugava»».

8 Dzejoļi no «Daugavas» publicēti laikrakstos «Jaunais Vārds» un

«Dzimtenes Atbalss» 1916. un 1917. g., taču par «Dienas Lapas» (vēlā-

kās «Jaunās Dienas Lapas») pēcniekiem minētie laikraksti nav uzlū-

kojami.

9 981.—983. rinda no poēmas.
10 Dzejoļa 1. un 3. pants publicēts «Taurētājā», 1916, 7. nr, Dzejoļa

pilns teksts nodrukāts «Taurētājā», 1917, 3. nr,
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11 «Daugavas» pirmuzvedums notika 1919. g. 18. novembrī uz torei-

zējā 2. Rīgas pilsētas teātra (tagadējā A. Upīša Akadēmiskā Drāmas

teātra) skatuves Sarkanā Krusta sarīkojumā.
12 Rindas no poēmas «Daugava» epiloga.
13 Izašars — tēls Raiņa traģēdijā «Jāzeps un viņa brāļi». Rainis citē

Izašara tekstu no lugas piektā cēliena (3922. un 3923. rinda).

IUA MUROMIETIS (597. lpp.)

Sacerēts 1925. g. Pirmpublicējums DzD, 8. sēj., 83.—86. lpp. Sagla-

bājies tīrraksts (22920).
1 Samērā plašu lugas izplānojumu Rainis uzrakstījis jau 1914. g.

31. augustā.
2 Raiņa minētais draugs ir Roberts Ivanovs, kas 1912. g. dzīvoja

Cīrihē un Rainim atsūtīja biļinu grāmatu — «Книга былин. Свод из-

бранных образцов русской народной эпической поэзии. Составил

В. П. Авенариус. Издание пятое.» М., 1898.

3 «Izabella» un «Venēcijas asins nakts» — lubiniecisku grāmatu

nosaukumi.

4
In medias res (latīņu vai.) — pašā lietas būtībā.

5 Ahils — sengrieķu mītu varonis.

6 Sigurds (Zigurds) — islandiešu eposa-edas varonis.

7
Zigtnds — ģermāņu eposa varonis.

8 Sids Kampeadors — feodālās Spānijas laikmeta episkās «Dziesmas

par Sidu» varonis.

9
Haijavata — H. Longfello eposa «Dziesma par Haijavatu» varonis.

10 Grāmatā «lija Muromietis» iznāca 1У23. g. (titullapā: 1922), 1922. g.

traģēdija publicēta žurnālā «Ritums».

MUŠU ĶĒNIŅŠ (600. lpp.)

Sacerēts 1925. g. Pirmpublicējums DzD, 8. sēj., 257.-259. lpp. Sa-

glabājies tīrraksts (22829).
1

Daļa no lugas melnrakstiem rakstīta uz apdrukāta ietinamā papīra

otras puses. letinamais papīrs ar uzrakstiem itāļu valodā Rainim sagla-

bājies kopš Kastaņolas laikiem.

2 Rainis 1924. g. bija izdarījis pirmās atzīmes bērnu lugai «Skun-

duriņa prieks». Uzmetumos minēti arī virsraksti «Skunduriņa smiekli»,

«Anšeļa smiekli». Lugā Rainis bija iecerējis risināt novelē «Spītnieks»

aizsākto tēmu. Pie plānotās lugas Rainis vēlreiz atgriezās 1928. g., taču,

uzrakstījis dažas ieceru lapiņas, viņš darbu pie lugas «Skunduriņa

prieks» pārtrauca.

3 «Mušu ķēniņš» grāmatā iznāca pašās 1923. g. beigās, jo tikai 2. de-

cembrī Rainis beidza lugu pārrakstīt.
4 Rakstniece E. Prūša apvainoja Raini plaģiātā. 1924. g. 12. oktobrī
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laikrakstā «Latvis», 918. nr., un 18. oktobri laikrakstā «Latvija», 79. nr.,

bija publicēts viņas raksts «Rainis — plaģiators». Tajā izvirzīts nepa-

matots apvainojums, it kā Rainis «Mušu ķēniņu» būtu aizguvis no vi-

ņas lugas «Dzejnieks Sienāzis».

MĪLA STIPRĀKA PAR NĀVI (603. lpp.)

Sacerēts 1927. g. Pirmpublicējums traģēdijas pirmizdevumā —

Rainis J. Mīla stiprāka par nāvi. R., A. Gulbis, 1927, 99.-—lO7. lpp.

Pēcvārdā Raiņa teksts ir tikai pirmās piecpadsmit rindas, pēc tam ar

nelieliem īsinājumiem Rainis pārpublicējis V. Teikmana rakstu «Turai-

das jaunava Maija», kas bija ievietots žurnālā «Austrums», 1897, 9. nr.,

713.—718. lpp. Visas piezīmes parindēs Rainis pārņēmis no minētā

raksta.

Sajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

FRAGMENTI (611. lpp.)

Sacerēts 1925. g. Pirmpublicējums DzD, 10. sēj., 327.—330. lpp.

Priekšvārdā minētās nepabeigtās lugas publicētas šī izdevuma 14. sē-

jumā, kur sniegti plašāki komentāri par katra darba ieceri un tapšanu.

Kinoscenārija «Iz nāves bedrēm» fragments publicēts 15. sējumā. Turpat

ievietotas pārējo Raiņa minēto lugu ieceres. Traģēdiju «Mīla stiprāka

par nāvi» Rainis pabeidza 1927. g., lugu «Rīgas ragana» — 1928. g.

NOVEĻAS (614. lpp.)

Sacerēts 1925. g. Pirmpublicējums DzD, 10. sēj., 7.—9. lpp.

'Almanahā nebija ievietota recenzija par Raiņa stāstu, bet tikai īss

A. Upīša sniegts vērtējums (apskata «Latviešu rakstniecība» prozas no-

daļā, 59. lpp.): «Raiņa «Suņa mūžs», noslēpumains, bet patiess stāsts,

sastādīts pēc dokumentiem, ir simbolisks tēlojums no mūsu dienu pār-

dzīvojumiem. Raiņa prozas gabaliņiem pa laikam nav lielas mākslas

vērtības, arī šim ne. Simboliskais mainās ar tīri anekdotisko, visam

gabaliņam trūkst nepieciešamā noskaņojuma un skaidrības, tā ka

iespaids paliek bāls un diezgan nenoteikts.»

SABIEDRISKA RAKSTURA DARBI (617. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 9. sēj., 7.—11. lpp. Saglabājies tīrraksts

(22956/1—15).

Raksts ievada «Dzīves un darbu» 9. sējumu, kurā Rainis ievietojis

visai dažādus materiālus (arī tulkojumus), tomēr sējuma lielāko daļu

veido publicistiskie, literatūrkritiskie un folkloristiskie raksti.

Šajā izdevumā novērsta kļūda — 619. lpp. 13., 14. rindā «man gan-

drīz visi nāca pretī ar nesaprašanu» labots par «man vienmēr nāca pretī

nesaprašana».
1 Raiņa sniegtais pārskats par viņa sabiedrisko darbību tiks publi-

cēts kādā no nākajamiem sējumiem.
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SENČU AIZVĒJA (622. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 9. sēj., 21.—25. lpp. Saglabājies tīrraksts

(22956/27—37).

Raksts «Dzīves un darbu» 9. sējumā ievada nodaļu «Senču aizvējā.
Publicistikas pirmais posms. 1884.—1891.». Nodaļai par moto Rainis licis

H. Ibsena pantu:

«Dzīvot — karot pret tumsas spoku,

Kas mums sirdī un smadzenēs mīt;

Dzejot — spriest tiesu ar stingru roku

Par sevi pašu un netaupīt.»

Pēc Lietuvas PSR Centrālā Valsts vēstures arhīva ziņām (448. fonds,

4. apraksts, 318. lieta), Rainis darbā Viļņas apgabaltiesā iestājās 9.

februārī.

1 Raiņa vēstule Ā. Alunānam par lugu «Mūsu pokāls» ir ievietota

šī izdevuma 19. sējumā.

JAUNĀ STRĀVA (625. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 9. sēj., 77.-79. lpp. Saglabājies tīrraksts

(22840/1-8).

Rainis bija iecerējis «Dzīves un darbu» 9. sējumā izveidot nodaļu

«Jaunā strāva. Publicistikas otrais posms. 1891.—1895.», kurai par moto

izvēlējies U. Hutena vārdus «Ich hab's gewagt!» (Es esmu iedrošinā-

jies!). lecerētā nodaļa tomēr netika sastādīta, «Dzīvē un darbos» publi-

cēts tikai tās ievads.

JAUNA ATSTRĀVA (627. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 9. sēj., 83.—90. lpp. Saglabājies tīrraksts

(22840/9 —29), kurā trūkst nodaļas: «lespaidi, atmiņas un vēstules no

Berlīnes» un «Aleksandrs Puškins».

Raksts «Dzīves un darbu» 9. sējumā ievada nodaļu «Jaunā atstrāva.

Publicistikas trešais posms. Eseistika. 1896.—1907.». Nodaļai par moto

Rainis licis pantu no H. Heines poēmas «Vāczeme» 27. nodaļas:

«Es wāchst heran ein neues Geschlecht,

Ganz ohne Schminke und Sūnden,

Mit freien Gedanken, mit freier Lust —

Dem werde ich ailes verkūnden.»

Sniedzam šo pantu A. Upīša atdzejojumā:

«Tās vietā izaug jauna cilts

Bez smiņķa un bez grēkiem,

Tai brīvā priekā brīvu domu teikt

Par visu man būs pa spēkam.»
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Šajā izdevumā novērstas kļūdas — 633. lpp. 41., 42. rindā «pēdējais
vārds» labots par «pēdējie vārdi», 634. lpp. 5. rindā «kultūrai» labots

par «kultūrtautai».

1 Apcere «Zelts un sudrabs» (MV, 1899, 12 numuros) ir vācu taut-

saimnieka M. Šīpeļa darba atstāstījums, tāpēc arī šajā Kopotu rakstu

izdevumā tā netiek ievietota.

VECĀS STRĀVAS PEDEJS GADS (635. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 9. sēj., 237.—239. lpp. Saglabājies tīrraksts

(22744/1—8).
Plašo apceri par Zinību komisijas vasaras sapulcēm (sarakstīta un

publicēta 1903. g. «Dienas Lapā») Rainis «Dzīvē un darbos» ievietoja

atsevišķā nodaļā «Vecās strāvas pēdējs gads» un ievadīja ar tāpat no-

sauktu priekšvārdu.
1 «Egmonts» — J. V. Gētes drāma (1788).

MAIŅU GADI (638. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 9. sēj., 317.—318. lpp. Saglabājies tīrraksts

(22950/1 —7), kurā pie 3. rindkopas vēl seko šāds teksts: «Bet viss gāja

lielā steigā tanī laikā, dažs labs pasākums netika nobeigts, dažs mazāk

labs gan; lielais konstitūcijas jautājums palika neizšķirts, to apraka bi-

rokrātija, un tik daudz vēlāk tas cēlās augšā. Arī mans raksts par

satversmi netika pabeigts.» 5. rindkopā aiz vārdiem «viens otrs pagurst»

seko «progresīvā pilsonība bija izzudusi, zemniecība noklusuši, tikai

«meža brāļi» darīja «mieru» nedrošu. Lielākā daļa revolucionāru bija

izkauta, zemnieku mājas nodedzinātas, tūkstoši trimdā» — tālāk kā

tekstā. Pie 5. rindkopas vēl seko «Nodomi arī še bija lielāki nekā rea-

lizējams, vajadzēja tulkot veselu vēstuļu krājumu, bet raksts netika pāri

par vienu numuru».

Raksts «Dzīves un darbu» 9. sējumā ievada nodaļu «Maiņu gadi.

1905.—1907.». Nodaļai par Moto Rainis licis L. Jakobi vārdus:

«Jo tiešām ir nācis pavasars

Visapkārt mums.»

Šajā izdevumā novērsta kļūda — 639. lpp. 7. rindā «Kur» labots par

«Kas».

UZ SPĪDOLAS VALSTI (640. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 9. sēj., 345.—349. lpp. Saglabājies tīrraksts

(22950/10—25).
Raksts «Dzīves un darbu» 9. sējumā ievada nodaļu «Uz Spīdolas val-

sti. Dokumenti.». Nodaļā ievietoti dažāda veida materiāli, kuru lielākā

daļa saistīti ar 1905. g. revolūciju un pirmo pasaules karu. Sajā Kopotu
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stošajos sējumos. Ārpus šī izdevuma paliek Raiņa sniegtā intervija

Šveices rakstniekam Ādolfam Zāgeram, jo intervijas vispār netiek šajā

izdevumā iekļautas.

VIŠĶU PAGASTA KĀZU IERAŠAS (645. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 9. sēj., 393.—394. lpp. Saglabājies tīrraksts

(22841/6—14), kurā 5. rindkopā pēc vārdiem «palika tūliņ bez panāku-

miem» vēl seko «jo iznāca laikam vēl tikai pāris grāmatu pēc Sproga

mēģinājuma», un pēc vārdiem «vēl ļoti sīka» seko «kamēr latviešu

grāmatniecība bija jau tik tālu attīstījusies, ka nebija izredzes to izni-

cināt».

SVEŠĀS VALODAS (647. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 9. sēj., 389.—390. lpp.

Raksts «Dzīves un darbu» 9. sējumā ievada nodaļu, kurā vienkopus

publicēti krievu valodā sarakstītais Raiņa apcerējums «Višķu pagasta

kāzu ierašas», vācu valodā tulkotie Aspazijas darbi un latviešu tautas-

dziesmas, kā arī Raiņa paša dzejoļi, kas sacerēti vācu valodā.

ASPAZIJAS «VAIDELOTE» UN «SAULES MEITA» (649. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 9. sēj., 417.-418. lpp. Saglabājies tīrraksts

(22841/15—20).



KOMENTĀROS LIETOTIE SAĪSINĀJUMI

DL — laikraksts «Dienas Lapa»

DLp — laikraksta «Dienas Lapa» literārais pielikums

DzD —J. Raiņa kopoti raksti «Dzīve un darbi»

MV — laikraksts «Mājas Viesis»

MVM — žurnāls «Mājas Viesa Mēnešraksts»

MVp — laikraksta «Mājas Viesis» literārais pielikums

RM —J. Raiņa Literatūras un mākslas vēstures muzejs

Scd — laikraksts «Sociāldemokrāts»
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PERSONU RĀDĪTĀJS*

Abihs Vilhelms (1806—1886), krievu ģeologs, Kaukāza pētnieka —

489, 503

Abovjans Hačaturs (1805—1848), armēņu rakstnieks un kultūras darbi-

nieks — 502—507

Abuls Pēteris (1860—1926), skolotājs un vēsturnieks — 335

Adamjans Petross (1849—1896), armēņu aktieris — 508

Adamovičs Fricis (1863—1933), skolotājs un tulkotājs — 132

Agafangels Neuzvaramais, skat. Agatangehoss

Agajans (Ahajans) Gazaross (1840—1911), armēņu rakstnieks un peda-

gogs — 508

Agaronjans Avetiks (1870—?), armēņu rakstnieks — 508

Agatangehoss, 5. gs. armēņu vēsturnieks — 497

Aho Juhani (Ist. v. Johannes Brūfelds, 1861—1921), somu rakstnieks —•

619

Aivazovskis Ivans (1817—1900), krievu gleznotājs — 104

Akuraters Jānis (1876—1937), rakstnieks — 333, 336, 355, 357, 533

Aleksandrs Lielais (356—323 p. m. ē.), Maķedonijas valdnieks — 569,

705

Aleksejs Mihailovičs (1629—1676), Krievijas cars no 1645. g. — 185

Alfjeri Vitorio (1749—1803), itāliešu dramaturgs — 192, 203

Ali-pašā (1815—1871), turku valstsvīrs — 491, 492

Ališans Hevonds (1820—1901), armēņu dzejnieks, filozofs, vēstur-

nieks — 503

Alkajs (7.-6. gs. p. m. ē.), sengrieķu dzejnieks — 527, 696

Alnpekes Dīriķis, faktiski Alnpeke Ditlebs — šādu vārdu uz nezināma

autora ap 1620. g. sarakstītās «Rīmju hronikas» ap 1625. g. uz-

licis Ļvovas birģermeistars Johans Alnpeke — 88, 630, 671

Altbergs Vilis — 20. gs. sākumā grāmattirgotājs un izdevējs — 323,

325

*
Rādītājā nav iekļautas personas, par kurām neizdevās iegūt tu-

vākas ziņas kā vien tās, kas jau sniegtas tekstā,
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Alunāns Ādolfs (1848—1912), režisors un aktieris, latviešu dramatur-

ģijas pamatlicējs — 42—44, 46, 49—52, 119, 120, 133, 141,

339, 340, 343, 348, 466, 516, 517, 557, 566, 623—625, 650, 657,

658, 667, 670, 673, 693, 714

Aluskausa Jēkabs, skat. Klusiņš Miķelis

Amtmanis-Briedītis Alfrēds (1885—1966), aktieris un režisors, PSRS

Tautas skatuves mākslinieks — 578, 582, 585, 709

Andrē Salomons Augusts (1854— bez vēsts pazudis 1897), zviedru

inženieris un polārpētnieks — 99

Andrejanovs Viktors (1857—1895), Baltijas vācu dzejnieks — 650, 651

Andrejevs Leonīds (1871—1919), krievu rakstnieks — 306

Andželiko (Ist. v. Fra Džovani da Fjezole, saukts Beato A., 1400—1455),
itāliešu gleznotājs — 501

Anna Rodionovna, skat. Jakovļeva Arina Rodionovna

Annuss Augusts (dz. 1893), gleznotājs — 707

Antonijs Marks (ap 83—30 p. m. ē.), romiešu politisks darbinieks un

karavadonis — 495

Antons, skat. Birkerts Antons

Apīnis K. — skolotājs, mācību grāmatu autors —336

Apsāns Juris (1825—1899), Pliekšānu ģimenes paziņa — 546

Apsesdēls (īst. v. Augusts Apsitis, 1880—1932), dzejnieks — 533

Apsīšu Jēkabs (īst. v. Jānis Jaunzems, 1858—1929), rakstnieks — 322,

335, 355, 356

ApulejsLūcijs (ap 125 — ap 180), romiešu rakstnieks — 240—242

Arcruni Grigors (1845—1892), armēņu publicists, kritiķis, sabiedrisks

un politisks darbinieks — 505, 506

Arina, skat. Jakovļeva Arina Rodionovna

Ariosto Ludoviko (1474—1533), itāliešu dzejnieks — 198, 201

Ariosts, skat. Ariosto Ludoviko

Ārons Matīss (1858—1939), žurnālists un bibliogrāfs — 317

Aršakidu dinastija (Aršakuni, 62—428), Armēnijas valdnieku dinas-

tija — 488, 498

Artašess I (? — ap 160 p. m. ē.), Armēnijas valdnieks no 189 g. p. m.

ē. — 495

Artavazds II (? — 34. p. m. ē.), Armēnijas valdnieks no 56. g. p. m.

ē. — 495

Asars Jānis (1877—1908), literatūras un mākslas kritiķis, publicists —

472—474, 683, 689, 690, 705

Aspazija (īst. v. Elza Pliekšāne, 1865—1943), dzejniece, dramaturģe,

Raiņa dzīvesbiedre — 109, 119, 120, 132, 134, 140, 141, 142—

145, 310, 312, 313, 315, 324, 342, 343, 345, 346, 349, 356, 359—

363, 440, 441, 467, 472, 476, 480, 513, 524, 530, 533, 534, 544,

557, 559, 561, 569, 572, 574, 576, 580, 581, 584—587, 612, 614,
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615, 617, 622, 626, 628, 629, 631, 632, 648—651, 659, 661, 670,

671, 675—679, 681, 682, 688, 690, 691, 693, 695, 701, 709, 716

Atrpets (Atrapets, īst. v. Sarkiss Mutojadžans, 1850—1937), armēņu

rakstnieks un žurnālists — 508, 691

Auerbahs Bertolds (Auerbahers Mozes Barubs, 1812—1882), vācu rakst-

nieks — 355

Auniņš Kārlis Roberts (1834—1914), mācītājs un literāts, latviešu mitolo-

ģijas pētnieks — 645, 646

Auseklis (īst. v. Miķelis Krogzemis, 1850—1879), dzejnieks — 129, 146,

310

Bagratidu dinastija (886 —1045), Armēnijas valdnieku dzimta — 488,

498

Bagratuni Arsens (1790—1866), armēņu dzejnieks un tulkotājs — 503

Bagratuni Sāks, princis, Armēnijas valdnieku dzimtas pārstāvis — 496

Bahs J., skolotājs, mācību grāmatu autors — 335

Bairons Džordžs Gordons (1788—1824), angļu dzejnieks — 190, 193—

202, 204, 205, 337, 486, 508, 547

Balodis Jēkabs, literāts — 356

Balodis Rūdolfs (pseid. Maliešu Jānis), 20. gs. sākuma dzejnieks iesā-

cējs —- 310

Baltābola Paula (1891—1978), aktrise, LPSR Nopelniem bagātā ska-

tuves māksliniece — 585

Baltramaitis Silvestrs (1841 — ap 1918), lietuviešu bibliogrāfs un etno-

grāfs — 23, 665

Balzaks Onorē (1799—1850), franču rakstnieks — 280

Banga Tija (1882—1957), aktrise, LPSR Nopelniem bagātā skatuves

māksliniece — 566, 578

Barbjē Ogists (1805—1882), franču dzejnieks — 221

Barbjejs, skat. Barbjē Ogists

Bārkers (Viljams) Halijs (1887—?), angļu dramaturgs un drāmas teorē-

tiķis — 584, 709

Barons Krišjānis (1835—1923), folklorists, rakstnieks un publicists —

15, 127, 317

Baress Moriss (1862—1923), franču rakstnieks — 213, 223, 224

Batjuškovs Konstantīns (1787—1855), krievu dzejnieks — 187

Bauernfelds Eduards (1802—1890), austriešu dramaturgs un dzejnieks —

100

Baumanis Indriķis (1878—1955), fotogrāfs un grāmatu apgāda «Spēks»

vadītājs — 527, 695, 696, 706

Bazedovs Johans Bernhards (1724—1790), vācu pedagogs un publi-

cists — 272

Bazons Indriķis (1874—?), skolotājs, 1905. g. revolūcijas dalībnieks—

479
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Bēbelis Augusts (1840—1913), vācu un starptautiskās strādnieku kustī-

bas darbinieks — 463

Bebris Juris (1859—1951), skolotājs un literāts — 301, 302

Becenbergers Adalberts (1851—1922), vācu valodnieks un arheologs,

baltu valodu pētnieks — 16, 164

Bekers Johans Filips (1809—1886), vācu un starptautiskās strādnieku

kustības darbinieks, K. Marksa līdzgaitnieks — 398

Beklins Arnolds (1827—1901), šveiciešu gleznotājs — 219

Belzacars (? —539 p. m. ē.), Bābeles valdnieks — 697

Beļinskis Visarions (1811—1848), krievu revolucionārais demokrāts, lite-

ratūras kritiķis un publicists — 194

Beņķītis, saimnieks Sieksātes pagastā, 1905. g. revolūcijas dalībnieks,

nošauts Valtaiķos — 478

Beranžē Pjērs 2ans (1780—1857), franču dzejnieks — 221

Beranžejs, skat. Beranžē Pjērs Zans

Bērensa Berta (pseid. V. Heimburga, 1850—1912), vācu rakstniece —

116, 117, 213, 308

Bergmanis Fricis (1860—1898), jurists, «Dienas Lapas» pirmais redak-

tors — 516, 549, 553, 623, 624, 656, 657, 664, 668

Bergmanis Gustavs (1749—1814), Baltijas vācu mācītājs, folklorists un

grāmatu izdevējs —
143

Eermonts-Avalovs Pāvels (1881—1936), kontrrevolūcijas militārs darbi-

nieks
— 595, 711

Berne Ludvigs (1786—1837), vācu rakstnieks un publicists — 281,

560

Bernss Roberts (1759—1796), skotu dzejnieks — 547

Bērziņš Jānis (1859—1933), jurists — 622

Bērziņš Ludvigs (Ludis) (1870—1965), literāts un folklorists — 141

Bērziņš Pēteris (1848—1926), skolotājs, literāts un grāmatizdevējs —

311, 314, 553

Bērziņš Roberts (1868—1935), skolotājs un literāts — 311, 314

Bērziņš Rūdolfs (1881—1949), operdziedātājs, LPSR Tautas skatuves

mākslinieks — 525

Bēthovens Ludvigs (1770—1827), vācu komponists — 144

Biezbārdis Kaspars (1806—1886), skolotājs, sabiedrisks darbinieks,
filozofs

— 291, 338

Bignami Enriko, itāliešu žurnālists — 570, 645

Bikers Fridrihs, Baltijas vācu rakstnieks, autors lugai par Turaidas

Maiju — 609

Bilenšteins Augusts (1826—1907), vācu mācītājs Latvijā, publicists,

valodnieks, vēsturnieks — 144—146, 164, 647, 674

Bīnemanis Fridrihs Gustavs (1860—1915), Baltijas vācu vēstur-

nieks — 609, 708
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Bīriņš Eduards (1883—1971)t
buržuāziskās Latvijas ģenerālkonsuls

Londonā — 587

Birkerts Antons (pseid. Antons, 1876—1971), literatūras kritiķis un

rakstnieks, LPSR Nopelniem bagātais kultūras darbinieks — 54Л,

603, 641, 688, 691, 693, 702

Birkerts Pēteris (1881—1956), folklorists un literāts, LPSR Nopel-

niem bagātais kultūras darbinieks —- 440—443, 550, 555, 568,

703, 705

Birznieks-Upītis (īst. v. Birznieks) Ernests (1871—1960), LPSR Tau-

tas rakstnieks — 532, 533, 572, 698, 699

Birznieku Sofija (1876—1956), dzejniece — 309

Bisenieks Georgs (1885—?), buržuāziskās Latvijas diplomāts — 587

Bismarks Oto (1815—1898), Vācijas valstsvīrs — 32, 35, 58, 64, 65, 69,

70, 102, 344, 492

Bisnieks Pēteris (1853—1911), «Dienas Lapas» izdevējs (1886—1897),
banku darbinieks — 552, 553

Bitners Georgs (1805—1883), Baltijas vācu mācītājs, latviešu tautas-

dziesmu krājējs — 146, 674

Bizantijas Favets, skat. Pavstoss Buzands

Bjernsons Bjernstjerne (1832—1910), norvēģu rakstnieks, dramaturgs —

335

Bjoks Serafens Žistens Fransuā (pseid. Roni, 1859—1948), franču rakst-

nieks — 213

Bjoks Zozefs Anrī (pseid. Roni, 1856—1940), franču rakstnieks — 213

Blaumanis Rūdolfs (1863—1908), rakstnieks — 119, 120, 141, 307, 333,

334, 344, 345, 348, 524, 530, 557, 558, 623, 635, 680, 694, 695

Bļaus Pēteris (1856—1930), dzejnieks un žurnālists — 309

Bloss Vilhelms (1849—1927), franču politisks darbinieks un rakstnieks —

441

Boā Ādams, franču dzejnieks 20. gs. sākumā — 218

Bodenštets Fridrihs (1819—1892), vācu rakstnieks, tulkotājs, žurnā-

lists— 503, 509

Bodlērs Saris (1821—1867), franču dzejnieks un literatūras kritiķis —

218

Bokačo Džovanni (1313—1375), itāliešu rakstnieks — 550

Bordžija Čezāre (1475—1507), itāliešu valstsvīrs — 102

Bordžijs, skat. Bordžija Čezāre

Borngrēbers Oto (1874—?), vācu rakstnieks — 645

Botičelli Sandro (īst. v. Alesandro di Marjāno Filipepi, 1444 vai 1445—

1510), itāliešu gleznotājs — 501

Brandess Georgs (1842—1927), dāņu literatūras kritiķis un vēstur-

nieks — 245



Branševics (Brantevics) Andrejs (1884—1906), dārznieks, revolucionārās

kustības dalībnieks Kazdangā — 477

Brēdenfelds X., grāmatizdevējs Pēterburgā — 559

Brederihs Silvio (1870—1952), vācu barons, soda ekspedīciju vadītājs

Kazdangas apkārtnē 1905.—1907. g. — 450—452, 477, 687

Brencēns Eduards (1885—1929), gleznotājs, grafiķis un dekorators —

707

Brensons Izidors (1854—1928), lietuviešu ārsts, medicīnas vēsturnieks,

antropoloģijas pētnieks — 18

Briāns Aristīds (1862—1932), franču valstsvīrs un publicists — 221

Brigadere Anna (1861—1933), rakstniece — 320, 356

Brigaders Jānis (1856—1936), grāmatizdevējs, aktieris — 524

Biikners Aleksandrs (1856—1939), poļu valodnieks, literatūras un

mākslas ķritiķis — 16

Briona Frederīke (1752—1813), Zēzenheimas mācītāja meita, J. V. Gē-

tes iemīļotā — 275

Brīvnieks Kārlis (1854—1934), aktieris, režisors un dramaturgs — 708

Brīvzemnieks (īst. v. Treilands) Fricis (1846—1907), folklorists un publi-

cists — 15

Brjusovs Valērijs (1873—1924), krievu dzejnieks — 573

Brokhauzs Fridrihs Arnolds (1772—1832), vācu grāmatizdevējs — 290,

677

Budenbroks Gustavs Johans (1758—1821), Baltijas vācu jurists —- 56,

668

Buettner G., skat. Bitners Georgs

Bulanžē Zoržs (1837—1891), franču militārs un politisks darbinieks —

39, 40

Bundža Dāvids (1873—1901), revolucionārs publicists, strādnieku ne-

legālās kustības organizētājs — 463

Burbeks (īst. v. Ernests Vilhelms Berboms, 1786—1865), lietuviešu sa-

kāmvārdu un vārdnīcu materiālu vācējs — 20

Buržē Pols (1852—1933), franču rakstnieks un literatūrzinātnieks — 211,

238, 245, 250

Biuiejs, skat. Buržē Pols

Bušs Vilhelms (1832—1908), vācu dzejnieks un mākslinieks — 548—

551

Celmiņš Hugo (1877— ?), buržuāzisks politisks darbinieks — 467, 689

Cerencs (īst. v. Ovseps Šišmanjans, 1822—1888), armēņu rakstnieks,

armēņu vēsturiskā romāna pamatlicējs — 508

Ceriņš Pēteris (1849—1903), skolotājs un dzejnieks — 289

Cēzars Gajs Jūlijs (100—44 p. m. ē.), Romas karavadonis un valsts-

vīrs — 279

723
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Cicerons Marks Tullijs (106—43 p. m. ē.) f
senas Romas valstsvīrs,

filozofs un rakstnieks — 139

Cielēna Amanda (1863—1936), pēc 1905. g. revolūcijas emigrante

Šveicē — 703

Cielēns Fēlikss (pseid. Cinis, 1888—1964), meņševiku publicists, bur-

žuāziskās Latvijas politisks darbinieks — 452, 644

Clmermanis Artūrs (1886—?), scenogrāfs — 592, 596, 602

Ctmze Jānis (1814—1881), pedagogs, komponists, kordiriģents — 305

Cinis, skat. Cielēns Fēlikss

Cīrulis (Ciruls) Indriķis (1860—1945), skolotājs un literāts — 327, 331,

637

Cirulis J., skat. Cīrulis Indriķis

Coils (Zoilos, 4. gs. p. m. ē.), sengrieķu filozofs — 124

Cukurs Reinis (1886—?), skolotājs un literāts, mācību grāmatu autors—

336

Caadajevs Pjotrs (1794—1856), krievu filozofs un publicists — 188, 189

Čakste Jānis (1859—1927), advokāts, buržuāzisks politisks darbinieks—

624

Caule Jānis (1881—1924), inženieris, revolucionārās kustības dalīb-

nieks — 441

Cehonte, skat. Cehovs Antons

Cehovs Antons (1860—1904), krievu rakstnieks — 337, 547, 681

Cemberlens Džozefs (1836—1914), angļu valstsvīrs — 31

Cerčils Randolfs (1849—1895), angļu valstsvīrs — 29

Cešihins Jevgrafs (1824—1888), krievu žurnālists un vēsturnieks — 160

Cobanjans Aršaks (1872—1954), armēņu rakstnieks un literatūrzināt-

nieks — 484

Cobonians, skat. Cobanjans Aršaks

Curļonis Mikolajs Konstantīns (1875—1911), lietuviešu gleznotājs un

komponists — 471

Dāns Fēlikss (1834—1912), vācu rakstnieks un vēsturnieks — 213

Dante Aligjēri (1265—1321), itāliešu dzejnieks — 552

Dantess Zoržs Saris (barons Hekerns, 1812—1895), franču monarhists,

nogalināja divkaujā A. Puškinu — 210

Daraškēvičs Leons (1866—1931), Raiņa skolas biedrs, vēlāk ārsts

psihiatrs — 545

Darvins Čarlzs (1809—1882), angļu dabaszinātnieks — 268

Dārziņš Emīls (1875—1910), komponists — 569

Dauge Juris (1835—1908), skolotājs un literāts — 609, 610

Dauge Pauls (1869—1946), revolucionārās kustības dalībnieks, filozofs,

ārsts — 667

Daukants Simons (1793—1864), lietuviešu rakstnieks un vēsturnieks —

23—25



Daukša Mikolajs (Nikolajs) (ap 1527—1613), viens no lietuviešu rakst-

niecības nodibinātajiem — 21, 23, 24, 254—256, 647

Davidovs Deniss (1784—1839), krievu dzejnieks — 192

Dāvis Pēteris (1872—1903), skolotājs, mācītājs un redaktors — 289

Davizs, 5. gs. armēņu rakstnieks — 497

Davū Luijs (1770—1832), franču maršals Napoleonaarmijā — 103

Deglavs Augusts (pseid. Deverots, 1862—1922), rakstnieks — 355, 559,

561, 639, 684, 685, 705

Delvigs Antons (1798—1831), krievu dzejnieks, A. Puškina liceja biedrs

un draugs — 187

Dermanis Vilis (1875—1938), revolucionārs, publicists un liteiatfiras kri-

tiķis — 312, 314, 315, 330, 337, 351, 353

Deržavins Gavrils (1743—1816), krievu dzejnieks — 187

Dicgens Jozefs (1828—1888), vācu filozofs, sociāldemokrāts — 398

Dietzgen, skat. Dīcgens Jozefs

Dievkociņš Jūlijs (1879—1906), rakstnieks — 306, 336

Dikenss Čarlzs (1812—1870), angļu rakstnieks — 264, 547, 702

Dimā Aleksandrs (tēvs, 1802—1870), franču rakstnieks — 245, 261,

282, 307, 679

Dimā Aleksandrs (dēls, 1824—1895), franču rakstnieks — 283

Dinsberģis Ernests (1816—1902), skolotājs un rakstnieks — 310, 335,

339, 609

Dīriķis Andrejs (1853—1887), tulkotājs un rakstnieks — 256, 618

Dīriķis Bernhards (1831—1892), izdevējs un redaktors — 630

Dišlers Kārlis (1878—1954), buržuāzisks tiesību zinātnieks — 319, 320,

322, 323, 365

Dmitrijevs Ivans (1760—1837), krievu dzejnieks — 186

Dobroļubovs Nikolajs (1836—1861), krievu revolucionārais demokrāts,

publicists un literatūras kritiķis — 307

Dodē Alfonss (1840—1897), franču rakstnieks — 211 «

Dombrovskis Ignācijs (1869—?), poļu rakstnieks — 251

Donaleitis, Donalitijs Kristiāns, skat. Donelaitis Kristjans

Donelaitis Kristjans (1714—1780), lietuviešu dzejnieks, lietuviešu lite-

ratūras pamatlicējs — 23, 24, 619, 622, 623, 665

Dora, skat. Stučka Dora

Dostojevskis Fjodors (1821—1881), krievu rakstnieks — 162, 184, 205,

250

Doumers Pauls (1857—1932), franču valstsvīrs — 644

Dovkants, skat. Daukants Simons

Dravnieks Jēkabs (pseid. Jūsmiņu Teodors, 1858—1927), žurnālists, grā-

matizdevējs un leksikogrāfs — 109—119, 126, 132, 138, 141, 147,

557, 660, 672
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Dreifuss Alfrēds (1859—1935), ebreju tautības franču ģenerālštāba virs-

nieks, nepatiesi apvainots valsts nodevībā — 212, 676

Duburs (īst. v. Ariņš) Jēkabs (1866—1916), aktieris, režisors un skatuves

mākslas pedagogs — 333, 517, 524, 525, 566, 681, 695

Ducmanis Kārlis (1881—1943), publicists un sabiedrisks darbinieks —

525, 641

Durjans Petross (1852—1872), armēņu dzejnieks un dramaturgs — 508

Dziļleja (ist. v. Tīfentāls) Kārlis (1891—1936), skolotājs, publicists un

literatūras kritiķis — 603

Dzirne Krišjānis (1829—1896), mācītājs, reliģisku rakstu autore — 623

Džanšijevs Grigorijs (1851—1900), armēņu tautības krievu publicists

un vēsturnieks — 485

Džusti Džuzepe (1809—1850), itāliešu dzejnieks — 547

Efialts (?—469 p. m. ē.), grieķu nodevējs Termopilu kaujā 480. g.

p. m. ē. — 122

Egiše, skat. Jegiše

Eglītis (Eglīts) Viktors (1877—1945), rakstnieks — 313, 354, 356—358

Eiks Huberts (ap 1370—1426), Jans (ap 1390—1441), Nīderlandes glez-

notāji — 501

Eiripīds (ap 480—406 p. m. ē.), sengrieķu dramaturgs — 253, 259

Ekšteins Ernsts (1845—1901), vācu rakstnieks — 213

Elverfelds Kārlis Gothards (1756—1819), Baltijas vācu mācītājs un lite-

rāts — 338

Emins Mrktičs (Nikita) (1815—1890), armēņu filologs, pedagogs un

tulkotājs — 495

Endzelīns Jānis (1873—1961), valodnieks, LPSR Nopelniem bagātais zi-

nātnes darbinieks — 290, 293, 294, 299—302, 308, 309

Engelss Fridrihs (1820—1895), viens no zinātniskā komunisma pamat-

licējiem — 398—400, 402, 678

Epikūrs (341—270 p. m. ē.), sengrieķu filozofs materiālists — 402

Ērglis M. P. (Erglītis, ari Vecais), latviešu kolonists Pleskavas tuvumā,

Raiņa paziņa — 630

Ērika (īst. v. Freimane) Lilija (1893—1981), aktrise, LPSR Tautas skatu-

ves māksliniece — 585, 590

Ermanis Pēteris (1893—1969), rakstnieks un literatūras kritiķis — 552,

596, 702

Ervjē Pols (1857—1915), franču rakstnieks — 213

Esenberģu Jānis (īst. v. Jānis Esenberģis-Hess, 1862—1890), dzejnieks

un tulkotājs — 339

Eshils (525—456 p. m. ē.)f sengrieķu dramaturgs — 237

Esterhazi Nikolajs (1765—1833), Austroungārijas grāfs, diplomāts un

mākslas mecenāts — 100

Esils, skat. Eshils

Ešstruta Matilde (1839—?), vācu rakstniece — 308
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Ešterhazijs, skat. Esterhazi Nikolajs

Evelinga Eleonora (1855—1898), angļu un starptautiskās strādnieku kus-

tības darbiniece, K. Marksa jaunākā meita — 401

Ezerietis (Ist. v. Augenbergs) Kārlis (1869—1923), rakstnieks un žurnā-

lists — 355

Fallijs (īst. v. Konrāds Bulāns, 1877—1915), rakstnieks — 310, 313—

315, 357

Feierbahs Ludvigs (1804—1872), vācu filozofs — 216

Feldmanis Ernests (1889—1947), aktieris un režisors — 602

Fēlikss, skat. Fallijs

Fērgusons Džeimss (1832—?), angļu valstsvīrs — 73

Feuerbahs, skat. Feierbahs Ludvigs

Fihofs Heinrihs (1804—1884), vācu literatūras vēsturnieks un teorēti-

ķis — 268

Fišers Kuno (1824—1907), vācu filozofs un vēsturnieks — 268, 272,

631

Flobērs Gustavs (1821—1880), franču rakstnieks — 238, 571

Foma Arcruni, 10. gs. armēņu vēsturnieks — 500

Forels Augusts (1848—1931), šveiciešu psihiatrs, Latvijas Universitātes

goda biedrs — 643

Fortunatovs Filips (1848—1914), krievu valodnieks — 256

Fra Angelika, skat. Andželiko

Franss Anatols (1844—1924), franču rakstnieks — 486

Freiberģis X., skat. Freinbergs Kārlis

Freijs Jānis Aleksandrs (1863—1950), mācītājs un literāts — 309, 335

Freiligrāts Ferdinands (1810—1876), vācu dzejnieks — 400

Freinbergs Kārlis (1884—1967), teātra darbinieks, literāts un kritiķis —

541, 590, 595

Freitāgs Gustavs (1816—1895), vācu rakstnieks, drāmas teorētiķis —

249

Fridrihs 11, Lielais (1712—1786), Prūsijas karalis no 1740. g. — 391

Frīdrihsens Gustavs (1860—1922), skolotājs un literāts — 356, 391, 564,

704

Fuada I, Ahmeds (1868—1936), Ēģiptes karalis no 1922. g. — 491, 492

Fulda Ludvigs (1862—1939), vācu rakstnieks — 105, 334, 335

Gaborio Emīls (1832—1873), franču rakstnieks — 213

Gabrbuljejs, skat. Gaborio Emils

Gadebušs Fridrihs Konrāds (1719—1788), Baltijas vācu vēsturnieks un

bibliogrāfs — 608

Garamorts, skat. Zakovs Kalistrats

Gēdeke Kāris (1814—1887), vācu literatūrvēsturnieks un žurnālists —

268
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Gedraitis Melhiors (ap 1536—1608), lietuviešu bīskaps, pirmo lietuviešu

grāmatu izdevējs — 24, 256

Gellerts Kristiāns Firhtegots (1715—1769), vācu dzejnieks — 270, 618

Georg Sand, skat. Sanda Zorža

Gervins Georgs Gotfrīds (1805—1871), vācu kultūras un literatūras vēs-

turnieks — 183

Gēte Johans Volfgangs (1749—1832), vācu dzejnieks — 89, 92, 109—

112, 114, 115, 129, 131, 132, 162, 184, 190, 192—194,

196, 198, 199, 203, 205, 216, 258, 259, 267—281, 311, 352, 567, 571,

574 579, 581, 593, 598, 628, 631, 671, 672, 677, 678, 682, 698, 704,

706, 715

Ginters Johans (1886—?), vācu literāts, Raiņa darbu tulkotājs vācu

valodā — 579

Gladstons Viljams (1809—1898), angļu valstsvīrs — 29—31, 493

Glovackis Aleksandrs, skat. Pruss Boļeslavs

Gļinka Fjodors (1786—1880), krievu dzejnieks, publicists, kara vēstur-

nieks
—

489

Goethe, skat. Gēte Johans Volfgangs

Gogolis (Gogoļs) Nikolajs (1809—1852), krievu rakstnieks — 184, 261,

307, 547

Goldmanis Jānis (1875—1955), buržuāzisks politisks darbinieks — 328—

330, 332

Gončarova Natālija, skat. Puškina Natālija

Gončarovs Ivans (1812—1891), krievu rakstnieks — 46, 667

Gorkijs Maksims (ist. v. Aleksejs Peškovs, 1868 —1936), krievu rakst-

nieks — 260—263, 265, 306, 307, 527, 678, 696

Graudiņš Kārlis (1863—1915), redaktors un izdevējs — 557

Gregors VII (agrāk Hildebrands, ap 1023—1085), pāvests no 1073. g. —

248

Greifa Maija (1601—1620), Raiņa lugas «Mīla stiprāka par nāvi» gal«

vēnās varones prototips — 482, 483, 603—610, 691

Grevils Anrī (īst. v. Alise Driāns, 1842—1902), franču rakstnieks —

213

Grifēns Vjelē (1864—?), franču dzejnieks — 214, 218

Grigorijs Partevs (Apgaismotājs, ?—332), kristīgās ticības izplatītājs

Armēnijā — 494, 497, 512

Grigorjevs Apolons (1822—1864), krievu literatūras kritiķis un dzej-

nieks — 200

Grigors no Narekas (951—1003), armēņu dzejnieks — 500

Grīgs Eduards (1843—1907), norvēģu komponists — 99

Grillparcers Francs (1791—1872), austriešu dzejnieks — 100, 573, 707

Grimms Jakobs (1785—1863), vācu filologs — 601
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Grimms Vilhelms (1786—1859), vācu filologs — 601

Grīns Karls (1817—1887), vācu literatūras kritiķis, rakstnieks — 678

Grīnvalds Toms (1871—1906), Kazdangas rīcības komitejas loceklis

1905. g. — 477

Gruntē Jānis (1892—1950), literāts, revolucionārās kustības dalībnieks,

tulkojis krievu valodā Raiņa lugas — 570, 572

Gulbis Ansis (1873—1936), grāmatizdevējs un rakstnieks, Raiņa darbu

izdevējs — 323, 328, 532, 533, 536, 538. 543, 544, 559, 566, 572,

577, 579, 585, 590, 595, 616, 649, 685, 695, 698, 699, 701, 706

Ģedroics, skat. Gedraitis Melhiors

Ģermānis Jānis (1889—1965), aktieris — 585, 590, 592

Hāgemeisters Heinrihs (1784—1845), Baltijas vācu politiķis — 608

Haksthauzens Augusts (1792— vācu barons, Krievijas (arī Kau-

kāza tautu) etnogrāfijas pētnieks — 503

Hamerlings Roberts (1830—1889), austriešu dzejnieks — 240, 242, 243,

676, 677

Hamsters Kārlis (1892—1923), aktieris — 582

Hamsuns (īst. v. Pedersens) Knuts (1859—1952), norvēģu rakstnieks —

218 ■ ляг-
-■■ — *■^jlt r
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Hanibala Marija (1745—1818), A, Puškina vecmāmiņa — 185, 186

Hanibals Ābrams, arī Ibrahims (ap 1697—1781), krievu kara inženieris,

A. Puškina vecvectēvs — 185

Hanibals Osips (1744—1806), A. Puškina vectēvs — 185

Hāns Teodors (1862—1897), žurnālists un literāts — 609, 610

Hanzens Heinrihs Johans (1819—1868), Baltijas vācu vēsturnieks —

178

Hartmanis Eduards (1842—1906), vācu filozofs — 88

Harts Jūliuss (1859—1930), vācu literatūras vēsturnieks — 710

Haugs Johans Fridrihs (1761—1829), vācu dzejnieks — 548

Hauptmanis Gerhards (1862—1946), vācu dramaturgs — 92, 93, 105,

225—228, 233, 234, 241, 276, 312, 337, 348, 566, 628, 631, 676,

681, 705

Hāze Hugo (1863—1919), vācu politisks darbinieks, sociāldemokrātiskās

partijas līderis — 643

Hebels Kristiāns Fridrihs (1813—1863), vācu dramaturgs — 107, 108

Hegelers Vilhelms (1870—?), vācu rakstnieks — 356

Heibergs Hermanis (1840—1910), vācu rakstnieks — 213

Heils Viktors, Siguldas dārznieks, Maijas Greifas līgavainis — 482,

605—608

Heimburga, skat. Bērensa Berta

Heicens, vācu radikālis, ar kuru polemizējis K. Markss — 399

Heine Heinrihs (1797—1856), vācu dzejnieks — 87, 140, 144, 195, 228,

311, 315, 424, 527, 558, 574, 674, 696, 714
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Hekerns Dantess, skat. Dantess Zoržs Saris

Helderlīns Fridrihs (1770—1843), vācu dzejnieks — 269

Helmārus Kristaps (1848—1892), mikrobiologs — 88

Helmonts Johans Baptists (1577—1644), Nīderlandes mediķis un filo-

zofs — 270

Hercens Aleksandrs (1812—1870), krievu revolucionārais demokrāts,

filozofs, rakstnieks — 528

Herders Johans Gotfrīds (1744—1803), vācu filozofs, dzejnieks, litera-

tūras kritiķis — 242, 272, 274, 278, 551, 562, 563, 703

Hērodots (ap 484—425 p. m. ē.), sengrieķu vēsturnieks — 29i, 293,

294, 487

Hertelis Ādolfs (1871—1908), veterinārārsts, jaunstrāvnieks, 1905. g,

viens no revolucionārās kustības Aizputē — 475, 479,

529, 690

Hervjē Pols, skat. Ervjē Pols

Hēsiods (8.—7. gs. p. m. ē.), sengrieķu dzejnieks — 291

Hibšmanis Heinrihs (1848—1908), vācu valodnieks, pētījis armēņu va-

lodu — 486

Hilners Gothilfs (1862—1925), Baltijas vācu mācītājs — 123

Hiršs (vēlāk Gaigals) Konstantīns (1875—1923), jurists un žurnālists —

639

Hismans, skat. Ismans Zoriss Saris

Hlaks Zinovijs, 7. gs. armēņu rakstnieks — 497, 500

Hodskis Leonīds (1854—1919), krievu ekonomists un statistiķis — 170

Hofmanis (Fallerslēbens) Augusts Heinrihs (1798—1874), vācu dzejnieks,
valodnieks, literatūrvēsturnieks — 86

Holderling, skat. Helderlīns Fridrihs

Homērs (9.—8. gs. p. m. ē.), sengrieķu dzejnieks — 123, 124, 132, 139,

186, 237, 274, 291, 500, 546

Homjakovs Aleksejs (1804—1860), krievu rakstnieks — 204

Homutova Anna (1784—1856), A. Puškina paziņa, autore atmiņām par

Puškinu —
203

Horācijs (Kvints Horācijs Flaks, 65—8 p. m. ē.), romiešu dzejnieks —

203, 241, 530, 548

Horacs, skat. Horācijs

Horenas Mozus, skat. Mozus no Horenas

Hrimjans Mkrtičs (1820—1907), armēņu rakstnieks, sabiedriski poli-

tisks un reliģisks darbinieks, izdevējs — 506, 509

Humarjans Ašots (Aleksandrs) (1875—1938), armēņu revolucionārs,

Raiņa Slobodskas trimdas laika līdzgaitnieks — 484, 691, 692

Huni, ēģiptiešu faraons — 586

Hutens Ulrihs (1488—1523), vācu publicists un dzejnieks — 627, 714
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Ibsens Henrihs (1828—1906), norvēģu dramaturgs — 104—107, 190,

194, 214, 224, 226, 233, 312, 337, 341, 348, 365, 366, 565, 630, 714

leviņš Kārlis (1888—1977), rakstnieks — 533

Igo Viktors (1802—1885), franču rakstnieks — 221

Inama-Šternegs Karls Teodors (1843—1908), austriešu ekonomists

un statistiķis — 181

Inga, Ingas Ttgs, skat. Laube Indriķis

Inzovs Ivans (1768—1845), krievu ģenerālis, A. Puškina priekšnieks

un labvēlis Kišinevā — 191, 675

Ismans Zoriss Saris (1848—1907), franču rakstnieks — 213

Ivanovs Roberts (1883—1954), žurnālists, sociāldemokrātu politisks dar-

binieks — 699, 712

Jablonskis Jānis (1860—1930), lietuviešu valodnieks, skolotājs Jel-

gavā — 256

Jagailis Aleksandrs — (15.—16. gs.), Polijas karaļu Jagaiļu dinastijas

pārstāvis — 62

Jagels Aleksandrs, skat. Jagailis Aleksandrs

Jakobi G. V., Vidzemes zemnieku lietu komisijas pastāvīgais loceklis —

284, 285, 286, 679

Jakobi Leopolds (1840—1895), vācu rakstnieks un filozofs — 174, 715

Jakobi js, skat. Jakobi Leopolds

Jakobsens Jenss Peters (1847—1885), dāņu rakstnieks — 250

Jākobsons M., tipogrāfijas īpašnieks Rīgā — 549, 610

Jakobus, skat. Lautenbahs Jēkabs

Jakovļeva Arina Rodionovna (1758—1828), A. Puškina aukle — 186,

201

Jakubovskis Ādams, poļu tautības virsnieks, Maijas Greifas slepkava —

606, 607, 609

Jakubovskis Ludvigs (1868—1900), vācu rakstnieks un literatūras kri-

tiķis — 311

Jankavs Jānis (1886—1918), publicists, literatūras kritiķis — 526, 696

Jansons (Brauns) Jānis (1872—1917), jaunstrāvnieks, publicists, litera-

tūras kritiķis — 474

Jansons Pāvils (pseid. J. Pāvils, 1874—?), sabiedrisks darbinieks, biš-

kopis un literāts — 309

Janžuls Ivans (1845—1914), krievu ekonomists un statistiķis — 158

Jaunsudrabiņš Jānis (1877—1962), rakstnieks un gleznotājs — 532,

538, 689, 711

Jazkerds, Sasanidu -dinastijas valdnieks Armēnijā —- 498

Jegiše, 5. gs. armēņu vēsturnieks — 497, 498, 500

Jende Ādams (1861—1918), mācītājs un literāts — 306, 336

Jensens Johans Vilhelms (1873—1950), dāņu rakstnieks — 487
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JēpeOskars (1875—1951), grāmatizdevējs — 708

Jerviluoma Kustā Arturs (1879—1942), somu dramaturgs — 563

Jesens Andrejs (1873—1958), bērnu un jaunatnes literatūras izdevējs

un tulkotājs — 539, 540, 592

Jeske-Hoinskis Teodors (1854—1930), poļu rakstnieks un literatūras

kritiķis — 248

Jezniks Kohbacijs, 5. gs. armēņu rakstnieks un filozofs — 497

Joans Drashanakertci (889—931), armēņu vēsturnieks un patriarhs —

500

Joans I Cimishrijs (925—976), armēņu izcelsmes Bizantijas valdnieks —

488

Joans 111, skat. Joans Drashanakertci

J. Pd., skat. Dravnieks Jēkabs

Juliāns Atkritējs (Flavijs Klaudijs Juliāns Apostats, 331—363), Romas

imperators — 488

Junoša (īst. v. Saņavskis) Klemenss (1849—1898), poļu rakstnieks —

249

Jurjānu Andrejs (1856—1922), komponists, diriģents, pedagogs — 49

Jūsmiņš, skat. Lautenbahs Jēkabs

Juška Jānis (1815—1886), lietuviešu valodnieks, folklorists, pedagogs —

19, 21, 256

Juškēvičs Vitolds, J. Juškas dēls, piedalījies «Postilla Catholica» izvei-

došanā — 256

Juškēvičs, skat. Juška Jānis

Juzovs, skat. Inzovs Ivans

Kaincs Jozefs (1858—1910), vācu aktieris — 95

Kalniņš Alfrēds (1879—1951), komponists, LPSR Tautas mākslinieks —

579, 596, 602

Kalniņš Kārlis (1845—1919), sabiedrisks darbinieks, literāts — 142

Kalniņš Pēteris (1879—1957), skolotājs — 356

Kalniņš Rodrigo (1883—1940), aktieris — 592

Kamarovskis Leonīds (1846—1912), krievu jurists — 493

Kambons Pols (1843—1924), franču diplomāts — 492

Kammerers Adalberts (1786—1848), Baltijas vācu dzejnieks — 609, 611

Kants Imanuels (1724—1804), vācu filozofs — 280

Kaprivi Leo (1831—1899), vācu ģenerālis, valstsvīrs — 69, 70

Kaprivijs, skat. Kaprivi Leo

Karamzins Nikolajs (1766—1826), krievu rakstnieks un vēsturnieks —»

186, 187, 189, 201

Kārkluvalks Fricis (1867—1903), jurists un žurnālists — 289

Kārlis Augusts (1757—1828),Saksijas-Veimāras lielhercogs no 1815. g.—

258, 277, 278

Kārlis IX (1550—1611), Zviedrijas karalis no 1604. g, — 608
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Kārlis Lielais (742—814), franku karalis no 768. g. un Romas ķeizars

no 800. g. — 180, 181

Kārlis Martels (ap 689—741), franku karalis no 720. g. — īRn

Karlovičs Jans (1836—1903), poļu (ari lietuviešu) valodnieks un etno-

grāfs — 23

Kasteļanskis Aleksandrs, Pēterburgas universitātes profesors — 640, 660,

684, 686

Kaširina Varvara (1844—1879), M. Gorkija māte — 260

Kaširins Vasilijs (1807—1887), M. Gorkija vectēvs — 260

Katrīna II (1729—1796), Krievijas valdniece no 1762. g. — 489

Kaudzīte Matīss (1848—1926), rakstnieks — 190, 303, 304, 306, 308,

309

Kaudzīte Reinis (1839—1920), rakstnieks — 321, 365

Kaupo (Kaups, ? —1217), Turaidas lībiešu valdnieks — 122

Kažoku Dāvis (īst. v. Dāvids Peles, 1850—1913), skolotājs un lite-

rāts — 185, 680

Kelhs Kristiāns (1657—1710), Igaunijas vācu mācītājs un vēsturnieks —

608

Kellers Gotfrīds (1819—1890), šveiciešu rakstnieks — 289

Kepens Pjotrs (1793—1864), krievu etnogrāfs, pētījis lietuviešu valodu

un kultūru — 23

Ketlers Gothards (1517—1587), pirmais Kurzemes hercogs (1562—

1587) — 422

Kirejevskis Ivans (1806—1856), krievu filozofs, slavofils — 204

Kleinberģis Jānis (1874—1919), žurnālists un literāts — 313, 356

Kleists Heinrihs (1777—1811), vācu rakstnieks un dramaturgs — 569

Kletenberg jaunkundze, skat. Kletenberga Zuzanna Katrīna

Kletenberga Zuzanna Katrīna (1723—1774), J. V. Gētes paziņa — 270

Klingers Fridrihs Maksimiliāns (1752—1831), vācu dzejnieks — 216,

272, 273

Klops Johans (?—1906), 1905. g. revolūcijas dalībnieks Kazdangā —

477

Klopštoks Fridrihs Gotlībs (1724—1803), vācu dzejnieks — 277

Klusiņš Miķelis (pseid. Aluskausa Jēkabs, 1874— 1907), skolotājs un

literāts — 304, 564, 704

Klusiņu Kārlis, skat. Klusiņš Miķelis

Kļava Jānis (1876—1956), jaunstrāvnieks un sociāldemokrāts, preses

darbinieks ASV un Šveicē — 452

Kļaviņš Jānis (1876—1958), rakstnieks — 533

Kociņš Eižens (1860—1896), aktieris un literāts — 340

Kohs Roberts (1843—1910), vācu bakteriologs — 88

Kojalovičs Mihails (1828—1891), krievu vēsturnieks — 20—22

Kolbergs Oskars (1814—1890), poļu etnogrāfs — 19

Koļcovs Aleksejs (1809—1842), krievu dzejnieks — 598, 648
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Komarovskis, skat. Kamarovskis Leonīds

Konopņicka Marija (1842—1910), poļu rakstniece — 253

Konstāns Ernsts (1833—?), Francijas valstsvīrs — 72

Konts Ogists (1798—1857), franču filozofs — 216, 222

Kopmanis, Raiņa lugas «Indulis un Ārija» tulkotājs krievu valodā —

579

Koriolans (ist. v. Gnejs Markijs, ap 493/492 p. m. ē. — ?), romiešu pat-

ricietis — 196

Korjuns, 5. gs. armēņu vēsturnieks — 497

Korņilovs Aleksandrs (1862—1925), krievu vēsturnieks — 21

Koroļenko Vladimirs (1853—1921), krievu rakstnieks — 262, 263

Koškins Kristaps (1875—1931), aktieris — 582

Kovaļevskis Jānis (Lepskis, 1873—1921), žurnālists, jaunstrāvnieki —

517—519, 641, 670, 693

Kramsu Kārlo (1855—1895), somu dzejnieks — 563

Krastkalns Andrejs (1868—1939), buržuāzisks sabiedrisks darbinieks —

683

Kiaševskis (Kraševsks) Jozefs Ignācijs (1812—1887), poļu rakstnieks un

publicists — 246—248

Krauja (īst. v. Balodis) Antons (1880—1942), literatūras kritiķis — 530,

56?

Krauze Karls Kristiāns (1781—1832), vācu filozofs — 291

Krauze-Ozoliņa Austra, skat. Ozoliņa-Krauze Austra

Krehoveckis Ādams (1850—?), Galicijas poļu rakstnieks — 248

Kreicbergs Jānis (1864—1948), advokāts un literāts — 674

Kreicvalds Fridrihs Reinholds (1803—1882), igauņu rakstnieks un folklo-

rists — 574, 707

Krispi Fiančesko (1819—1901), itāliešu politiķis — 73

Krispijs, skat. Krispi Frančesko

Kroders Jānis (1860—1938), skolotājs, revolucionārās kustības dalīb-

nieks — 332

Kronberģis Krišs (1885—1906), Kazdangas muižas rakstvedis, 1905. g.

revolūcijas dalībnieks — 477

Kionenbergs Alberts (1887—1958), grafiķis, literāts, ilustrējis Raiņa

bērnu grāmatas — 539, 540

Kronvalds Atis (1837—1875), sabiedrisks darbinieks, pedagogs, valod-

nieks, publicists — 320, 338, 425

Krūza Kārlis (1884—1960), dzejnieks — 706

Kuģa Jānis (1878—1969), scenogrāfs, darinājis dekorācijas daudziem

Raiņa lugu pirmuzvedumiem — 569, 578, 582, 585, 590

Kukurs Jānis Alfrēds (1879—?), grāmattirgotājs un literāts — 336

Kuniks Artosts (1814—1899), krievu vēsturnieks — 293

Kurševics (pseid. Liepa) Kārlis (1874—1938), jurists un publicists —

440, 697, 698
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Kuzņecovs (Kalējs) Jūlijs (1843 —1905), valodnieks un etnogrāfs — 15,

20

Kvēps Konrāds (1891—1961), aktieris — 590

Ķēniņa Anna (1877—1950), literāte un žurnāliste — 355, 452—454, 644

Ķēniņš Atis (1874—1961), dzejnieks un pedagogs — 306, 310, 312, 338,

354, 578

Ķipītis (?—1906), Sieksātes pagasta saimnieks, 1905. g. revolūcijas

dalībnieks — 478

Labrijērs Zans (1645—1696), franču rakstnieks — 547

Labusers Zans (1831—?), angļu diplomāts un žurnālists — 73

Lafontēns Zans (1621—1695), franču dzejnieks, fabulists — 186

Lahners Francs (1803—1890), vācu komponists un diriģents — 100

Laicens Linards (1883—1938), rakstnieks, revolucionārs — 533

Laimiņš Antons (1857—1909), skolotājs un mācību grāmatu autors —

301, 302, 336

Lamanskis Vladimirs (1833—1914), slavofils, rakstījis krievu presē par

latviešu kultūras jautājumiem — 21, 255

Lamarks Zans Batists (1744—1829), franču dabaszinātnieks — 268

Lamprehts Karls (1856—1915), vācu vēsturnieks — 181, 182

Landsbergs-Zemkalnis Gabriels (1852—1916), lietuviešu rakstnieks, pub-
licists un teātra darbinieks — 639

Lange Jakobs (1711—1777), Baltijas vācu mācītājs, valodnieks — 143

Lankasters Edvīns Reijs (1847—1929), angļu biologs — 401

Laņins L, jurists, pie kura M. Gorkijs strādāja par rakstvedi Ņižņijnovs

gorodā — 262, 263

Lapas Mārtiņš (1864—1909), rakstnieks, žurnālists, tulkotājs — 310

Lasāls Ferdinands (1825—1864), vācu strādnieku kustības darbinieks —

32, 174, 639, 684

Laube Indriķis (Laube Heinrihs, Laubes Indriķis; pseid. Inga, 1841—

1889), rakstnieks un žurnālists — 42, 667

Leutenbahs Jēkabs (pseid. Jūsmiņš, 1847—1928), filologs un rakst-

nieks — 84, 355, 610, 708

Lauva Jānis (1873—1953), jurists, valodniecisku rakstu autors — 294,

295

Lavaters Johans Kaspars (1741—1801), šveiciešu teologs un rakstnieks —

277

Lazars no Parbas, 5. gs. armēņu vēsturnieks — 500

Leimanis Jānis (1876—1919), grāmatizdevējs un literāts — 324

Lejiņš Jānis (dz. 1899), aktieris, literāts — 585, 590

Lemonjē Kamils (1844—1913), beļģu rakstnieks un literatūraskritiķis —•

244

Lēnavs Nikolajs (īst. v. Francs Nimbšs Edlers Strēlenave, 1802—1850),
austriešu dzejnieks — 269

Lenčs Reinholds (1751—1792), vācu dzejnieks — 216, 272
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Leo (īst. v. Arakels Babahanjans, 1860—1932), armēņu rakstnieks, vēs-

turnieks, sabiedrisks darbinieks — 508, 509

Leonkavallo Rudžero (1857—1919), itāliešu komponists — 334

Leonkavals, skat. Leonkavallo Rudžero

Leons VI, pēdējais Armēnijas valdnieku Rubenidu dinastijas pārstāvis —

488

Lepskis, skat. Kovaļevskis Jānis

Lerencs (A. Nazarbergs), skat. Nazarbekjans A.

Lerhis-Puškaitis (īst. v. Lerhis) Ansis (1859—1903), latviešu tautas pa-

saku krājējs un izdevējs, rakstnieks — 289, 291, 700

Leruā-Boljē Anatols (1842—1912), fianču vēsturnieks — 493, 499

Lesāžs Alēns Renē (1668—1747), franču rakstnieks — 547

Lesings Gotholds Efraims (1729—1781), vācu rakstnieks, literatūras un

mākslas teorētiķis — 42, 272—274, 548

Lēviss of Menars Augusts (1881—1930), vācu folkloras pētnieks un

rakstnieks — 609

Liberts Ludolfs (1895—1959), scenogrāfs un gleznotājs — 600

Liepa Mārtiņš (1847—1953), rakstnieks un žurnālists — 356

Līgotņu Jēkabs (īst. v. Jēkabs Roze, 1874—1942), rakstnieks, žurnālists,

literatūras kritiķis — 306, 314, 355, 569, 602

Lilienkrons Detlebs (īst. v. Frederihs Ādolfs Aksels, 1844—1909), vācu

rakstnieks — 87

Linde Kristaps (1881 —1948), aktieris un skatuves mākslas pedagogs —

623

Lindulis (īst. v. Jānis Linde, 1870—1942), dramaturgs — 533

Lists Ferencs (1811—1886), ungāru komponists — 144

Līziņa, skat. Pliekšāne Līze

Longē Ženija (1844—1883), starptautiskās strādnieku kustības darbiniece,

K. Marksa vecākā meita — 400, 401

Longlello Henrijs Vodsvorts (1807—1882), amerikāņu dzejnieks — 712

Loti Pjērs (īst. v. Ziljens Vio, 1850—1923), franču rakstnieks — 355

Ludvigs IV Bavārietis (1287—1347), Vācijas karalis no 1314., «Sv. Ro-

mas impērijas» imperators no 1328., Augšbavārijas hercogs no

1302. g. — 248

Luijs Filips (Luijs XIX, 1773—1850), Francijas karalis (1830—1848) —

282

Luijs XVI (1754—1792), Francijas karalis no 1774. g. — 338, 388

Luijs Džordžs Henrijs (1817—1878). angļu filozofs un literatūras vēs-

turnieks, J. V. Gētes biogrāfs — 268

Lukiāns (ap 120 — pēc 180), grieķu rakstnieks — 241, 242, 546, 551

Lunkevičs Valeriāns (1866—1941), krievu biologs un dabaszinātņu vēs-

turnieks — 337
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Ļeņins Vladimirs Iļjičs (1870—1924), krievu un starptautiskās strādnieku

kustības vadonis, PSKP pamatlicējs, PSRS dibinātājs — 704

Ļermontovs Mihails (1814—1841), krievu dzejnieks — 185, 188, 191,

201, 207, 547, 648

Ļūļa Pēteris (1877 —?), Pēterpils Latviešu labdarības biedrības priekš-
nieks — 580, 623

Macejevskis Severs, skat. Maciejovskis Ignacs

Maciejovskis Ignacs (pseid. Severs, 1839—1901), poļu rakstnieks — 243

Madernieks Jūlijs (1870—1955), gleznotājs, LPSR Nopelniem bagātais

mākslas darbinieks — 572

Magistross Grigorijs (Pahlavuni, ap 990—1058/59), armēņu valsts darbi-

nieks, dzejnieks, filozofs, ārsts — 496

Makarts Hanss (1840—1884), austriešu gleznotājs — 243

Malarmē Stefans (1842—1898), franču dzejnieks — 218

Malarmejs, skat. Malarmē Stefans

Maldonis Voldemārs (1870—193i), teologs — 289, 291, 303, 332, 335

Malo Hektors (1830—1907), frartču rakstnieks — 213

Mamikonjans Joans, 8. gs. armēņu vēsturnieks — 500

Mamikonjans Vardans (?—451), armēņu nacionālais varonis, vadījis

sacelšanos pret Irānu (450—451) — 497, 498

Mamins-Sibirjaks Dmitrijs (1852—1912), krievu rakstnieks — 336

Manaseins Nikolajs (1835—1895), cariskās Krievijas valsts darbinieks —

618

Manfelds Jānis (?—1906), kalps, 1905. g. revolūcijas dalībnieks Aiz-

putē — 477

Manteifels Karls Vilhelms (1872—1948), vācu barons, Kazdangas muižas

īpašnieks, Latvijas kolonizācijas ideologs un praktiķis — 476, 478,

479

Manteifels Oto Teodors (1805—1882), Prūsijas valsts darbinieks — 393

Marciāls Marks Valērijs (ap 42—102), romiešu dzejnieks — 546, 549,

551

Marčuls, kalps Randenē, lietuviešu tautasdziesmu teicējs — 545

Marija Aleksejevna, skat. Hanibala Marija

Marija Feodorovna (1759—?), Krievijas valdniece — 187

Marksa (dz."Vestfālena) 2enija (1814—1881), K. Marksa dzīvesbiedre —

398

Markss Kārlis (1818—1883), zinātniskā komunisma pamatlicējs — 280,

398, 399, 400—402, 463, 639, 678, 684

Marlita (īst. v, Eiženija Jona, 1825—1887), vācu rakstniece — 116,

213

Mārlovs Kristofers (1564—1593), angļu dramaturgs — 269

Mārsietis Jānis (1889—1962), aktieris — 585

Martela, skat. 2ips

Maskanji Pjetro (1863—1945), itāliešu komponists, diriģents — 225
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Maskarnjs, skat. Maskanji Pjetro

Masters (Straujāns) Jānis (1884—1938), rakstnieks, partijas un padomju

darbinieks — 710

Materlinks, skat. Meterlinks Moriss

Māteru Juris (1845—1885), rakstnieks un publicists — 286, 288, 475

Maurers Georgs Ludvigs (1790—1872), vācu valstsvīrs un tieslietu vēs-

turnieks — 177, 181

Mednis Eduards (1863—1939), pedagogs — 295, 296, 298, 301, 302, 316,

335

Meiers Zigfrīds (ap 1840—1872), sociālists, vācu un amerikāņu strād-

nieku kustības darbinieks — 398

Meilets, franču žurnālists, pirmā pasaules kara laikā rakstījis franču

presē par Latviju — 644

Melnais Alksnis, skat. Melnalksnis Augusts

Melnalksnis Augusts (pseid. Melnais Alksnis, 1876—1944), žurnālists

un rakstnieks — 307, 308, 336

Melngailis Emilis (1874—1954), komponists un folklorists, LPSR Tautas

mākslinieks —- 579

Mencelis Volfgangs (1798—1873), vācu literatūras- vēsturnieks un kri-

tiķis — 281

MerimēProspērs (1803—1870), franču rakstnieks — 571, 706

Mērings Francs (1846—1919), vācu vēsturnieks, literatūras kritiķis un

publicists — 398

Mērks Johans Heinrihs (1741—1791), vācu rakstnieks un literatūras

kriiiķis — 276

Merķelis Garlībs (1769—1850), publicists, rakstnieks, apgaismības ideju

paudējs — 338, 424

Mesrops Maštocs (361—440), armēņu zinātnieks apgaismotājs, armēņu

alfabēta nodibinātājs — 497

Meterlinks Moriss (1862—1949)t beļģu dramaturgs un dzejnieks — 214,

217, 218, 241, 556, 705

Mhitars no Savanas, skat. Mhitara Sebastacl

Mhitars Sebastaci (1676—1749), armēņu valodnieks — 502, 503

Mickevičs Ādams (1798—1855), poļu dzejnieks — 192, 201, 208

Midhats-paša Ahmeds (1822—1883), Turcijas valstsvīrs un politisks dar-

binieks — 492

Mktrkalns Fricis (1873—1955), rakstnieks, teātra kiitikis — 705

Mierlauks Aleksis (1866—1943), aktieris un režisors — 585, 590, 592,

708

Mikuckis Staņislavs (1835—1890), lietuviešu valodnieks — 19, 21

Mikuličs Johans Radeki (1850—1905), vācu mediķis — 158

Milans Obrenovičs IV (1854—1901), Serbijas karalis (1882—1889) — 74
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Mīlenbahs Kārlis (1853—1916), valodnieks — 123, 132, 138, 141—1«8,

290, 557, 558, 633—635, 673, 674

Millers (Mālers-Millers) Fridrihs (1749—1825), vācu dzejnieks un &ez-

notājs — 272, 273

Millers Johans Martins (1750—1814), vācu dzejnieks un mācītājs —276

Miloradovičs Mihails (1771—1825), krievu ģenerālis— 189

Miltons Džons (1608—1674), angļu dzejnieks — 196

Miļukovs Pāvels (1859—1943), krievu reakcionārs politisks darbinieks —

175

Mirbahs Oto (? —1855), Baltijas vācu vēsturnieks, pētījis Kurzemes vēs-

turi — 577, 708

Miržē Anrī (1822—1861), franču rakstnieks — 264—266,676

Miržejs, skat. Miržē Anrī

Misiņš Jānis (1862—1945), bibliotekārs un bibliogrāfs — 549, 552, 559,

596, 616, 639, 656, 702

Mkratičoms I, skat. Hrimjans Mkrtičs

Mobērs Kamils, franču žurnālists un liceja pasniedzējs, kopā ar N. Ro-

biņu tulkojis Raiņa lugu «Uguns un nakts» franču valodā — 570

Moljērs (īst. v. Zans Batists Pokelēns, 1622—1673), franču dramaturgs —

186, 547

Mopasāns Gijs (1850—1893), franču rakstnieks — 211, 215, 238, 239,

250, 676

Morgani, amerikāņu miljonāru dzimta — 367

Morics Ervins (1842—1907), advokāts — 683

Moriss Viljams (1834—1896), angļu dzejnieks — 218

Morozova Varvara, krievu aristokrāte — 376, 683

Mozus no Horenas, 5, gs. armēņu vēsturnieks — 484, 495, 496, 500

Multatuli (īst. v. Eduards Dekers, 1820—1887), holandiešu rakstnieks —

560

Muracans Grigors (1854—1908), armēņu rakstnieks — 508

Nadežda, skat. Puškina Nadežda

Nalbandjans Mihaels (1829—V866), armēņu rakstnieks — 506

Nansens Fritjofs (1861—1930), norvēģu polārpētnieks un valstsvīrs —

97—99, 101, 160, 486 ,

Napoleons I Bonaparts (1769 —1821), Francijas imperators (1804—1815) —

50, 102, 103, 192, 195, 196, 201, 281, 283

Napoleons 111 Saris Luijs (1808—1873), Francijas ķeizars no 1852. g. -»

89, 491 ļ

Napoleons Jozefs Saris Pols (saukts princis Napoleons, 1822—18911,
franču valstsvīrs, konservatīvo bonapartistu vadītājs — 73

Natālija (1859—1941), Serbijas karaliene — 71, 72

Nazarbekjans A., armēņu students, viens no partijas «Gnčak» dibinā-

tājiem Zenēvā (1887. g.) — 608
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Nazarjans Stepans (1814—1879), armēņu publicists, literatūras vēstur-

nieks, sabiedrisks darbinieks — 504, 506

Nedzveckis Zigmunds (1865—1915?), poļu rakstnieks — 251

Negri Ada (1870—1945), itāliešu dzejniece — 630

Neilands (Neulands) Jānis (1840—1915), mācītājs un literāts — 305

Neimanis Ludvigs (1863—1926), grāmatizdevējs — 555

Neitharts, skat. Nitharts Matiass

Nērons (Klaudijs Augusts Cēzars Gerrnāniks, 37—68), Romas impera-

tors no 54. g. — 245

Nersess «daiļais», skat. Nersess Šnorali

Nersess no Lambronas (1153—1198), armēņu rakstnieks, orators un sa-

biedrisks darbinieks — 500

Nersess Šnorali (1102—1172), armēņu dzejnieks un sabiedrisks darbi-

nieks — 493, 494, 500

Neruda Jans (1834—1891), čehu rakstnieks — 547, 619

Nestors, 11.—12. gs, sāk. senkrievu rakstnieks, slāvu hronikas autors —

292

Neuzvaramais Agafangels, skat. Agatangehoss

Nīče Fridrihs (1844—1900), vācu filozofs un rakstnieks — 88, 89, 194,

197,214, 222, 228, 343, 344, 356, 473, 563

Niedra Andrievs (1871 —1942), rakstnieks un reakcionārs politisks dar-

binieks — 301, 304, 307, 313—315, 319—322, 346, 347, 349, 354,

355, 364, 365, 367, 680, 682, 683

Nikolajs (1841—1921), Melnkalnes valdnieks (1860—1916) — 75

Nikolajs II (1868—1918), Krievijas cars (1894—1917) — 88, 255, 629

671, 683

Nitharts Matiass (pseid. Matiass Grīnevalds, ap 1470—1528), vācu glez-

notājs — 183

Norens Ādolfs (1854—1925), zviedru valodnieks — 125, 128, 135, 137,

142, 144, 145

Novickis Fricis (?—1906), kalējs Jaunpelču muižā Rudbāržu pagastā,

kalis 1905. g. revolucionāriem ieročus — 477

Novickis Indriķis, 1905. g. revolucionāru nošaušanas aculiecinieks Val-

taiķos — 477

Odzerness Joans, 8. gs. armēņu rakstnieks — 500

Olavs (agrāk Plute) Vilis (1867—1917), mācītājs un publicists — 354

Ore Tenis (1860—1898), advokāts un tulkotājs — 284, 286, 679

Orleānas hercogs, skat. Luijs Filips

Oržeško Elīze, skat. Ožeško Elīza

Osipova Praskovja (1781—1859), Trigorskas muižas saimniece — 201

Osipovi, skat. Osipova Praskovja, Osipovs Ivans — 201

Osipovs Ivans (? —1824), P. Osipovas vīrs — 201

Osips, skat. Hanibals Osips
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Osis Jānis (1895—1973), aktieris, PSRS Tautas skatuves mākslinieks —-

585, 590, 602

Ozoliņa Austra, skat, Ozoliņa-Krauze Austra

Ozoliņa-Krauze Austra (1890—1941), rakstniece un publiciste — 452—

454, 644, 687

Ozoliņš Pēteris (1864—1938), aktieris un režisors — 705

Ozols Jānis (1859—1906), grāmatizdevējs — 324, 335, 525, 559

Ozols X., skolotājs, mācību grāmatu autors — 336

Ožeško Elīza (1841—1910), poļu rakstniece — 248

Pagodins, skat. Pogodins Aleksandrs

Paparde, skat. Valters Miķelis

Papazjans Vartaness (1866—1920), armēņu rakstnieks — 508

Paracelzs Teofrats Bombasts (1493—1541), vācu ārsts, dabaszinātnieks

un rakstnieks — 270

Parnells, skat. Pārnels Čarlzs Stjuarts

Pārnels Čarlzs Stjuarts (1846—1891), īru politiķis — 3t

Parņickis Reinis (1891—1977), aktieris — 602

Paronjans Akops (1843—1891), armēņu rakstnieks un publicists — 508

Parrots Fridrihs (1791—1841), vācu dabaszinātnieks, mediķis un fiziķis —

503, 504

Paskāls Blēzs (1623—1662), franču matemātiķis, fiziķis un filozofs — 535

Pašičs Nikolajs (1846—1926), serbu valstsvīrs — 71, 72

Pašvaldis, skat. Kukurs Jānis Alfrēds

Patkanjans Rafaels (ist. v. Hamars Katipa, 1830—1892), armēņu rakst-

nieks — 508

Patkanovs (Patkanjans) Kerope (1833—1889), krievu orientālists, armēņu

vēstures avotu un filoloģijas speciālists — 487

Pavasaru Jānis (īst. v. Jānis Veismanis, 1867—1913), žurnālists un dzej-
nieks — 674

Pāvils J., skat. Jansons Pāvils

Pavlikians, 8. gs. armēņu kultūras darbinieks — 500

Pavstoss Buzands, 5. gs. armēņu vēsturnieks — 497

Pecls Eduards (1851—1914), austriešu žurnālists un rakstnieks — 547

Peiverinta Pietari (1827—1913), somu rakstnieks — 619

Pēkšēna Marija (1845—1903), rakstniece — 338, 339

Peladāns 2ozefs (1859—1918), franču rakstnieks un literatūras kriti-

ķis — 218

Pelše Rūdolfs (1880—1942), keramiķis, grāmatu ilustrators, pedagogs —

566

Peņģerots (Penģerots) Jānis (pseid. Svešais, Pērses Līcis, 1863—1932),
dārzkopis un literāts — 56, 132, 305

Pērkoņdēls, skat. Dravnieks Jēkabs
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Pestaloci Johans Heinrihs (1746—1827), šveiciešu pedagogs un filo-

zofs — 272

Pestalocijs, skat. Pestaloci Johans Heinrihs

Peškovs Maksims (1839—1871), M. Gorkija tēvs — 260

Pēteris Lielais, Pēteris I (1672—1725), Krievijas cars no 1682. g. — 185,

208, 209

Pētersons Kārlis Alberts (1855—1917), etnogrāfs un folklorists — 308,

309

Petrausks Kiprs (1885—1968), lietuviešu dziedonis, viens no lietuviešu

operas pamatlicējiem, PSRS Tautas skatuves mākslinieks — 471

Pilsudskis Broņislavs (1866—1918), poļu etnogrāfs — 514

Pilsudskis Juzefs (1867—1935), poļu valstsvīrs — 513, 514

Pipiņš Ermanis (pseid. Vizulis, 1873—1927), literatūras kritiķis un zur-?

nālists — 335, 688

Plātess Arnolds (1852—1915), grāmatizdevējs — 632, 633

Plātess Ernests (1821—1887), grāmatizdevējs — 284, 286—288

Platons (427—347 p. m. ē.), sengrieķu filozofs — 222, 240, 473, 496

S'letenbergs Valters (ap 1450—1535), Livonijas ordeņa mestrs — 422

Pliekšāne Līze (1854—1897), Raiņa vecākā māsa — 632, 671

Plīnijs Gajs Cecīlijs Sekunds (saukts Plīnijs Jaunākais, 62—114), ro-

miešu rakstnieks — 292, 293

Plūdonis (Plūdons, īst. v. Lejnieks) Vilis (1874—1940), dzejnieks «■»

1 312, 315

Plūtarhs (ap 45—120), grieķu rakstnieks un vēsturnieks — 186, 496, 705

Plutarks, skat. Plūtarhs

PJavenieks Pāvuls (1850—1888), žurnālists un lugu tulkotājs — 339

Po Edgars Alans (1809—1849), amerikāņu rakstnieks — 560

Podnieks Teodors (1879—1936), aktieris un režisors — 582

Pogodins Aleksandrs (1872—1947), krievu filologs — 204, 255, 293

Polencs Vilhelms (1861—1903), vācu rakstnieks — 356

Poruks Jānis (1871—1911), rakstnieks — 116, 307, 309, 315, 320, 322,

335, 343, 354, 356, 359, 360—362, 681, 682

Potemkins, skat. Potjomkins Grigorijs

Potjomkins Grigorijs (1739—1791), krievu valsts un militārs darbinieki,

Katrīnas II favorīts — 489

Priedītis Arnolds (1874— ?), inženieris, «Jaunās Dienas Lapas» līdz-

strādnieks — 573, 707

Proerezioss, armēņu tautības orators senajā Romā — 488

Prošjans Perčs (īst. v. Ter-Arakeljans, 1837—1907), armēņu rakstnieks,

pedagogs un etnogrāfs — 502, 505

Prūša Emīlija (1878—1950), rakstniece — 712

Pruss Boļeslavs (īst. v. Aleksandrs Glovackis, 1847—1912), poju rakst-

nieks un publicists — 247, 248

Ptolemajs Klaudijs (ap 90 — ap 160), grieķu astronoms — 292
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Pugačovs Jemeļjans (1740—1775), zemnieku un kazaku sacelšanās va-

donis Krievijā (1773—1775) — 208

Pumpurs Andrejs (1841—1902), dzejnieks — 289, 311, 568, 578

Pumpurs Jānis (1871—1906), skolotājs Kazdangā, 1905. g. revolūcijas

dalībnieks — 477

Purapuķe Jānis (1864—1902), rakstnieks — 142, 289, 290, 305

Pūriņš Nikolajs, skat. Pūriņu Klāvs

Pūriņu Klāvs (Ist. v. Nikolajs Pūriņš, 1858—1935), žurnālists un rakst-

nieks — 122, 134, 339, 340, 557

Purvītis Vilhelms (1872—1945), gleznotājs — 536

Puškina (dz, Hanibala) Nadežda (1775—1836), A. Puškina māte — 185

Puškina (dz. Gončarova) Natālija (1812—1863), A. Puškina dzīves-

biedre — 207

Puškins Aleksandrs (1799—1837), krievu dzejnieks — 184, 186—188,

190—210, 242, 267, 269, 273, 547, 628, 630, 632, 648, 675, 714

Puškins Grigorijs (? —1656), krievu diplomāts — 185

Puškins Sergejs (1771—1848), atvaļināts gvardes poručiks, A. Puškina

tēvs — 185, 186

Puškins Vasilijs (1770—1830), krievu dzejnieks, A. Puškina tēva brā-

lis — 185

Rābe Vilhelms (1831—1910), vācu rakstnieks — 548

Rablē Fransuā (ap 1494—1553), franču rakstnieks — 547

Radlovs Fridrihs Vilhelms (1837 —1919), vācu tautības krievu etno-

grāfs — 21

Rafaels (īst. v. Rafaels Santi, 1483—1520), itāliešu gleznotājs — 242

Raffi (īst. v. Akops Meliks-Akopjans, 1835—1888), armēņu rakstnieks,

publicists, sabiedrisks darbinieks — 502, 506, 507, 508

Rajevski, A. Puškina draugi Kaukāzā, skat. Rajevskis Aleksandrs, Ra-

jevskis Nikolajs, Volkonska Marija

Rajevskis Aleksandrs (1795—1868), ģenerāļa N. Rajevska dēls — 190,

192

Rajevskis Nikolajs (1771—1829), krievu ģenerālis, 1812. g. kara varo-

nis — 188, 190, 192, 201

Rajevskis Nikolajs (1801—1843), ģenerāļa N. Rajevska dēls — 192

Rajevskis Vladimirs (1795—1872), krievu dzejnieks, publicists, dekab-

rists — 188

Rapa Jānis (1885—1940), grāmatizdevējs — 539

Rāviņš Oskars (1862—1929), «Pēterburgas Avīžu» redaktors un izdevējs
(1901—1905) — 525, 641

Razins Stepans (ap 1630—1671), Donas kazaks, zemnieku sacelšanās

vadonis — 201

Razums Alfrēds (1880—1929), būvinženieris — 524

Reimonts Vladislavs Staņislavs (1867—1925), poļu rakstnieks — 251,

252
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Reinhards Gustavs (1868—1937), ārsts, politiķis un literāts -—358

Reiters Fricis (1810—1874), vācu dzejnieks — 547

Reraiķis Mārtiņš (1845—1921), latviešu grāmatu un laikrakstu cenzors

(1871—1918) Galvenajā preses pārvaldē Pēterburgā — 524, 530, 580,

623, 694, 697

Renāns 2ozefs Ernsts (1823—1892), franču rakstnieks un orientālists —

222, 223

Reomirs Renē Antuāns Feršo (1683—1757), franču fiziķis un zoologs —

95

Rieteklis (īst. v. Jūlijs Balodis, 1856—1940), dzejnieks — 356

Risa Greisa, angļu rakstniece, Raiņa lugu «Jāzeps un viņa brāļi» un

«Zelta zirgs» tulkotāja angļu valodā — 573, 587

Rišpēns Zans (1849—1926), franču rakstnieks — 221

Rītiņš H., skat. Rītiņš Indriķis

Rītiņš Indriķis (1872—1961), skolotājs un literāts — 333, 336

Robilans Karlo Nikoliss (1826—1888), itāliešu diplomāts — 73

Robiņa Natālija (? —1918), Raiņa lugas «Uguns un nakts» tulkotāja

franču valodā — 570, 706

Rode Fricis (1887—1967), aktieris un režisors — 596, 602

Rode-Ebelings Hermanis (1846—1906), vācu režisors, Rīgas Latviešu

teātra direktors (1886—1893) — 43

Rodenbahs Zoržs (1855—1898), beļģu rakstnieks — 214

Rods Eduards (1857—1910), šveiciešu rakstnieks — 213

Rokfelleri, amerikāņu miljonāru dzimta — 367

Romāns Aleksandrs (1878—1911), gleznotājs un grafiķis — 518

Roni, skat. Bjoks Zozefs un Bjoks Serafens

Roniji, skat. Roni

Rops Fridrihs, vācu barons — 451, 452, 687

Rozentāls Jānis (1866—1916), gleznotājs — 336

Rubenidu dinastija (1080—1375), Armēnijas valdnieku dzimta — 488,

498

Rubinidi, skat. Rubenidu dinastija

Rublis, skat. Birkerts Pēteris

Rūmniece Berta (1865—1953), aktrise, LPSR Tautas skatuves māksli-

niece — 596, 709

Ruperts Adrians (1837—1907), latviešu preses cenzors Rīgā — 526,

553, 631

Ruso Zans Zaks (1712—1778), franču rakstnieks un filozofs — 186,

241, 271, 272, 278

Rusojs, skat. Ruso Zans Zaks

Saager's, skat. Zāgers Ādolfs

Saaks Dzoraporeci, 7. gs. armēņu dzejnieks — 497, 500

Saaks 111, skat. Saaks Dzoraporeci

Sabeļins Ivans (1820— ?), krievu vēsturnieks un arheologs — 294
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Salisbrijs, skat. Solsberijs Roberts Arters

Saltikovs-Ščedrins Mihails (1829—1889), krievu rakstnieks —547

Sanda 2orža (Ist. v. Aurora Didevāna, 1804—1876), franču rakstniece —

199, 221, 245

Sardū Viktorjens (1831—1908), franču dramaturgs — 105, 106, 107, 225

Sasanidu dinastija (224—651), Persijas valdnieku dinastija — 488, 498

Saulietis (īst. v. Plikauss) Augusts (1869—1933), rakstnieks — 306, 307,

309, 355, 358

Sebeoss, 7. gs. armēņu rakstnieks un vēsturnieks — 500

Segliņš Vilis (1882—1961), aktieris un režisors — 585

Seignoboss Saris (1854— ?), franču vēsturnieks — 644

Sēja Pēteris (1880—1940), politisks darbinieks, sociāldemokrāts — 443,

703

Senkevičs Henriks (1846—1916), poļu rakstnieks — 244—248, 250, 253,

677

Senkjevičs, skat. Senkevičs Henriks

Serafims Ernsts (1862— ?), Baltijas vācu žurnālists un vēsturnieks — 608

Seroševskis Vaclavs (pseid. Sirko, 1858—1945), polu rakstnieks — 251

Sibirjaks-Mamins, skat. Mamins-Sibirjaks Dmitrijs

Šiliņš Matīss (1861—1942), literāts, etnogrāfs un kartogrāfs — 209—

294, 301

Šiliņš Vilis (18741—1935), kooperācijas darbinieks, Raiņa paziņa — 481,

690, 691

Sinnears Stefans, 8. gs. armēņu rakstnieks — 500

Sirko-Seroševskis, skat. Seroševskis Vaclavs

Sirmais Jānis (1863—1895), valodnieks un folklorists — 138

Skalbe Kārlis (1879—1945), rakstnieks — 309, 355

Skots Valters (1771—1832), angļu rakstnieks — 201

Skujeniece Biruta (1888—1931), aktrise, režisore, dzejniece — 525, 575,

582, 594, 596, 708

Skujeniece Luize (1857—1934), teātra kritiķe — 623

Skujenieks Edvarts, skat. Vensku Edvarts

Smiļģis Eduards (1886—1966), aktieris un režisors, PSRS Tautas ska-

tuves mākslinieks — 468, 578, 582

Smurijs, kuģa pavārs, pie kura M. Gorkijs strādāja par mācekli — 261,

263

Soegirevs Ivans (1793—1868), krievu etnogrāfs un folklorists — 18

Sofoklis, skat. Sofokls

Sofokls (ap 497—406 p. m. ē.), sengrieķu dramaturgs — 248

Solovjovs Sergejs (1820—1879), krievu vēsturnieks un etnogrāfs — 19

Solsberijs Roberts Arters (1830—1903), angļu valstsvīrs — 74

Spāģis Andrejs (1820—1871), jaunlatviešu publicists — 78, 338

Sproģis Jānis (1833—1918), etnogrāfs, arhivārs Viļņā — 624, 645, 646,

647, 716
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Stambulovs Stefans (1854—1895), bulgāra politiķis — 74

Steins Lorencs (1815—1890), vācu skolotājs un ekonomists — 394

Stenders Aleksandrs Johans (saukts Jaunais Stenders, 1744—1819), mā-

cītājs un rakstnieks — 338

Stenders Gothards Fridrihs (saukts Vecais Stenders, 1714—1796), mācī-

tājs un rakstnieks — 135—137, 143—146, 256, 338, 633, 647, 673

Stenlijs Henrijs Moitons (īst. v. Džons Roulendss, 1841—19C4), angļu

ceļotājs — 98

Stepermaņu Krustiņš (īst. v. Kristaps Stepermanis, 1860—1941), literāts

un grāmatizdevējs — 339, 340, 359

Sternegg Inama, skat. Inama-Sternegs Karls Teodors

Stērste Andrejs (1853—1921), jurists, literāts un sabiedrisks darbi-

nieks — 287, 625, 648, 669

Stilgebauers, vācu dramaturgs — 645

Stinde Jūlijs (1841—1905), vācu rakstnieks — 98

Straume Jānis (pseid. Vaidelaitis, 1861—1929), komponists, literāts, žur-

nālists — 340, 625

Strazds, Strazdelis (Drozdovskis) Antans (1760—1833), lietuviešu dzej-

nieks — 19

Strunke Niklāvs (1894—1966), gleznotājs, grāmatu ilustrators — 539,

574, 590, 711

Stučka Dora (1870—1950), Raiņa jaunākā māsa, P. Stučkas dzīves-

biedre — 624, 656, 662, 666, 691

Stučka Pēteris (1865—1932), Komunistiskās partijas, Padomju valsts

un starptautiskās strādnieku kustības darbinieks, padomju tiesibu

zinātnieks — 76, 516, 549, 553, 624, 656, 662, 674

Sudrabkalns Jānis (1894—1975), LPSR Tautas dzejnieks — 711

Sudrabu Edžus (īst. v. Eduards Morics Zilbers, 1860—1941), rakst-

nieks — 204, 244, 302, 356, 533

Sundukjans Gabriels (1825—1912), armēņu dramaturgs — 508

Svensons Oskars (1822—1884), mācītājs, Raiņa tēva paziņa — 546

Svešais, skat. Peņģerots Jānis

Svētais Grigors, skat. Grigorijs Partervs

Šahazizs Sinbats (1841—1907), armēņu rakstnieks, publicists, peda-

gogs — 508

Sarafovs, skat. Sarapovs Sergejs

Sarapovs Sergejs (1855—1911), krievu reakcionārs publicists, izde-

vējs — 23

Satlens Amabls (1829—1902), franču dzejnieks un publicists — 221

Ščedrins Saltikovs, skat. Saltikovs-Sčedrins Mihails

Seins Pāvels (1826—1900), baltkrievu folklorists un etnogrāfs — 20

Šekspīrs Viljams (1564—1616), angļu dramaturgs — 132, 193, 195, 201 —

203, 226, 230, 274, 275, 280, 337, 340, 348, 361

Sellijs Persijs Bisijs (1792—1822), angļu dzejnieks — 547
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Senjē Andrē (1762—1794), franču dzejnieks — 194

Šillers Fridrihs (1759—1805), vācu rakstnieks — 97, 272, 274, 278, 280,

291, 337, 469, 574, 599

Šimanskis Ādams (1852—1916), poļu rakstnieks — 251

Šipelis Makss (1859—1928), vācu ekonomists — 715

Širvanzade (ist. v. Aleksandrs Movsisjans, 1858—1935), Armēnijas PSR

un Azerbaidžānas PSR Tautas rakstnieks — 508

Širvids Konstantīns, 18. gs. lietuviešurakstnieks — 24

Šlenters Pauls (1854— ?), vācu literatūras kritiķis — 237

Sļups Jons (1861 —1945), lietuviešu publicists, literatūras vēsturnieks

un kritiķis — 18, 23

Šmavonjans Arutjuns, armēņu periodikas nodibinātājs — 509

Šmithene Mirdza (1887—1978), aktrise, LPSR Tautas skatuves māksli-

niece — 578, 582, 585, 592, 602, 709

Šmits (Šmidts) Jānis (1877—1929), literāts — 355

Šopenhauers Arturs (1788—1860), vācu filozofs — 147, 214, 222

Šopēns Frederiks (1810—1849), poļu komponists — 144

Šorlemmers Karls (1834—1892), vācu ķīmiķis, komunists, K. Marksa

un F. Engelsa draugs — 401

Špīlberga Ludmila (1886—1947), aktrise, LPSR Tautas skatuves māksli-

niece 602

Šteins Aleksandrs (1879—1919), žurnālists un literāts — 355

Šūberts Francis (1797—1828), austriešu komponists — 100, 101, 272

Švarcs Voldemārs (1884—1957), aktieris, LPSR Nopelniem bagātais ska-

ttrves mākslinieks — 582, 585

Šveņķis Dāvids (1869—1898), aktieris un literāts — 340, 348

Švinds Morics (1804—1871), Austrijas vācu gleznotājs — 100

Tacits Publijs Kornēlijs (ap 55 — pēc 115), romiešu vēsturnieks — 201

Tautmīlis-Bērziņš Roberts (1873—1915), dramaturgs, režisors un teātra

kritiķis — 566, 582

Teikmanis Valdemārs (1871—1918), advokāts, un žurnālists — 712

Tēns Ipolits (1828—1893), franču filozofs, mākslas teorētiķis un vēs-

turnieks — 214

Teodors, skat. Zeiferts Teodors

Teodors Katolikoss, 7. gs. armēņu rakstnieks — 500

Teofrasts (īst. v. Tirtams, 372—287 p. m. ē.), sengrieķu filozofs, dabas-

zinātnieks — 546

Terenciāns Maurs (ap 2. gs. beigām vai 3. gs. 1. puse p, m. 5.), latīņu

gramatiķis un metriķis — 694, 697

Tigrans I, armēņu valdnieks — 487

Tigrans 11, Lielais (96 —56 p. m, ē.), armēņu valdnieks — 495

Tiljē Klods (1801—1844), franču rakstnieks — 547

Timma Alberts (1897—1971), aktieris — 585



748

Tiridats 111, Lielās Armēnijas valdnieks (287—330), ieviesis Armēnijā

kristīgo ticību — 612

Tīrks Hermanis, vācu literatūras kritiķis, rakstījis par Gētes «Faustu»—

268

Tjusaba Srpui (1842—1901), armēņu rakstniece — 508

Tobins Aleksandrs Johans (1854—1929), vācu vēsturnieks un statisti-

ķis — 413

Tolstojs Levs (1828—1910), krievu rakstnieks — 103, 184, 189, 194,

205, 214, 218, 219, 226, 250

Tomā Ludvigs (1867—1921), vācu rakstnieks — 560

Toms Arcruni Levonds, skat. Foma Arcruni

Torvaldsens Bertels (1768—1844), dāņu tēlnieks — 242

Tosija (Tusija), skat. Evelinga Eleonora

Treveljans Džordžs Makolejs (1876—1962), angļu vēsturnieks —■ 29

Trikupis Haiilaos (1832—1896), grieķu valstsvīrs — 75

Trusmans Juris (1856—1930), igauņu folkloras popularizētājs krieva

presē — 18

Tugans-Baranovskis Mihails (1865—1919), krievu ekonomists — 158

Tumanjans Ovaness (1869—1923), armēņu rakstnieks — 508

Turaidas Maija, skat. Greifa Maija

Turgeņevs Andrejs (1781—1803), krievu rakstnieks — 186, 187

Turgeņevs Ivans (1818—1883), krievu rakstnieks — 46, 141, 250, 307,

667

Turgeņevs Nikolajs (1789—1871), krievu ekonomists, dekabrists — 188

Tvens Marks (īst. v. Klemenss Semjuels Lenghorns, 1835—1910), ame-

rikāņu rakstnieks — 134, 547, 548, 550, 551

Ulmanis Karls Kristiāns (1793—1871), Baltijas vācu mācītājs, literāts,

latviešu-vācu vārdnīcas sastādītājs — 88, 109, 113, 126, 135—137,

143, 144, 633, 647, 673

Umberto I (1844—1900), Itālijas karalis — 73

Upenieka jaunkundze, vēlāk A. Forela vedekla — 644

Upits Andrejs (1877—1970), LPSR Tautas rakstnieks — 306, 355, 356,

533, 714

Uspenskis Gļebs (1840—1902), krievu rakstnieks — 261

Vāgners Rihards (1813—1883), vācu komponists — 144, 214, 222, 503,

639

Valančus Motiejus (1801—1875), lietuviešu rakstnieks — 23—25

Valdemārs Krišjānis (1825—1891), sabiedriski politisks darbinieks, viens

no jaunlatviešu kustības vadītājiem — 78, 162, 290, 294, 338,

367, 425

Valdšmits Teodors (1868—1934), aktieris — 602, 709

Valters Arturs (1870—1924), grāmatizdevējs, viens no apgāda «A. Val-

ters un J. Rapa» dibinātājiem — 639
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Valters Miķelis (pseid. Paparde, 1874—1968), dzejnieks, publicists, bur-

žuāzisks politisks darbinieks — 305, 309, 343

Varvara, skat. Kaširina Varvara

Vatsons Karls Fridrihs (1777—1826), Baltijas vācu mācītājs un lite-

rāts — 24, 665

Vēbers Aleksandrs (1848—1910), vācu izcelsmes latviešu žurnālists —

301

Vecais Ādolfs, skat. Alunāns Ādolfs

Veidemeijers Josifs (1818—1866), vācu un amerikāņu revolucionārs,

K. Marksa draugs — 398, 399

Veidenbaums Eduards (1867—1892), dzejnieks — 319, 320, 360, 462

Veinbergs Fridrihs (Fricis Veinberģis, 1844—1924), jurists, reakcionārs

politiķis un publicists — 299—301, 333, 638, 682

Veisenhofs Jozefs (1860—1932), poļu rakstnieks — 253

Vekenstets Edmunds, Liepājas ģimnāzijas skolotājs, vācis lietuviešu

folkloru— 16, 665

Veļa Vinčenco (1822—1891), itāliešu tēlnieks — 533

Velmē Jēkabs (1855—1928), valodnieks un literāts — 355

Vensku Edvarts (īst. v. Edvarts Skujenieks, 1856—1897), dzejnieks un

žurnālists — 122, 623

Vereščagins Vasilijs (1842—1904), krievu gleznotājs — 101—104

Vergīlijs Marons Publijs (70 —19 p. m. ē.), romiešu dzejnieks — 203,

388, 493, 599

Verlēns Pols (1844—1896), franču dzejnieks — 218

Verners Antons (1843—1915), vācu gleznotājs — 87

Vesmanis Fridrihs (1875—1942), jurists un žurnālists — 587

Vidbergs Sigismunds (1890—1970), grafiķis — 537, 540

Vīdemanis Ferdinands (1805—1887), valodnieks, somu valodu pēt-

nieks — 19

Vidiņš Jānis (1862—1921), žurnālists, tulkotājs un vārdnīcu sastādī-

tājs — 553, 665, 679

Viduns Viļus (īst. v. Vilhelms Storosta, 1868—1953), lietuviešu dzej-

nieks, dramaturgs un sabiedrisks darbinieks — 689

Vīgneru Ernests (1850—1933), komponists, diriģents, pedagogs —■ 54,

55, 656, 662

Viktorija (1819—1901), Anglijas karaliene no 1837. g. — 74

Viktorija (1840—1901), Vācijas troņmantniece no 1861. g. — 26

Viktors, skat. Heils Viktors

Vīlands Kristofs (1733—1813), vācu rakstnieks — 189, 270

Vildenbruhs Ernsts (1845—1909), vācu dramaturgs — 87, 107, 213, 248

Vilhelms I (1797—1888), Prūsijas karalis no 1861. g., Vācijas ķeizars

no 1871. g. — 90

Vilhelms II (1859—1941), Vācijas ķeizars un Prūsijas karalis (1888—

1918) — 64, 68, 74
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Vilibalds (Ist. v. Jēkabs Vildavs, 1851—1893), žurnālists un literāts —

142

Vilsons Tomass Vudro (1856—1924), amerikāņu valstsvīrs, ASV prezi-

dents (1913—1921) — 687

Viļeišis Petrs (1851—1926), lietuviešu sabiedrisks un kultūras darbi-

nieks — 25

Viļums I, skat. Vilhelms I

Vinkelmanis Johans Joahims (1717—1768), vācu mākslas vēsturnieks —

272

Vite Sergejs (1849—1915), cariskās Krievijas valstsvīrs — 156, 378

Vitkovskis Georgs (1863—1939), vācu literatūras vēsturnieks — 268

Vitmens Valts (1819—1892), amerikāņu dzejnieks — 523, 696

Vītols Eduards (1877—1954), gleznotājs — 526

Vītols Jāzeps (1863—1948), komponists, diriģents un pedagogs — 585,

590

Vizulis, skat. Pīpiņš Ermanis

Volcogens Ernsts (1855—1934), vācu rakstnieks — 474

Volkonska Marija (1806—1863), dekabrista S. Volkonska sieva, ģene-

rāļa N. Rajevska meita — 190

Volončevskis, skat. Valančus Motiejus

Volters Eduards (1856—1941), lietuviešu valodnieks, folklorists un et-

nogrāfs, Raiņa paziņa — 15—24, 60—63, 254, 255, 623, 645, 647,

648, 657, 665, 669, 677, 679

Voltērs (Ist. v. Fransufi Mārī Aruē, 1694—1778), franču rakstnieks,

filozofs apgaismotājs — 186, 241, 271

Voroncovs Mihails (1782—1856), krievu militārs un valsts darbinieks —

192, 193

Vramšapuis (Vramšapuks, 388—414), Aršakidu dinastijas armēņu vald-

nieks — 496

VfhTickis Jaroslavs (īst. v. Emīls Frida, 1853—1912J, čehu rakstnieks un

literatūras vēsturnieks — 619

Zāgers Ādolfs, šveiciešu rakstnieks, Raiņa paziņa — 644, 716

Zalcmanis Kristiāns Gothilfs (1744—1811), vācu pedagogs — 335

Zālīte Pēteris (1864—1939), žurnālists un redaktors — 133, 557, 569,

628, 633, 672, 674

Zālītis Jānis (1874—1919), buržuāzisks politisks darbinieks, advokāts —

453

Zaratustra (ap 7. gs. otro pusi un 6. gs. pirmo pusi p. m. ё.), seno irāņu

reliģijas sludinātājs un reformators — 498, 500

Zariņš Rihards (1869—1939), grafiķis — 337

Zaroastra, skat. Zaratustra

Zeiteolts Jēkabs {1867—1924), rakstniek* — 305, 307, 333, 343, 348,

349, 356, 680



Zeidels Heinrihs (1842—1906), vācu rakstnieks — 544

Zeiferts Teodors (pseid. Teodors, 1865—1929), literatūras vēsturnieks

un kritiķis — 148, 300, 309, 311—315, 322, 335, 354

Zeltiņš (īst. v. Golts) Dāvids (1867—1943), grāmatizdevējs un grāmat-

tirgotājs — 343

Zeltiņš Voldemārs (1879—1909), gleznotājs — 560, 569

Zeltmatis (īst. v. Ernests Kārkliņš, 1868—1961), skatuves mākslas pe-

dagogs, rakstnieks, LPSR Nopelniem bagātais kultūras darbinieks—

116, 320, 356, 365, 616, 705, 708

Zeļenko Vasilijs (1848—1940), skolotājs un revolucionārs — 440, 441

Zemgals Gustavs (1871—1939), buržuāzisks politisks darbinieks — 524

Zemiradskis Henriks (1843—1902), poļu gleznotājs — 253

Zingbergs Juris (1884—1906), skolotājs Lažas pagastā, 1905. g. revo-

lucionārs — 475—477, 479, 690

Zislaks Eduards (1850—1888), grāmatizdevējs — 49, 639, 684

Zīvarts (Zīverts) Ernests (1879—1937), grafiķis — 524, 695

Zolā Emils (1840—1902), franču rakstnieks — 121, 124, 133, 194, 209,

211, 214, 215, 217, 223, 224, 238, 241, 250, 341, 541, 676

Zombarts Verners (1865—1941), vācu buržuāzisks sociologs — 473

Zorge Fridrihs (1828—1906), vācu un starptautiskās strādnieku kustības

darbinieks — 398, 400, 684

Zorma Agnese (1865—1927), vācu aktrise —• 95

Zoroastra, skat. Zaratustra

Zubovs Platons (1767—1822), cariskās Krievijas valstsvīrs, Katrīnas II

favorīts — 489

Zūdermanis Hermanis (1857—1928), vācu rakstnieks — 105, 124, 163,

313, 342, 343

Zvārguļu Edvarts (īst. v. Edvarts Treimanis, 1866—1950), dzejnieks —

548, 650
'

Zakovs Kalistrats (1866—1926), krievu un komi rakstnieks — 694

Zemkalns D., skat. Landsbergs-Zemkalnis Gabriels

Ženija, skat. Longē Ženija
Zeromskis Stefans (1864—1925), poļu rakstnieks — 251

Zils Saris (1820—1856), franču dzejnieks — 221

Zips (īst. v. Gabriela Martela Zanvile, 1850—?), franču rakstniece — 213

Ziro Albērs (īst. v. M. E. Kajenbergs, 1860—1923), beļģu dzejnieks —

527, 696

Zafroā, skat. Zofruā Sent-Ilērs

Zofruā Sent-Ilērs Etjēns (1772—1844), franču zoologs — 268

Zukovskis Vasilijs (1783—1852), krievu dzejnieks — 186—200, 208

2vingulis (īst. v. Jānis Vāgners, 1869—1955), advokāts, revolucionārās

kustības dalībnieks — 440—442



SATURS

L 1886—1903

Vēstule iz Petrapils 7 664

Vēstule no Petrapils 9 664

Ģeogrāfiskās biedrības pētījumi par leišiem un latviešiem 14 664

Maģistra Voltera ziņojums Ķeizariskās Ģeogrāfijas biedrības

Etnogrāfijas nodaļas sēdē, 30. okt. m. d. 18 665

E. Voltera priekšlasījums par leišu literatūru 22 665

Sievietes par ārstēm ārzemēs 26 666

Īrija un Gladstons 29 666

Likuma projekts par strādnieku apdrošināšanu Vācijā 32 666

Politiskās strāvas un lielvalstu bruņošanās 35 666

Francijas republika 38 666

Mazie Dunduri 41 666

Lielpils pagasta vecākie 42 667

Mūsu lugas 49 667

«Baltijas Vēstnesis» 53 668

Mūsu laikraksti 54 668

Vēstule no Viļņas 60 669

Ārzemju ziņas 64 669

Cienījamiem lasītājiem 76 670

Par spirgto garu un pārejas laikmetu 78 670

Pro domo sua 80 670

lespaidi un atmiņas no Berlīnes 83 670

E. Voltera priekšlasījums par leišu literatūru 22 665

Vēstules no Berlīnes 91 671

Cīņa ap jauno latviešu valodu

Gētes «Fausts» un «Baltijas Vēstnesis» 109 672

«Baltijas Vēstneša» jaunākā indiāniešu kara deja 119 672

Cīna pret «Fausta» latvisko tulkojumu 140 673

Piemērs saimnieciskai attīstības gaitai 149 674

Par strādnieku aizsardzības likumu došanu Krievijā 155 674

Piezīme. Pirmā skaitju aile norāda lappusi, kurā levietots raksts,

otrā aile — lappusi, kurā atrodami komentāri attiecīgajam rakstam.



Vēstules no Latvijas par latviešiem 159 674

Kādi jauni priekšlikumi apdrošināšanas jautājumā 166 675

Kultūrvēsturiski skati iz zemju dzīves 172 675

Aleksandrs Puškins 184 675

Francijas jaunākā literatūra 211 675

Fūrmanis Henšelis 225 676

Franču pirmais novelists 238 676

levadam 240 676

Henriks Senkjevičs 244 677

Par poļu jaunlaiku romānistiem 246 677

Par E. Voltera etnogrāfiskiem rakstiem 254 677

Ifiģenija Tauridā 258 677

Dziesma par ērgli 260 678

Skati iz čigānu dzīves 264 678

Iz Gētes jaunam dienām 267 678

Grāfs Montē Kristo 282 679

Vidzemes zemnieku likumi 284 679

Свадебные обряды Вышковской

волости Динабургского уезда

ielīme starp 288. un 289. lpp. 679

Vecās strāvas pedejs gads 289 679

J. Poruka kgs un «Zaudētas tiesibas» 359 681

Atbilde Niedras kungam 364 682

11. 1905—1917

Latv. inteliģences darbinieku prasība pēc pilsoniskām tiesī-

bām Latvijā 370 683

Morozovas pilī pie zemstu un pilsētu darbiniekiem 376 683

Kas ir satversme? 379 684

Iz lielo cilvēku māju dzīves 397 684

Latvieši 403 684

Pirmais ierosinājums par 1905. g. revolūcijas vēstures

rakstīšanu 440 686

Eiropas kara momentā 444 686

Protesta rezolūcija pret nodomāto Latvijas pievienošanu

Vācijai 448 686

Paskaidrojums no Stokholmas izgājušās intrigas lietā 450 687

Atskats uz kādu neizdevušos sabiedrisku mēģinājumu 452 688

111. 1922—1929

No latviešu sociāldemokrātiskās preses bērnības 461 688

Sveika, «Studentu Dzīve»! 465 688

Rainis par savu aiziešanu no Nacionālā teātra 466 689



[«Patrum institūta non temere deserenda»] 470 689

Atmiņas ziedi par Jāni Asaru 472 689

Ciema Aizputē pie dzīviem un mirušiem 475 690

Drusku atmiņu 480 690

Kas zin, kur atrodas Turaidas Maijas kaps? 432 691

Visnelaimīgākā tauta un zeme 484 691

Atmiņu un piezīmju skabargas 513 693

Mani draugi 516 693

IV. J. RAIŅA PRIEKŠVĀRDI SAVU DARBU IZDEVUMIEM

Tālas noskaņas 522 694

Vētras sēja 525 695

Jaunais spēks 526 695

Klusā grāmata 527 696

Ave sol! 531 698

Tie, kas neaizmirst 533 698

Gals un sakums 534 699

Dagdas piecas skiču burtnīcas 536 699

Zelta sietiņš 538 699

Puķu lodziņš 539 700

Vasaras princīši un princītes 539 700

Lellīte Lolīte 540 700

Putniņš uz zara 540 701

Saules gadi 541 701

Mūza mājās 543 701

Mani vācu dzejoļi 543 701

Humors 545 702

Mazie Dunduri 549 702

Apdziedāšanas dziesmas 552 702

Septiņi malēnieši 554 702

Humors laikrakstos 556 703

Virpuļi 559 703

Nemierīga sirds 562 703

Sveika, brīvā Latvija! 563 704

Pusideālists 564 704

Uguns un nakts 567 705

Ģirts Vilks 570 706

Zelta zirgs 572 706

Indulis un Ārija 575 707

Pūt, vējiņi! 579 708

Jāzeps un viņa brāļi 583 709

Spēlēju, dancoju 587 710

Krauklītis 591 711

Daugava 593 711



lija Muromietis 597 712

Mušu ķēniņš 600 712

Mīla stiprāka par nāvi 603 713

Fragmenti 611 713

Noveļas 614 713

Sabiedriska rakstura darbi 617 713

Senču aizvējā 622 714

Jaunā strāva 625 714

Jaunā atstrāva 627 714

Vecas strāvas pēdējs gads 635 715

Maiņu gadi 638 715

Uz Spīdolas valsti 640 715

Višķu pagasta kāzu ierašas 645 716

Svešās valodas 647 716

Azpazijas «Vaidelote» un «Saules meita» 649 716

Astoņpadsmitajā sējumā ievietotie raksti 655

Komentāros lietotie saīsinājumi 717

Personu radītājs 718
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